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   Prezent publicului cult o lucrare nouă pe. tărâmul filologi = 
mânești. Știu bine că această lucrare nu va, putcă să câștige . dintro: 
dată aprobarea lcctorilor. Piedicile ce întâmpin sunt multe. E mai 
intăiu stângăcia și nedeprinderea, mea, de a serie, ca începător, înir'o - 
materie grea și vastă, cum o orice studiu istorico-limbistic, unde 
fiecare problemă trebue descusută în toate sensurile, ca la urmă, 
să poți găsi adovărata-i soluție. Nu mai puţin e lipsa acelei ar- 
gumentațiuni măiestrile, care todeauna fascincază imaginaţia lecto- 
rului și-i câștigă aprobarea. Prin acest mijloc, popularizezi o pă- 
rero neintemeială mult mai iute, decum ai populariză un 'adevăr 
indiscutabil print”o argumentare directă și simplă. Afară de asla, 
imi stă contra, mai ales, tendința, lectorului, care în regulă genc- 
rală punc la îndoeală orice, are un imbold irezistibil să contrazică, 
un dor predispus mai mult la împotrivire decât la rezolvare. Pe 
atari oameni cu greu îi poate. cineva mulțumi, fiindcă ci nu se 
aşează alăturea de scriitor, ale cărui teorii și idei să le urmărească 
și să le judece desbrăcat de orice prejudecată, ci ieau fatal o po- 
ziție adversă, alimentează necontenit opunerea lor cu părțile relativ 
slabe, cu felul ortografiei, care poate nu le convine, cu stilizarea, 
alegerea cuvintelor și un infinit număr de mici păcate inerente 
oricărei lucrări de felul acesta. Apoi lipsa de autoritate, cu care 
mă, prezent, va face, de sigur, ca cei mai mulți să privească opul 

Analele 4. R.—Tom. XX1X.— Memoriile Secţ. Literare. 1
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acesta cu oarecare neincredere. E de toţi cunoscută marea înrâu- 

rire ce exercită autoritatea scriitorului asupra ideilor şi teoriilor 

sale, oricât de puţin întemeiate ar fi. O mulţime de teorii şi de 

idei nu trăesc azi decât grație autorităţii de care sa bucurat și 

se bucură scriitorul ce le-a emis. Dacă ideile tale se contrazic cu 

ideile culărui scriitor, atunci ţi le declară imediat de eronate și 

ți se observă în formă de morală că «dacă celiai ce spune scrii- 

torul, de care e vorba, asupra aceleiaș chestiuni, n'ai fi comis 

asemenea eroare». Dacă însă argumentaţia pe care tu îţi sprijini 

ideile e stringentă, atunci lectorul, deși rămâne deocamdată încu'- 

cat, tot nu se lasă învins... slă, se reculege încetul cu încetul și 

la urmă afirmă vielorios că «aici ai plagiat cine știe pe cine!» 

Astfel vor întâmpină de sigur mulți apariţia scrierii de faţă, asupra 

căreia voiu da câtevă lămuriri în cele ce urmează. Acum şase ani 

în urmă, urzisem un studiu asupra «Elementului latin în limba 

religioasă la Români», chestie foarte importantă, căci singură ar 

puteă să arunce oarecare lumină asupra, obscurului period I-iu din 

istoria bisericii române. Cu acea ocazie, am căutat și scrutat orice 

fel de opere, în cari speram să găsesc lumini nouă asupra studiului 

aminliţ. In cercetările mele însă, la fiecare pas, întâlniam date 

cari nimiciau direct veracilatea, etimologiilor propuse multor cu- 

vinte românești, și în totului-tot noutăţi cari nu se împăcau de 

Joc cu credința existentă asupra desvoltării limbii române, asupra 

originii sale şi asupra înrâuririlor exercitate de alte limbi asupra 

ci și viceversa. Notând mereu aceste date, numărul lor crescii așă 

de mult, încât am fost împins, pot zice fără, să vreau, la urzirea stu- 

diului de faţă. Cercetând astfel cu deamănunlul toate dicționarele 

şi glosarele existente ale latinei poporane, am stabilit cu probe 

evidente şi date sigure adevărata etimologic a peste șase sute de 

cuvinte, afară de derivatele lor, cari cuvinte sunt considerate azi 

cele mai multe ca străine — slavonești, turcești, ungurești, gro- 

cești -— iar altele, după părerea mea, nu destul de bine derivate 

din latinește, cum sunt următoarele : Verbul supărare e derivat în 

genere din latinul superare «a; întrece», pe când el trebue derivat 

din * subirare ca mâniă, a supără», compus din sub, prepoziţie şi 

din ira «mânie». Participiul subiratus e întrebuințat și de Cicero: 

«0. Lucilius, homo tibi subiratus» (1. Orat. 16 la fine), adică «C. 

Lucilius, un om supărat. pe tine». Înlocuirea lui b prin p, subi- 

raro>supiivare, nu e un caz izolat, căci mai sunt exemple: can- 

nabis>cânepă, *noberca>năpârcă. Verbul sculare derivat de Cihac 
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și de alţii dinrun lip latin *excollocare, de d-l Philippide consi- 
derat ca fiind o formaţie din vsl. raskoliti prin doslipirea lui ras 
inițial, iar de d-l S. Pușcariu dedus dini'o formă reconstruită 
-r excubulare — derivă neindoios din latinul * oxcollevare (=ox+: 
conlevare). lorma simplă levare are absolut aceeaș semnificaţie: 
«De caespite virgo se levat» (Ovid). «Fecioara se scoală de pe 
iarbă». «Levo caput. mr. scol caplu, dr. ridic capul... In toate cele- 
lalte limbi romanice, verbul corăspunzător românului sculare derivă 
din latinul levare (simplu): it. levare, fe. levor, 'prov. levar, sp. pg. 
lovar. Ca, formă, excollevare până a deveni seculare a trecut prin 
următoarele faze: scolevare—scoluare, compară lovare>luare; scu- 
liare—sculare, căci grupul ua se reduce ușor la simplu q, ca şi în 
battualia— batalia=Vătaie, Februarius — Fovrariu= Făurar, etc... Un 
cuvânt, asupra etimologiei căruia este util a vorbi tot aici e ver- 
bul retezare, derivat de Cihac din vsl. rozati-reza «secare», iar de 
d-l Pușcariu dintr'o formă latină reconstruită, + recaediare, din cac- 
dere, «a tăiă». Cihac susține că reteză s'a născut din rezati în 
urma transpozițiunii silabei ți, dar această silabă, ca sulix al infi- 
nitivului slavonesc, n'a lrecut niciodată în românește: paădili>a 
pîndi, raskoliti>>a răscoli, ete,, așă că. rezati' ar fi dat cel mult a 
rezi şi nici măcar a veză, căci toate verbele împrumutate din sla- 
voneşte au trecut la conjugarea IV, și nici unul la a lia: izbiti> 
izbire, otraviti>otrăvire, citati>citire, ete...Cât pentruetimologia 
propusă de d-l Pușcariu, avem de observat că este inadmisibilă nu 
numai din motive fonelice—recaediare sar preface în recezăre— 
dar și din cauză că recacdiare n'a putut:să existe, întrucât atari 
formaţiuni dela verbele conjugării II și III sunt străine limbii 
latine. Atât după formă cât şi după înțeles, românul 7etezare co-:. 
răspunde literă, cu literă, unui prototip latin retadeare 'în loc de 
«retaleare, rescindere». (DuC) (1), it. ritagliare, fe. retailler, etc... 
Inlocuirea lui 7 prin d: retaleare—retadeare, nu e străină fonotis- 
mului latin în genere. Sunt dese cazurile de reciproca înlocuire a 
acestor: sonuri. Astfel arcaicelor: dacryma, dingua, cadamitas, capi-! 
todium, etc. le corăspund clasicele: lacrima, lingua, calamitas, capi-: 
tolium, și: din 'contră vechilor forme: casilla, impelimenta,. melica... 
le corăspund clasicile: casida, impedimenta, medica: «Communionem 

4 

  

(1) Du Cange, Mediue et înfimae latinilatis glossarium. Forma completă a: tuturor 
numirilor prescurtate să se vază mai la vale sub rubrica abreviaţiunilor, a
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enim habuerunt litterae hac (d și 1) apud antiquos ut dinguam ct 

linguam...» (Mar. Victor $. 24070 P). 

Relativ la urzirea limbii române, avem de observat că mai ales 

dela, elucubraţiunile lui Cihac, în detrimentul ştiinţei și al adovă- 

rului, sa înrădăcinat la noi credința înw'o putinte și profundă în- 

răurire a limbilor străine şi mai ales a celei slave asupra limbii 

române. Argumentele acestei teorii se grupează în faptul, că o mul- 

țime foarte mare din cuvintele limbii române se regăsesc în dic- 

ționarul limbilor vecine şi mai ales în cea slavă. Despre rostul 

acestui fenomen voiu vorbi puţin mai jos. Aici voiu aminti numai, 

că Cihac — după al cărui dicționar e judecată limba română nu 

numai la noi, dar mai ales în străinătate — spre a-şi validită mai 

bine teoria sa, că elementul slav din românește e do două ori mai 

numeros decât cel latin (1), aleargă de multe ori la niște mijloace 

cu totul extreme. Duce slavomania așă de departe, încât făurește 

dela. sine semnificaţiuni fantastice multor cuvinte, po cari vrea 

numai decât să le derive din slavoneşte. Să dăm câteva, exemple: 

a) Cuvântul beldie înseamnă după el «buruiană» (mauvais herbo), 

şi astfel îl deduce din bulgarul bodel cu aceeaş însemnare de 

«mauvaise herbe, herbes». b) Substantivul vână înseamnă după 

dânsul «piele de bevbece cu lâna pe cu (peau de mouton avec la 

laine, peau, pellisse de mouton)» (1). Consecinte acestei semnifica- 

țiuni închipuite, locuțiunea, cunoscută «a dormi pe o rână, « sta întio 

pânci» o traduce puţin mai jos prin «a dormi pe o piele de Ver- 

Vece»! Tare sprijinit po această, semnificaţie imaginară, cl derivă 

acest cuvânt din vsl. runo «vellus». Când pentru alte cuvinte îi 

oste imposibil s'o rătunjască, dintw'odată declarându-le de slavone, 

atunci iea tonul probabilității. Așă, bunăoară, substantivului prăjină 

nu-i face otimologia, dar sfătueşte pe lector să compare acest cu- 

vânt cu vsl. prat' «surculus». Despre strugure zice că «doit ctre 

une forme pluriel de struln)g»! Despre ghioacă spune că «pourait 

bien 6tre plutât une. metathâse de scoica, que le mot trâs obscur 

gulioca» «nucum juglandium putamen viride» (Paul Diac., Festus), 

ete. Deci proferă derivaţia absolut imposibilă foneticește din scoică— 

de sigur fiindcă acesta e slav — şi respinge pe cea evident adevă- 

  

(1) Iată propriile i cuvinte: I/el&ment latin de la langue roumain ne represente au- 

joură'hui qu'an cinquieme de son vocabulaire, tandis que Velement slave y entre pour 

le double ou pour */, ă peu pres» (|!) (Diction. daco-roum., prefața. Elements slaves, 

magyares). 
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rată, pretextând că gulioca o un cuvânt obscur. Pe ccipistere «al- 
bia în care so cerne şi se frământă», latineşte «capisterium=alveum 
sivoe vas in cţuod infusa acua frumenti grana immituntur ct pur- 
gantur» (Columella), îl pune tot printre cuvintele de origine slavă, 
(p. 72), dar nu arată din ce formă slavă derivă, de unde ar re- 
zultă că unele vorbe româneşti derivă din niște cuvinte slave, cari 
nau existat niciodată în acea limbă. Ca să mărească cu orice preţ 
cantitatea, elementului slavon din românește, afirmă în dicționarul 
său, că până şi numele proprii, oricari ar fi ele, le avem tot din 
slavoneşște. Aşă, Grec din vsl. Gwrl'p «Graecus», Ungur din vsl. 
Agrinr «llungarus», Turc din vsl. Turzkr, Sas din vsl. Sasin'p 
«Saxo, Saxonus, apoi Maria, Mihai, ete... Cu alte cuvinte, după 
Cihac, noi nu ştiam deloc cum să numim po Greci, deşi Românii 
dela început au fost în necontenilă atingere cu acest popor... și 
ne-am frământat în această ignoranță nemai auzită, până ce Bul- 
garii părăsind vechea lor patrie au venit de sau așezat în veci- 
nălatea noastră. Acest popor având deagata (!) în limba sa cu- 
vântul Grrk'w, nouă Românilor, cari am știut numai să imităm pe 
alţii, ne-a fost ușor a împrumută dela Bulgari și numelo poporului 
numit de Romani «Gracoci» ! Dacă istoricește, cum vedem, această deri- 
vaţic e falsă, din punctul de vedere filologic e imposibilă. Intr'adeovăr, 
dacă cuvântul grec ar fi împrumutat din vsl. grrkr, ar fi dovenit 
girc, cu acecaș preciziune cu care vsl. Srrbr (Srbin'r) a devenit 
Sid, veehr >> vârf, ron > cârn, krepa>> cârpă, servbi >> scârbă, 
ete. Las la o parte faptul, că Cihac de multe ori nu nimerește 
derivația exactă nici la cuvintele întradevăr slavico. Așă pe zd- 
voi «lorât sur lo bord dune rivicro et composce d'essences or- 
dinaires» îl deduce din vsl. zavoi «gyrus, tortura», zaviti— zavija, 
«involvere», zavitv «lortuosus». Ușor se poate vedeă, că zdvoiu:- 
n'a putut ieşi din alăturatele cuvinte slavonești. Derivaţia justă o 
din v. bulg. zabâli, cu acelaș înțeles: «Ein umfriedeter Wald hicss 
bei den ITalbinselnslaven zabâli» (Jirecek, Geschichte der Bulg., 
413). Ca parte fonetică, observăm că cuvântul bulgar trecând în 
românește şi-a românizat finalul : zabeli— zavâli — zăvăi = zăvoiu. 
Vorba dâlm (dâlmă) nu poate în niciun caz derivă din vsl. hlemr 
«collis», rus. holmr «colină», ci are aceeaș origine ca și polonul 
tlum «movilă, grămadă», adică — după opinia mea — latinul tu- 
mulus, pe care îl găsim sub forma tumlum în inscripţiuni (Gaz- 
zora, Iscr. crist. del: Piemonte, 213, 2, cp. Schuch. Voc. vulglat. 
II, 405): timulus—tiimlu—tolmu = dâlm. Ca să dea o verificare
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otimologici sale, Cihac strecoară în dicționaru-i forma română 

hălm «deal», dar asta e inventată înadins. O derivație şi mai cu- 

rioasă e de sigur a cuvântului oteă ceau de vie de premicre dis- 

lillation, mâre-goutte» (1), pe care Cihac îl dorivă fără  înconjur 

din vsl. otok «tumor, insula, scopulus», patoka «res fluida»! In 

realitate otcă e din sârbul vodka «ţuică apătoasă și zaharisilă, 

licoare», rus. nsl. vodka, pol. wodka, ung. vodka ceau de vie». 

La rândul său vodka e diminulivul paleo-slavului voda «apă», care 

în vorbirea Bulgarilor de pe lângă Dunăre sună oda și uda, prin 

pierderea lui v iniţial. In scurt, Cihac în desvoltarea etimologiilor 

so conduce ori numai de asemănarea fortuită a formei (2), fâră să 

considere înțelesul, ori numai de potrivirea înțelesului, fără să con- 

sidere forma. Așă sb'ană «scaun, bancă în biserică» e dedus din 

vsl. strana «regio, gens, populus», big. stranv «ținut, parte», rus. 

strana, storona, pol. strona, ceh. nsl. sb. cr. strana «ținut, regiunc, 

parte», pe când în realitate cuvântul vomânese nu poate derivă 

decât din v. germanul skranna «Bank, Richtevstuhl», latin poste- 

rior escrannum |scamni species; Germanis, Schrannen sunt ligna 

concellatim loco sepis posita, DuC], it. scranna «bancă, scaun», 

ci-scranna «scaun cu răzămătoarea mobilă». Vorba îzlaz «pășune 

ordinară la marginea satului» e considerată în genere ca prove: 

nind din vsl. îzlaz «exitus», izlaziti «egredi», nsl. cr. sr. izlaz 

dieşire», lucru inexact, căci dela noțiunea de «a ieşi» nu sar fi 

putut ajunge la cea românească de «pășune», Originea cuvântului 

izlaz e în Apus: ceslagium, ager urbi vel pago vicinior ex quo 

decimas pereipere solet... Normannis ailage» (Du0). O formă alte- 

rată a acestui cuvânt este caalagia, agri villarum viciniores, illi 

scilicet qui primi occurrunt ex urbe, pago etc. exeunti» (ibid). Pe 

hoţ îl derivă din pol. zloziej «rău-făcător»! 

(1) Nu cunosc această semnificaţie existentă de altmintrelea şi la alţi lexicografi. Cu- 

vântul otcă ştiu că inscamnă numai «ţuica dela urmă din ce în ce mai apătoasă, care 

continuă a curge şi după luarea botei». 

(2) De altmintrelea și filologi mai noi acoardă adesea o prea mare importanţă formei 

în detrimentul înţelesului. Astfel, verbul spălare, spăl e derivat do d-l O. Densuşianu 

dintr'un tip țexpellare, compus din prepoziţia. ex și subsantivul pellis «piele» (Bomania, 

ÎNVI, 100). Subsantivul cută e derivat de d-l Puşcariu din latinul cutis „piele“. Cât 

pentru etimologia primului cuvânt, observăm că expellare n'ar putea să însemneze decât 

jupuire, cp. excoriare «a jupui> din corium cpiele». Etimologia veche rămâne cea ade- 

vârată: spăl, spălare*expellavo, expellavare. Tot din cauze semantice, cută nu s'a pu- 

țut desvoltă din latinul cutis. Derivă desigur din grecul 2bzoş «sinus, sinuoșitaş». 

o 
e
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hovenind la aserţiunea că multe cuvinte românești se regăsesc 
in limbilo vecine, observăm că asta e un fapt cu totul adevărat. 
Dar lucrul acesta nu conduce de loc la concluziuni defavorabile 
limbii române. Intradevăr, cuvintele comune nouă şi limbii slave 
mai ales se pot grupă în două categorii bine distincte. 

1. Cuvinte a, căror origine latină fiind ovidentă, sunt recunos- 
cute ca atare, dar so afirmă în schimb că aceste cuvinte le-a îm- 
prumutat slavona din latineşte (!), iar româna le-a împrumutat din 
slavoneşte. Atari cuvinte sunt mai cu seamă din domeniul reli- 
giunii, precum: altas, vsl. otptare—lat. altare, caminecare, vsl. 
Ronwvpkati și komevlati — lat. commoenicare, catia, vsl. komotri 
— lat. compater, sâmbătă, vsl. sabotr — lat. sabbatum, raclă, bg. 
raklp — lat. areula, etc... Unul din motivele cari au făcut să se 
conlirme credința, că orice cuvânt românesc existent în slavoneşte 
l-am împrumutat neapărat din acea limbă, a fost de sigur și epi- 
tetul de «veche» co se dă în de comun limbii bulgare vechi sau 
slavonei bisericești. Insă trebue știut, că acest epitet so dă slavonei 
bisericești față de limbile poporane de azi ale slavilor ca: bulgara, 
sârba, rusa, polona, croata, cte., iar nicidecum față de limba ro- 
mână, caro după istorie a răsunat patru-cinci secole în ambele 
Dacii, înainte de a fi răsunat bulgara veche (paleoslava) în Dacia, 
lui Aurelian. Cum că acest fel de cuvinte le-au împrumutat Bul- 
garii din românește, iar nu Românii din slavonește, se poate probă 
prin mai multe împrejurări. Mai întâiu o știut azi cu certitudine, că 
creștinismul la Români e mult mai vechiu decât la Bulgari. Bul- 
garii sau creștinat graţie relaţiunilor strânse dintre ci și Români 
— poporul bulgar de jos— și grație misionarilor greci — nobilimea 
și împăratul. De aci răsare, că termenii religioși din slavona sunt 
unii româneşti -— cei de origine poporană — iar alţii greceşti — cei - 
de origine literară. Rarile și de scurtă durată misiuni latine n'ar fi 
putut în nici un caz împământeni în bulgara religioasă cuvinte caolrtarr, 
lkom'kati, sabotr, ral», komotrr, etc... Ceea, ce decide însă definitiv 
in chestiunea aceasta e numai argumentul filologie. Verbul românesc 
cuminecare reproduce exact pe cel latin commenicare. Corăspun- 
zătorul slavon: kom'zlati e în loc de kominikali, adică se prezentă 
cu sincoparea duor silabe mijlocii. Deci, comparat cu forma româ- 
nească, slavul lkomlati e foarte știrbit. E știut că formele știrbite 
provin din cele întregi şi niciodată viceversa, prin urmare komlkati 
e din cuminecare (vechiu cominecare), și nu cuminecare din kom- 
lkati, Cealaltă formă slavă lkomerkati reproduce literă cu literă
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forma rotacizată, din românește cumerecare (Codicele veronețean, 

psaltirea scheiană, etc.) Cihac trece peste aceste adevăruri simple 

şi afirmă ex-ab-rupto că «le mot roumain (cuminecare) comme 

terme d'6glise a 6(6 introduit du vsl. komkati». E aci o dibăcie. 

Cihac ștică că, dacă ar [i recunoscut că bulgara veche a impru- 

mutat din românește un singur cuvânt, măcar pe komerkali sau 

lkomkati, atunci ar fi fost evident pentru oricine, cum și este în 

realitate, că latinismelo din bulgăreşte nu sunt venite pe alte căi, 

ci sunt împrumutate din limba neolatină a acelui popor, cu care 

Bulgarii au stat secole întregi în cele mai strânse relațiuni. Cele 

zise asupra limbii bulgare vechi se rapoarlă și asupra celorlalte 

limbi slavice, cari s'au format pe tradiţiunile literare ale bulgarei 

bisericeşti, aceasta servindu-le de limbă religioasă și literară mult 

timp. Latinismele — strict vorbind românismele — din slavonește nu 

sunt numai vorbe religioase ci orice fel de cuvinte: vsl. lebede 
color», ns]. bg. lebed, rus. lebed, sârb. labud, ete., din românul 

lebădă şi acosta din latinul (avis) albida; vsl. paauub «pavo», bg. 

paun, sr. paun, ete., din rom. pun. pavo-pavonis, it. pavone, ngr. 

matw şi zor, alb. pagua; val. nsl. mrus. lana din rom. lună<Clat. 

idem; vsl. drum «Strasse, Weg» din românul dan şi acesta din 

latino-vulgarul «dromus, via, callis» (DuC); vsl. matorr «senex», 

românește mator, matur din latinul maturus. Schimbarea accen- 

tului s'a operat pe tărâmul limbii române și e datorită analogiei cu 

vorbele în — ur: mmdscui<masculus, făgur<favulus, râur<ri- 

vulus, etc..; pentru acelaș motiv zicem sigur îld. sigur, lat. se- 

curus, mgr. Gtf6566s. Chiar un cuvânt intrat în limbă pe cale literară, 

a suferit această mutare de accent: sincer<sincerus it. sincâro, 

fr. sincere. O inversă mutare de accent a suferit popor din popu- 

lus, vulgar popolus, spicâr<spiculus, spicolus, etc., compară 

pentru acestea căpridr, fecior, păstăr... Dicţionarul slavon a fost 

alimentat cu forme și cuvinte nu numai de daco-româna ci și de 

celelalte două dialecte româneşti: armân şi rumâr. Așă sl. cerb 

(pronunţă țen) «torebinthus, cerrus» e din macedo-românul er, de. 

cer<lat. cerrus; vechiu-slavul vapa «stagnum» nsl. vapa «băl- 

toacă», sr. vapa «râu» o din istro-românul apa (pronunță îiapa), 

de. apă<lat. aqua. Tot aci voiu aminti și cuvântul popă, despre 

care s'a afirmat și se tot afirmă, că e un element slavic în limba, 

română: popă sl. pop «sacerdos». La temelia acestei eronate 

otimologii reșade o totală necunoştință a legilor fonetice. Intradevăr, 

sonul final ' din slavonește în cuvintele împrumutate, româna l-a
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Ivalat pururea ca pe un a mut: vak'>rac, obraz'>>obraz, 
okol'>>ocol, vreh'o>odrf, lakom'r>lacom(1), etc. Conform ace- 
stei legi, din vsl. pop am îi avut numai decât pop și în nici un 
caz popă. Asta cu atât mai vârtos. cu cât popr e de genul ma- 
sculin; comparați rob din robr. Numai în cazul când în vechea sau 
noua slavă ar există forma popa «sacerdos», numai atunci ar fi 
întrucâtva admisibilă ipoteza unui împrumut din slavoneşte, căci «e 
linal slavon se preface regulat în ă: sluga >slugă, rana>raui, 
rakyta>>richită..., dar o astfel de formă (popa) liind absentă în sla- 
vonește, urmează neapărat că cuvântul românesc nu-l avem din 
acea limbă. Despre justa etimologie a lui voiu vorbi aiurea. Alte 
cuvinte, deși c'o formi, evident romanică, din cauza unei nuanţe 
de înțeles, sunt considerate însă tot ca împrumuturi din limbile 
străine. Aşă e cuvântul stat cu însemnarea de «statură»: «Și eră, 
acest Ștefan Vodă om nu mare la stat» (Urecho), cun stat de om» 
(măsură), «statul cel [frumos al trupului» (O cântare bisericească) (2). 
I: adevărat că în latina, clasică, status aveă înțeles numai de «stare, 
starea în repaos, modul de a fi al unui lucru». Cu acest înțeles a 
Wwecut și în limbile romanice (afară de cea română, în care infini- 
tivele țin locul substantivelor participiale): it. stato, fe. ctat, pr: 
estat-z, sp. pg. estato, cari au mai primit şi înțelesul modern de 
«stat» corăspunzând clasicelor res publica sau Urbs. Deci înțelesul 
românesc de «statură» nu-l întâlnim nici în latina clasică, nici în 
celelalte limbi romanice. Faptul acesta a făcut pe Miklosich mai 
intâiu să considere acest cuvânt ca derivând, cel puţin sub raportul 
înțelesului, din rusul «stati, belle taille, bello stature». Cihac dea- 
semenea afirmă că «le mot roumain — stat — vient directement du 
slave dans cette acception». Acelaș 'lucru face d-l Pușcariu, care 
deși pune vorba stat printre cuvintele de origine latină, îi rapoartă 
semnilicațiunea lot la cuvântul rusesc. Contrar acestor afirmaţiuni, 
ne pulem uşor convinge, că stat e însuș latinul status, atât sub 
raportul formei cât și al înțelesului. Foarle uşor sa trecut dela 
insemnarea de «stare sau poziţie a corpului» la cea de «statură». 
Alunecarea înțelesului îl putem urmări treptat în scrierile sfinților 
Părinți. Astfel la Ciprian, status înseamnă «forma omului stând în 

(1) Din contră, ă românesc de multe ori s'a prefăcut în slav! oneşte m: lebădă Slebodr ” 

raclă>rakir., marmnoră>mramorr, popă>popr, ete. 

(1) Dositeiu întrebuinţează pe stat şi cu înţelesul de «faţă, persoană»: «Să crezi în- 

trânsul și cu trei staturi Dumnezeu» (Viefele Sfinţilor b. 11). Compară grecul 5z5zsaz:s, 
cu acecaş accepţiune.
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picioare — hominis stantis species»: «Rectum le Deus fecit, et cum 

cactera animalia prona ct ad terram situ vergente depressa sunt, 

tibi sublimis status...» (Ciprian, Ad Demetrianun). La alţi scriitori 

bisericești, status e întrebuințat chiar cu ințelesuj de statură: «lirat 

oliam corpus moribus congruens, statu celsus (in alt de statură sau 

mare de stat) (Lactanţiu, De mortibus persecut. n. 9); «virum pro- 

corum stati» (Grig. Ton. lib. IV, Ilist. cap. 24). Tot așă în ver- 

siunea latină a noului așezământ numită Itala, vorbinduse de Zachou, 

care se urcase intv'un pom spre a puteă să vază pe Isus, căci alt- 

mintrelea îi eră greu, fiind lume mullă și cl mic de stat, găsim - 

această idee astfel redată «quia de statu pusillus erat» (Luca NIN, 3). 

Aşă stând lucrul cu etimologiea vorbei stat, uşor se înțelege că 

identitatea de înțeles dintre acest cuvânt şi rusul stati e datorită, 

ori unei asemănări fortuite, ori cuvântul rusesc e imprumutat pur 

şi simplu din românește. In favoarea ultimei presupuneri concură 

si faptul, că în românește stat înseamnă, orice fel de statură: și 

frumoasă și nesimetrică, adică întocmai ca în latina vulgară, pe când 

în rusește înseamnă numai statură elegantă «belle stature, belle 

(aille». Esto o caracteristică a vorbelor împrumutate de a aveă 

sfera înțelesului mult mai restrânsă, decum e în limba din caro 

au fost împrumutate. Se 

2 A doua categoric o formează cuvintele socotite de loți ca 

fiind de origine pur slavă. Acost fel de cuvinte ncoxistând clar 

în latina clasică, nimeni n'a obiectat contra slavonizării originii 

lor,. din cauză că nimeni n'a cercetat într'adins interesantele lucrări, 

în cari zace. colbuit enormul tezaur de cuvinte al latinităţii vul- 

garo. Să dăm şi din acestea două-trei exemple: 

Substantivul plată, începând cu Miklosich și mai apoi cu Cihac, 

ete., o raportat de toți la verbul plătiro, pe care-l dorivă din vsi. 

platiti (1) «solvere». Acelaș lucru îl face Diez (Dict. etim. p. 232): 

«Der walach. Ausdruck (fir fe. payer, it. pagare) ist plăti von sl. 

platiti». D-l O. Densușanu deasemenea îl trece printre cuvintele 

slavico (p. 257, H L R), ete. ete. Adevărul e cu totul opus afir- 

maţiunilor acestora. Mai întâiu -se observă ușor, că verbul plătire 

trebue referit la substantivul plată, ca cuvânt rădăcinal, iar nici- 

docum plată la plătire. După cum lucrare e din lucru, muaicire 

din muncă, tot aşă plătire ce din plată. Ei binc, plată nu poate fi 

(1) Legătura etimologică ce încearcă a stabili Miklosieh intre vorba. plată și. slavicul 

platv «cojoce e temerară și neşerioasă. o 
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alt cuvânt decât latino-rusticul «plata, vectigalis species, lributum». 
(Du0). Ar puteă zice cineva însă că plata poate fi împrumutat de 
latina, vulgară din vreo limbă străină și atunci şi românescul plată 
ar trebui considerat tot ca atare. Do accea socot că nu esto inutil 
a face asupra acestui cuvânt câteva observațiuni elimologico-se- 
mantice. La origine, plata nu e decâţ forma femenină a ajectivu- 
lui platus-a-um «plan, întins», uzitat mai des sub forma platis-e 
sau platys-c (Forcell.), gr. ziuzbs, fr. plat, it. piatto, sp. pg. chalo. 
Expresia navis plata însemnă un fel de naie sau corabie întinsă 
(plană) formată din scânduri și grinzi. Cu limpul și în urma unui 
uz îndelungat, cum s'a întâmplat şi se întâmplă cu toate ajectivele 
substantivizate, plata a ajuns să însemne singur alât cât și navis 
plata: «plata, navis planac species, unde vocis origo» (DuC). Apoi, 
în virtutea unci metonimii, plata a început să desemne taxa ce so 
porcepeă dela năile zise plate: «plata, vectigalis species, quod a 
navibus, platac dictis, exigebatur» (ibid). In fine, înțelesul sa ge- 
ncralizat cu totul însemnând orice taxă sau plată: «plata, gencratim 
vectigal, tributum». Vorba plată pare a no mai fi venit şi pe altă 
cale, şi acestui fapt ar datori cl uzul așă de întins în limba vo- 
mână. Anume din platea «loc în piață, piață». După cum pe lângă: 
forma, bestia, mai găsim în latinitatea vulgară și forma besta, de 
unde francezul bete, tot așă pe lângă clasicul platea cată să fi 
existal în latina poporană o formă secundară plata «loc, piaţă», 
care pe cale ovolutivă s'a contopit cu plata «laxă». Și iată cum.: 
Tot în .virtulea unei similare metonimii, numirea de plata (pro 
platea) «loc, piață», sa dat cu timpul taxei ce se pereepeă dela 
negustori pentru ocuparea unui loc în piață sau pentru transportul 
mărfurilor» pe căile publice. Fenomenul acesta nu o nici el străin 
latinităţii vulgare și e consemnat tot de Du Cange în monumentalul 
său glosar: «platea (plata), tributum quod în plateis seu pro tran- 
situ platearum id est viarum publicarum praestatur, vox deinde 
pro (uibusvis tributis usurpala». Din cele de până aci, putem con- 
chide uşor, că substantivul plată e un cuvânt neaoș românesc, din 
cl sa format verbul plătire, care trecu și în slavonește. Slavona, 
a împrumulat acest cuvânt neapărat din româneşte, căci altfel 
naveă de unde să-l iea ne mai existând în nici o limbă noolatină 
din Apus. Spano-portugezul plata «argint», de unde platina «pla- 
tină», pare a veni tot din plata, fără a fi trecut însă prin amin- 
tita metonimie. Aici s'a operat o micșorare treptată în sfera. înțe- 

-a
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lesului: plata «orice e întins» apoi «foaie sau lamă de metal în 

genere», «lamă de argint în special» şi în line» «argint». 

Cuvântul „sanie“ iarâș nu e slavonesc, cum e considerat în genore, ci 

o insuș latino-vulgarul «sagnia, navis species» (DuC). Vocala a 

nu sa intunecat din cauză că nu eră urmată de n ci de g: sag- 

nia. Pentru căderea, lui g înainte de n: sagnia-sannia=sanic, com- 

pară cognosco-connosco =cunosc, Ca parte ctimologică, sania e o 

stropşitură din «sagitlinia, navis species» (ib.) formă deminulivă 

din sagitta «săgeată», pe care îl găsim în latina vulgară având 

înțelesul de «corabie veloce (ca o săgeată)». Pe lângă forma sagit- 

linia, Du Cange ne oferă o mulțime de alte forme intermediare : 

sagtinia, sagitnia și una mai simplă sagitia. Intre semnilicația la- 

tină-poporană de «corabie veloce» şi cea română do «sanie», a 

existat de sigur una mai generală de. «vehicul care merge alunc- 

când», înțeles care se potrivește și peniru navă şi pentru sanie. 

Din româneşte sanie treci în mai: toate limbile vecine. 

_Să mai desvolt în line tot aici etimologia unui cuvânt foarte 

expresiv ca formă, de un uz general și fâră echivalent în limbă 

şi care sub raportul înţelesului face parte din vieaţa intimă a omu- 

lui. Am numit cuvântul nevastă. Faţă cu opinia generală, după 

care acest cuvânt e declarat pur şi simplu de slavon, voiu părcă 

de sigur naiv să mai reviu asupra climologiei lui, puindu-i la în- 

doeală originca-i slavonă. Cumpănindu-so insă bine observaţiunile 

ce voiu face, sper că mi se va da dreptate, dacă nu în totul, cel 

puțin în parte. Cuvântul nevastă există în daco-româna având 

două deminutive unul nevestică şi celalt năvăstuică (1), cu înțe- 

lesul schimbat, compară italienește donnola «năvăstuică» din donna 

«nevastă». Forma veche neveastă se mai aude și azi acolo pe unde 

so zice: poană, feata, ete. îld. pană, fală, etc, In dialectul macedo- 

român cuvântul acesta are forma nviastă și înseamnă «noră», iar 

în cel rumâr a dispărut fiind înlocuit prin muliare. Aiurea, cu- 

vântul nevastă se găseşte în limbile slavice: vsl. novesla «sponsa, 

nurus», novestila, «nova nuptw, nevestolia «mustella», rus. nc- 

vesta «fiancec, belle-fille», pol. niewiesta «femme nouvellement 

marite», etc. Din etimologiile cuvintelor, despre cari am vorbit 

(1) S'a format din * năcăstuie. prin adăugarea, sufixului slav că, precum ursoaică, ete. 

sa format din +* ursoaielat. * ursonia, * Năvăstuie so rapoartă la nevastă precum feres- 

truie<lat. * fenestrulia la fereastră. In subdialectui meglenit există forma originară ni- 

vistulia, 
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până acum, ne-am convins pe deplin, că spre a consideră de ori- 

gine slavă un cuvânt românesc, nu e destul să găsim acel cuvânt 

în limbile slavico, ci trebue mai ales să i se poată face o etimo- 

logice întemeiată în acele limbi pe baza unci rădăcini slave, căci 

fără aceasta, dacă nu se opune forma, poate fi a priori considerat 

și de altă origine. Să vedem, cum e cazul cu vorba nevastă. Afară 

de derivaţia din slavoneşte, îmi mai e cunoscută mai mult prin 

tradiție orală, vechea derivare din particula negativă ne şi vesta, 

numele acelei zâne, în onoarea căreia se păstră nostins la templul 

stu fosul sacru de către fecioarele zise vestale! Dela sine se în- 

țolege că această etimologie nu poate fi luată în serios. Etimolo- 

gicește, Miklosich consideră cuvântul nevastă ca derivând din ver- 

Dul slav videti «videre», iar Cihac din vesti-veda «ducere». Ori- 

cine pricepe, cât temeiu se poale pune pe aceste derivaţiuni. După 

a mea părere, vorba nevastă nu poate fi despărțită de latinul nu- 

bere, grecul voyz=0cuu, amândouă cu sensul de «a se mărită», 

propriu «a-și pune vălul de mireasă», de unde latineşte connu- 

bium «căsătorie», nupta «nevastă», innuba «nemăritată, vergură», 

pronubus «peţitor, votru», pronuba «peţitoare, voatră, mijlociloaro», 

grecește vu, «fidanţată, mireasă». E știut că numai prin me- 

tonimie, latinul mubere a ajuns la semnificația de «a se mărită, 

a-și pune vălul de mireasă», căci propriu înseamnă ca umbri, a 

acoperi», având aceeaș rădăcină pub ca şi nubes «văl, umbră, 

nor», nubilus «nor». Forma adevărată a rădăcinii nub ce neb, pe 

care o vedem clar în nebula «negură», nimbus (vechiu nembus), 

formă amplificată cu m, grm. Nebel «negură», vsl. nebes «cer», 

gr. vere)) «nor», vertupy «ceață», ete. Deci în latina anteclasică 

și într'un dialect poporan, verbul nubo-nupsi-nuptum-nubere suna, 

nebo-nebsi-neptum-nebero. Din rădăcina neb a acestui verb a luat 

naştere ajectivul + nebestris-nebestra-e «ceea ce se rapoartă, la vă- 

lul de mireasă, la măritat». Deci cuvântul nevastă sa desvoltat 

dini”un tip latin + nebestra, subințeles femina, adică «femeie care 

poartă vălul de mireasă, mireasă, măritată». Păstrarea, lui b inter- 

vocalic prefăcut în v: nebestra>neveastă, nevastă e datorită ace- 

luiaş motiv fonetic ca şi în habereatere, habemus>avem, ete. 

față de scribere>scriere, * hâbimus>am, hăbitis>aţi, cte., 

adică evitarea hiatului și poziţia diferită a accentului. E 

Dintre legile fonetice, cari sunt relevate aici pentru întâia oară, 

și din necunoștința cărora uni limbiști afirmau despre multe din 

cuvintele latine din românește, că nu sunt moștenite direct din
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latina, ci au pătruns în limbă-ne prin mijlocirea altor limbi, amintese 
aci vreo câteva, 

1. O lung şi accentuat a devenit 1 (1): 

cogito(? cuget spodia>spuză 
m Orus>mur „chors—chortis>eurte 

*scOra(3)>sgurd. | torta>lerlă, ete... 

pe când o scurt și tot accentuat nu se preface în u: 

rOta>roală. - părto (4>port 
mOrlOr>mor : | porcus>porc, ele. 

(1) Nu s'au supus acestei logi cuvintele cari în silaba următoare aveau e preces deo 

singură consoană: văce>mr. boaţe, dr. voce, Miro>floare. Celelalte abateri precum şi 
explicarea lor vor fi discutate în corpul scrierii. Aici voiu face numai urinitoarea obser- 

vaţio generală: Legile fonetice sunt datorite :nai mult unor cauze fiziologice. Ele ieau 

naștere la început numai într*o localitate oarecare, de unde apoi se întind încetul cu 

încotul şi pe neobservate. Se naște atunci o lupă latentă şi o concurență între formele 

vechi și cele nouă. Analogia caută să supună noăi legi fonetice forma tuturor cuvintelor 

din limbă, lucru ce se realizează strict, fără nici o excepţie. 

Astfel sunt legile fonetice în principiul "lor, generale, lucrând asupra tuturor cuvin- 

telor din limbă. Ce se întâmplă însă? Din împrejurări topografice, nu toate grupurile de 

indivizi ce vorbese aceeaș limbă vin în contact cu massa cea mara a celor de o naţio- 

nalitate cu ei, şi în cazul acesta vorbirea acelor grupuri, străină de noul fenomen. fo- 

netic, rămâne credincioasă tot vechilor forme, Mai târziu când împrejurări de altă na- 

tură, produc din .nou un contact perinanent între toţi indivizii de acelaş neam, atanci se 
naște iarăș o mare concurenţă dialectală și de sigur că dialectul celor puţini cade învins 

și dispare în fața dialectului celor mulţi. 

Câtva timp, forme 'din dialectul învins so întrebuințeazi alăturea și egal cu corăs- 
punzătoarele din limba comună și în unele dintre formele dintâi fiind mai expersive ră-. 
mân singure în limbă. Acestea formează pentru noi o serie do excepțiuni dela legile fo-, 

netice. Dialectul celor puţini mai posedă unele cuvinte necunoscute dialectului celor 
mulţi, și aceste cuvinte, întrucât sunt necesare, rămân deasemenea în limba comună. 

Ele rămân cu forma -pe care 0 aveau în dialectul lor, pe care nau mai schimbat-o 

din cauză că legea fonetică își pierduse de mult energia. Aşă se explică cum chiar vorbe 
de origine poporană au rămes refractare unar evidente legi fonetice. De exemplu glie 

care trebuiă să aibă forma ghie.., cp. ghem<glomus, mierlă îld. miarlă din mierula, ete. 
(2) Diferinţa cantitativă. a vocalelor latine dispărând de timpuriu, a fost înlocuită în . 

limba vorbită printr'o diferinţă calitativă. Aşă 1 se pronunţă deschis cu tendința spre e: 
ligo=leg, îrico==frec, ete. Pentru facilitatea expunerii, am întrebuințat tot termenii de 

vocali lungă și scurtă în loc de închisă și deschisă, 

(3) In loc de clasicul scâria, care a dat în vorbirea Aloţilor scoare. 

(1) In diferință de latina clasică, după caro o vocală scurtă din natură deveniă lungă 

când eră urmată de mai multe consoane, latina vulgară nu lungiă nici odată vocalele 

scurte din firea lor, | 
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Din cauza necunoaşterii acestei legi fonetice, Lambrior și alții după 
cl dau cele mai curioase explicațiuni formei acestor cuvinte. Astfel, 
zic ci, vorbe ca: tută, curte... le avem prin intermediul limbii gre- 
cești, căci almintrelea am fi avut toartă, coarte...; pe sgurăi, spuză, 
ete., le consideră ca venite prin mijlocirea limbii bulgare. Despre 
cuget presupun că odată aveă forma coaget și numai cu timpul 
a devenit cugel—şi s'au afirmat acestea, pe când la mijloc nu e 
decât o evidentă lege fonetică. 

2. U scurt şi neaccentuat din sufixul (finalul)—ulus—a—ulum 
înb”'un șir de vorbe, a devenit i: 

cam pula>eâmpină anteambulo—antampilo=întâimpin 
terrula>farină v. lat. assimulo=asemilo=aseumaut 

*codula>codină collulum—gullitum— guler, ete. 

Din exemplele citate se enunţă încă o lege fonetică, anume trans- 
formarea lui [ intervocalic în 7 — nctacismul. Necunoscându-se aceste 
legi fonetice, verbul întâmpin e dat de Cihac ca fiind de origine 
greacă. alţii il derivă din subsantivul timp, iar mulți îl clasează 
printre cuvintele de origine obscură. Derivaţiunii din anteambulare e. 
nu i se opune nici o piedică fie semantică, fio fonetică. In latina cla- 
sică există numai subsantivul anteambulo-onis «cel ce iese întru în- 
tâmpinarea cuivâ». Din punctul de vedere fonetic, observăm mai 
întâiu transformarea labialei b în p, din cauză că b preces dem eră 
prea aspru: antambulo—antampulo. Acelaş fenomen îl vedem în 
curpăn din *colberus, clasic coluber «șarpe, arbust ce se încolă- 
“cește po după ahori ca un șarpe: «colubrina est eadem ac vitis 
alba» (Apul. Herb. 14). Forma antampulare a devenit antampilare; 
apoi anlampinare, conform legilor eufonice expuse aci, și în fine îÎn- 
tâmpinare. In latina, infimă “din antampinare găsim forma alterată 
«taminare = adversari» (Ion de Ianua). Caracterul latin al cuvân- 
Lului acesta e demonstrat: şi de forma, veche rotacizată: Tampirare 
lampiratul (Codicele voroneţean, Psaltirea seheiană). 

Findcă guler ce considerat în genere ca, un cuvânt de origine ma 
ghiară, o necesar a expune aici și “etimologia lui. Collulum, “deminu- 
tiv din collum «gât» însemnă în latina - “rustică «guler», așă după 
cum francezul collet, 'deminutiv din cou (=coll), are aceeaș însem- 
nare. lată în scurt istoricul fazelor, prin cari a trecut collulum până 
să devie guler. Conform legii fonetice, de care ne ocupăm, collulum 
a devenit collilum. O fiind lung și accentuat s'a prefăcut în u:col- 
lilum — cullilum, compară : Sstium —ustia=ușă, cogito—cuget, etc.
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Prin gamizarea lui ce inițial— cp. cotonius>ggutariat, "codulo>gudur, 
ete.— și prin transformarea lui î în e—cp. ligo>leg, frico>fiec, sic- 
cus>sec—cullium a devenit gullelum, de unde avem direct guler. 
Pe lângă demonstrația făcută, care singură ar [i sulicientă a do- 
vedi că gule» a purces din collulum, mai adaugem spre deplina con- 
fivmare a faptului, că faza gullerum, scrisă gulerum dintr'o eroare 
etimologică, o surprindem în latina infimă din Galia: «Invenit in- 
troitus capucii, qui gulerum Gallice appellatur— idem quod gula 
mântelli» (citat de DuC). Din citatul ăsta rezultă, că gullerum se în- 
trebuință odată în Galia, având acelaș înțeles ca și cuvântul ro- 
mânesc. Ortograficeşte însă observăm, că e scris cu uri singur | 
gulerum, eroare datorită credinței false că gulerum ar fi derivând 
din gula—gula mantelli, camisiac, ete.—etimologie cu totul inexactă. 
Este drept, că în vechea franceză există cuvântul «gule, collet, la 
partie de lhabillement qui joint le coli» (GI. Gall.), dar acest cu- 
vânt e din colla (în loc de collum), după cum mire, «mură» e din 
mora (în loc de morum), ctc., și dacă e seriscu un singur |, asta 
e tol din cauza confuziunii cu latinul gila, pop. gola, care dealt- 
minteri corect foneticește a dat in franceză gucule. Aslăzi vreun 
derivat din gullorum pare că nu mai există nicăiri în celelalte limbi 
ncolatine. Ungurii au împrumutat pe al lor galâr neapărat din ro- 
mânește, căci n'aveau de unde. 

Dintre prefixe, Miklosich și Cihac declară de slavon pe ne din 
compuse: nedrept, neadevăr, nedormind... Tot ca un element slavon 
e considerat și de d-l O. Densușanu în Vllistoire de la langue 
roumaine, pag. 426. După această afirmaţie, toată acea mulțime de 
vorbe compuse cu e, substantive, ajective și participii apar ca niște 
formaţiuni arlechine, jumătate românești, jumătate slavonești: nebun, 
necurat, nedemn, nesigur, nesincer, nefericit, necontenit, neumblat, 
nemuritor, neauzit, nevăzut, nefăcând, nemăritată, neavere, ne: 
dreptate, nesimţire, necuviință, nerușinare, etc, etc.. E incontestabil, 
că un asemenea prefix nu poate fi imprumutat din slavoneşte. Intr'a- 
devăr, deși acolo unde româna are ne, latina clasică aveă în: nedrept 
— indirectus, nedemn — in dignus, etc.,totușchiar în clasicilatea 
latină, dăm peste exemple, unde ue fancţionează întocmai ca în 
românește, anume: nefastus «nefast, nenorocit», negativul lui fastus 
«fast, aducător de fericire» nefarius «secrileg, nereligios» ; tefandus 
«de nespus», negativul lui fandus «de spus»; “nofrons «non frendens» 
(Forcell), nemirus-a-um quod non est mirum (ibid.), din mirus-a-un ; ; 

apoi în substantive: mefas «lucru nepermis» din fas «ceea ce este 
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permis», nescientia «neștiință» din scientia. Dacă descindem în latina 
vulgară şi infimă, găsim exemple și mai apropiate de româneşte : 
«nepurus-a-um, adject. a ne, parlicula negativa et purus; non purus» 
(Porcell) — româneşte necurat < curat —; «neparcus, adject. a ne 
particulă negativă, et parcus; non pareus» (ibid.) — românește ne- 
păstrător < păstrător. Deci, alături de forme ca, indirectus, indignus, 
insatiosus, non dormiendo, inauditus, ctc., existau în latina, vulgară 
ca forme secundare: "nedirectus, "nedignus, "'nesatiosus, “nedormiendo, 
"neauditus, etc., din cari sau născut formele corăspunzătoare. din 
românește. Motivul, pentru care limba română a acordat preferință 
formelor cu ne, părăsind pe cele cu în, reșade în faptul, că de 
timpuriu unele ajective începuse a se compune cu prepoziţia în 
păstrând acelaș înțeles ca și formele simple: in altus > înalt, 
in-quietus >> încet, etc., și în cazul. acesta negativul în se confundă 
cu prepoziţia în. o 

In privința originii legilor fonetice, s'au emis pentru unele din 
ele idei și teorii cari.nu pot sta în picioare, nefiind, sprijinite pe 
suficiente probe filologice. Să dăm și din acestea un exemplu, bună- 
oară rotacisntul, care e cea mai cunoscută. Fenomenul acesta fonetic, : 
în tirma unei demonstraţiuni captivătoare a d-lui Hasdeu, e consi- 
derat de mulţi ca fiind rezultatul unei înrâuriri dace asupra limbii 
române. Alţii leagă fenomenul rotacismului de un presupus fapt 
istoric susținut de unii învăţaţi străini, cari pun nașterea poporului 
român în țerile transdunărene și anume în Tracia după Tomaschel, 
în Mesia, după Roesler și în Iliria după Miklosich. Conforni acestor 
ipoteze istorice, se consideră și rotacismul ca un fenomen fonetice 
de origine tracică sau lirică. Și una şi alta din aceste teorii se în- 
temeiază pe faptul că rotacismul există și în limba albaneză. In lipsă 
de orice probă limbistică. din limba dacă, d-l Hașdeu pleacă dela 
idea, că Dacii fac parte din stirpea vechilor Traci, și ca atare având 
în limba lor fenomenul — așă cum îl au și urmașii de azi ai Tracilor, 
Albanezii— au pulut să-l vâre ei în limba, poporului romanic din 
jurul Carpaţilor, în massa căruia s'au contopit. Pentru amândouă 
aceste teorii, rotacismul din albanezește nu probează nimic, căci e 
mărginit numai în elementul latin al acestei limbi. Și din cele două 
dialecte albaneze: tosc și gheg, numai cel dintâiu posedă forme 
rolacizate: latinul granum «grâu» a dat în albanezește grur (Los6) 
Și grun (gheg), ajectivul "feminus>> famen, a dat în albanezeşte 
femere (tosc) şi femene (gheg), etc. 

Elementul nelatin din această limbă nu cunoaște rotacismul. De 
Analele A. R—Tom. XXIX.—Memoriile Secţ. Literare a 
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aci rezultă, că vorbele latine cu 7 intervocalic prefăcut în 7, alba- 
neza le-a primit cu forma rotacizată, când le-a împrumutat. 

Fără a opină că rotacismul, ca fenomen fonetic, e de origine 
celtică, observ numai că a luat naștere pe un domeniu celtic. In- 
tradevăr, astăzi întâlnim rotacismul în Franţa de miazăzi — Galia, 
tvansalpină— și în Italia de miazănoapte — Galia cisalpină. In cca 
din urmă există mai ales rotacismul lui 1 intervocalie, pe când al 
lui 7 o foarte rar: «numerada cio& nominala». (Salvioni, 206). In 
Franţa de miazăzi însă, mai ales în dialectele: dofinez, alpin, mar- 
siliez și briansonez, fenomenul rolacizării lui n intervocalic e foarte 
răspândit: dauph. bour «bun» <C. bonus, douză ca da» <Il. donare; 
alp. bouero «bun», mass. bastour «baston» <bastone; apoi «famiro 
pour famino», «sour pour soun», «mour pour moun», cete. «Dans 
les Briangonais on dit uro, bouero, reirard..... pour uno, boueno, 
reinard.....» (Mistral). Intr'o carte latină scrisă în secolul al VI-lea 
după Crist, găsim nişte forme tipice de rotacism: «vicirus [pro 
vicinus» (Vind. Liv. AXLII, LII, 16, cp. Schuch. Voc. Vulgl. 1, 140), 
«seratus [pro senatus» (ibid. ALIV, XIII, 5, ibid.) ete. Faptul că 
aceste exemple de rotacism ocurg într'o carte (Vindebonensis Livii...) 
scrisă în Irlanda, deci tot într'o ţară celtică, confirmă pe deplin 
idea anticipată, că rotacismul a, luat naștere pe un domeniu celtic. 
Din cele spuse până aci, rezultă că vatra, primordială a rotacismului 
român nu e nici Dacia, nici Iliria, ci e fără îndoeală Galia de miazăzi, 
Provence — Provincia Romană — în special, și ţerile din jurul mun- 
ților Alpi în general. Colonii latine din aceste părţi au dus de două 
ori rotacismul în răsăritul Buropei. Odată, în secolul I înainte de 
Crist, și alunci l-au imprimat limbii albaneze; altădată, în secolul 
al II- loa după Crist, când s'au strâns la olallă elementele constitutive, 
din cari s'a înfiripat apoi urzitura limbii române. 

In această prefaţă, care pe nesimţite a luat dejă forma unei 
„dări de seamă, mi-e imposibil să vorbesc câte cevă asupra studiilor 
din lucrarea prezentă: relative la legilo cufonice, sonurile eufonice, 
turburările fonetice, etimologiile populare... asupra cazului, genului, 
moțiunii, comparaţiunii, etc., apoi asupra derivaţiunii, sufixelor, 
compozițiunii, asupra curioaselor compuneri-le 
pămătuf (pănătul) din latinul pannus «postav» “şi. germanul tuch 
«idem», cocostâre din cocor și germanul storeh cbarzi», craidon 
din slavicul craiti «domnitor, rege» și românul 'domn, ote.— şi în 
fine asupra stinselor şi nouălor dialecte ale limbii române. 

Ca tehnică, lucrarea, de față nu întrunește de sigu» toate calită- 
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țile, pe cari Ic-ar fi avut, dacă apăreă în alte. împrejurări. Cu re- 
dactarea aceasta, manuscrisul — anume partea caro formează acest 
volum — eră gata de acum trei ani. Anul din urmă a stat neîn- 
Iverupt la Academie spre cercetare, în care timp:eu n'am mai dat 
ochi cu el, spre a-i aduce treptate îmbunătăţiri. Imediat după apro- 
bare, a fost. trimis la tipografie, rămâindu-mi mie prea puţin timp 
şi prea puţină latitudine de. a-l revedeă. Aș'fi dorit să refac multe 
părți și mai cu seamă să dau altă expunere celor câtevă legi și 
fenomene fonetice relevate pentru întâia oară aici: Aceasta cu, atât 
mai vârtos, cu cât astăzi îmi slă la îndemână. un bogat material fi- 
lologic comparativ bazat pe cele mai recente lucrări și studii -fă- 
cute asupra dialectelor romanice din Apus. Aceste îmbunătăţiri 
rămân deci pe seama unei ulterioare ediţiuni. Afară de partea 
tehnică, opul acosta, o fi având şi unele erori și inexactităţi de fond, 
cari astăzi so ascund observațiunii mele. Critica îi va arătă, defec- 
tele, dar desigur și meritele. 

Ortografia întrebuințată î în această lucrare e cea fonotici. Dela fonetismul 
academic m'am abătut: însă în acele punte, unde scrisul: acestui. fonetism 
nu consună cu pronunția (1): 

1) Vocalele semisoane i şi a le-am transcris prin 2 şi d ca şi mai nainte, 
căci aceasta o cere principiul fonetic: cui, văi, oameni, copaci, iuscă, apă, 
iederă, haină, haită, fiere... fiii, noii, rii, Voii.. 
Si alte limbi fac această deosebire în scris; astfel germana redă prin. 

blind finster... pe î lung al nostru; iar prin: jung (pron: tune),) jad Mad) 
jammer... pe ă cur) din românește, ete. - 

2) Pluralul articulat al substantivelor masculine și al adjectivelor î în ace- 
laș gen l-am transcris printr'un singur î plenison nu prin îi sau îi: domni 
nu domnii ori domnii; peri nu perii or perii; colegi nu colegii or colegii, 
ete., adică așă cum e unanima -pronunţie de azi a tuturor Românilor, Când 
zicem peri (din grădină, or peri capului) pronunţăm un singur i plenison; 
din contră în «am două peril» pronunțăm un i întreg.şi unul semison; tot 
așă: domni Românilor şi domnii strălucite; colegi noştri şi colegii electorale; 
doflori sătești şi doflorii bune; furi au spart casa și stăpânul e în prada 
unei furii; soarta ambelor Dacii. . Şi Daci au fost învinşi. Pentru evitarea 
confuziunii, în toate limbile, multe cuvinte cari: se, pronunţă la: fel se scriu 
în mod deosebit: grm. Waise corfan»; waise «înțelept», etc, Sunt exemple 

  

- (1) Publicându-se în Analele Academiei, ortografia acestei lucrări n'a „putut fi decât 
cea actuală a Academiei, aşă că observaţiunile acestea rămân ca simple propuneri..
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și în românește, în cari se văd urmele acestei tendinţe, aşă unii scriu masă 
(de scris) şi massă [| = grămadă), ete. După ortografia română în curs, prin 
scrierea lui i prin ii se tinde, după cum văzurăm, la arestecare în scris a 
unor forme şi cuvinte cu pronunție diferită, lucru ce dă naștere unei mari 
confuziuni. Din cauza inexactităţii lui, acest punct ortografic nu poate fi 
nici sistematic. Așă unii scriu fii, copii, argintii (peri), căprii... iar cei ce 

voesc a [i consecinţi scriu: fiii, copiii argintii, căpriii...! căci așă ar fi na- 
tural: i din tema acestor cuvinte: fiă, argintii... plus i (i) sufixul pluralu- 
lui : fii, argintii, plus în fine i (|) articolul no dau tocmai trei i: fiii, argin- 
tiii! forme ce nu vor fi pronunțate niciodată de niciun Român. Din contră 
scrisul cu simplul î plenison înloc de îi.e în concordanţă nu numai cu 
pronunția, ci şi cu gramatica. De exemplu, ca să avem pluralul articulat 
dela domni, corbi... sufigem articolul ă (toate eneliticile sunt semisoanc: 
adu-mi, nu-l daii, na-ţi... deci şi articolul: domni-t-i, corbi-+ i = domni, 
corbi... nu domnii, corbii... căci două jumătăţi de î (+3) nu pot da mai 
mult decât un i întreg. Paternitatea acestei ortografii juste nu-mi revine 

mie, căci e întrebuințată în multe cărţi precum: «Istoria lui A. Cuza» de 

D. Bolintineanu, «Opincarul» de Jipescu, «Istoria bisericii universale» şi 
versiunea «noului așezământ» de răposatul profesor Neculae Niţulescu, ete. 

3) Am întrebuințat un singur fel de î: înger, mînă, lînă, ri, râd, pînă. Am 
transcris acest son prin € numai în mamele propriu Român şi derivatele 
lui: românesc, România... pentru motivele aduse în Academie cu ocazia 
discuţiunilor ortografice de d-nii P. Poni și.1. Bogdan că «cuvântul Român 
şi derivatele sale a pătruns sub această formă în oficialitatea statului și-l 
găsim scris astfel pe toate monumentele, pe toate monedele, pe toate me- 
daliile şi pe toate actele». 

Pentru dialecte am făcut uz tot de sistemul ortografie românesc, căci 
nu e niciun motiv, bunăoară ca daco-românele puț, caş, es, (țăs) să devie 
puls, cas, îses (tsăs)... pentru dialectele armân şi rumâr; sau fecior să fie 
scris fior pentru macedo-româna şi felsor pentru istro-româna, ete... Cel 
ce le vede la un loc scrise deosebit ar puteă să creadă că au și pronunție 
diferită. Sunt însă în dialecte nişte sonuri inexistente în daco-româna, cel 
puţin în limba literară. Anume, în dialectul macedonean există o varietate 
de z, care după ortografiile străine e redat prin dz. Noi am transcris acest 
son prin (: Qăc «zic» <1. dico; duo (Qua, qile) Cl. dios; der «ger» <l. gelu 
fudim «fugim» CL. fugimus; lucred, lucredi, mardine «margine» < |. mar- 
gine, sănde «sânge» < |. sanguine... 

In ambele dialecte macedo-român şi istro-român, există un 1 Şi un 2 
îmmauiaţi, pronunţându-se primul ca, italianul gl! şi secundul ca italianul gen. 
Pe 1 îmmuiat lam transcris prin. DI: mr. găină, ir. galiirea <1. gallina;
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mr. și ir. mulare Cl. muliere; încliid < includo; cliem, elimare «chem, che- 
mare»; vecliiit «vechiii», ete. mr: oaminiti «oameni», ocli «ochi»; hihi «fiu»... 

Pe 2 îmmuiat l-am transeris prin ni: mr. lacrăni «lacrămi», gion! cjuni», 

cămbăn! «clopote»; ghine-ni “iniși «bine îmi venişi»;ir, male «miel», mniare 
(și mlare) «miere», pustinie «pustie», ete. Aceste sonuri îmmuiate le găsim 

scrise în fel de fel de moduri: aşă Ii e transcis prin d, V, i, Ul ete, nt prin 
îi, en, îă, ete. In dialectul macedo-român, v urmat de i se pronunţă ca 

sonul j din ncogreaca (un gh foarte aspirat) Pe acest v l-am transcris prin 

T: Sit, Sini, finghiţi, etc. In dialectul istrian sonul a sună ca un fel do tă 

todeauna când este accentuat și ca atare l-am transcris prin a, an «an» 

pronunţă tan; lasat (pronunţă lasăat), manche, etc. Unii transcriu acest son 
prin 9, alţi prin oa. 

Pentru transcrierea cu litere latine a vechei bulgare şi a celorlalte limbi 
ncoslavice am făcut uz de sistemul ortografie al lui Miklosich: 

= (= 6) e transcris prin a şi se pronunţă ca on în cuvintele franceze: 
ronde, bon, pont, ete.: pradz > prund, tape > tâmp, raspatije > răspântie ... 

A [= 6) e transcris prin e şi se pronunța ca francezul în în cuvintele 
mince, singe, lin ogledati >> oglindire, patino >> pinten, rad > rând, nc- 
teo > nătâng... 

“k (= câ) e transcris prin 6: lckr>leac cete. Cihac redă această vo- 
cală prin 6. 

x (= mut) l-am păstrat transcris astfel având după împrejurări diferite 
pronunţii: svvetr = sfat, sbvrssiti > literar săvârşire, pop. sfârşire, trbs- 

tije > trestie, ete. Sonul acesta aveă cam acecaş natură cu a din vorbele 

românești: optulea, patrulea, care se poate pronunţă: optălea, optolea, optălea 

optilea și optelca. 
€ (=), (5. tsch): tipagr > ciupag, cudo >>ciudă. 
lk: kalika «peregrinus, miser» >> calic, kyka «coma» > chică. 

5 (=ş, sch): prasta > praştie, Strrbr «mancus» ştirb, pasiste > pajişte 
bule. usa Cr. Gușă. 

3 (=): praziti > prăjire, Za «dolor» > jale, gryza «cura» > grijă. 
c (=4) m. rus. carina cagru» Cr. țarină, s. faca Cr. faţă. 
Pentru limba albaneză am urmat în genere tot sistemul lui Miklosich: 

z (=): făio< it. cfligie. 
Sonurile redate de Gustav Mayer e, 3, 0, le-am transcris — după Miklo- 

sich — prin 6, dh, th.: farke < lat. fabrica, geresc< rom. gresie, fomene 
< lat. 'feminus; germadha < slav. gramada, modhuţe < rom. mazăre breth 

«brad». 
Sonul € e redat prin tă iar £ prin dz: tSare, etc, 
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2aj., ajectiv 

alb., albanez 

alp., alpin (Fr.) 

arag,, aragonez 
aritg., ariegez (Fr.) 

băn., bănăţean 

bâar,, bearnez (Fr.) 

berg&, bergamez 

biter., biterrez (Fr.) 

bord., bordelez ” 
_bulg,, bulgar 

b. lim., bas limusin 

cal., calabrez 

; care, carcussonez (F'r.) 

cat., catalan 

cov., cevenol 

cp., compară, vezi 

cr., croat 

dauph., dofinez 

dimin., deminutiv - 

dr., daco-român 

dr, 1., daco-român local 

dr. s., daco-român secundar 

eng. engadin 
"ed,, ediţia 

ex., exolet, ieşit din uz 
îr., francez 

gasc., gascon 

ir., istro-român 

îld., in loc de 

lat. sau 1, latin 

1. doc, langue d'oc 

lim, limusin 

lit., literar 

mgl., megleno-român ' 

"mil. milanez 
mold,., moldovean 

mr., macedo-român 

„mM. Tus,, rus dialectal 
  

- ABREVIAȚIUNI. 

napl., neapolitan 

narb., narbonez 

nfr., neofrancez 

ngrm , ncogerinan 

ngr., neogrec 

np&.. neoportugez 

npr., neoprovensal 

nsp., neospaniol 

olt., oltean 

p. Pagina 

perig., perigurdin (tr) 

pg. portugez 

pl., plural 

pol., polonez 

Pop., poporan 

Dr., provensal 

quere., quercinez (Fr.) 

-rom., român 

rtr., reto-roman 

TUS., rusesc 
sard., sardic 

se., sârb 

sic., sicilian 

sin., sinonim 

sing., singular 

si., slavon 

slc., slovace 

sp., spaniol 

toul., tuluzan 

trans., transilvan 
ung., ungar 
urinin., următoarele 

vgrm., vechiu german 
vîr,, vechiu francez 

vulg. [., vulgar latin 

vit,, vechiu italian 

ven., venețian 

Yr., vechiu român 

vsl., vechiu slav, vechiu bulgar,
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SEMNE CONVENȚIONALE. 

Somnul * (steluța) arată că cuvântul sau forma înaintea căreia stă nu se 
găseşte în latina literară (veche, clasică şi postelasică), dar existența ci în 
latina vulgară e documentată. Următorul exemplu va limuri po deplin aceasta. 
Cuvântul român gingie provine direct din latinul gingiva. Forma secundară 
gingină, uzitată în Moldova, precum și istrianul jinjirea nu s'au putut des- 
voltă din gingiva, ci amândouă derivă dintr'o formă gingina, proprio latinei 
vulgare şi consemnată în glosele lui Ion de lanna «gingina pro gingiva». 

Deci mold. gingină, și ir. jinjirea <lat. * gingina. 

Semnul + (eruciuliţa) arată că cuvântul sau forma înaintea căreia stă, o 
o reconstituire filologică. Reconstituiri sunt toate acele cuvinte şi forme cari 
nu s'au găsit până acum în latina vulgară, dar existența lor se demonstrează 
uşor pe cale filologică. Exemple: -- admixticare>> amestecare, “+ ingravi- 
care>> îngrecare,-ț erecticare >> ridicare, ctc., formate din mixtus, gravis, 

erectus, după cum clasicile communicare, morsicare, ete. sunt formate din 
communis, morsus, etc. “ 

Semnul > între două cuvinte arată că cel dintâiu a dat naştere celui 
de al doilea: fermento > frămâul, caballus> cal, vsl. rakz > rac. Acest semn 
poate fi cotit prin «a devenit» sau ca dat»: habemus2> avem, iar * hăbi- 
mus > am, adică habemus a devenit avem, iar * hâbimus a dat am. 

Semnul < între două cuvinte arată că cel dintâiu s'a născut din cel de al 

doilea: mişel < misellus (mişel din misellus), uslurare < ustulare, sl. platiti 
<rom. plătire. 

7
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Ungarelli Voc.== Vocabolario del dialetto bolognese. Bologna 1901; 
Weigand, Jahresbericht des Instituts fiir rumiinische Sprache, vol, L—NI. 

Ver. Plin. = Veronensis (Palimpsest) Plinii, scris în Italia de sus în sec. IV 
sau V şi publicat de Mone. Citaţiunile le-am ficut după Schuchardt. 

Viciu Gl. = Alexiu Viciu, Glosar de cuvinle dialeclale din graiul viu al 

poporului român din Ardeal. Extras din Anal, Acad. tom. XA. Mem. Secţ. 
Lit. Bucureşti 1906. 

Vind, Liv. = Vindeboneusis Livii, coprinzând cărţile NLI—NLYV din Liviu, 
scris în Irlanda sec. VI după Ilr. cd. Hertz. Conţine importante mostre de 
rotacism: vicirus, seralus, etc, 

Zeitschrift = Zeitschrift fiir romanische Prilologie, herausgegeben v von Dr 

Gustav Griber, Niemeyer. 1876 urmm.



  

PRIVIRI GENERALE. 

Judecată în liniamentelo-i generale, în mecanismul: declinării și 
al conjugării, în forma integrală a cuvintelor, în structura frazei 
şi în cantitatea numerică a unui element clasic, româna o dintre 

„toate limbile surori cea mai apropiată de latinește. Intr'adevăr, pe 
când toate celelalte limbi neolatine au ajuns la o declinare pur ana- 
litică formată cu prepoziţiuni, româna singură a păstrat sistemul 
clasic al declinării cu sufixe. Afară de sufixele finale s şi 9, cari au 
pierit din cauza poziţiunii lor, întâlnim în româneşte mai pe toate 
celelalte sufixe de declinare. De exemplu, e şi s pentrii genctiv și 
dativ singular: (unei) case, (unei) pante, (unei) doamne, (unei) legi, 
(unei) vulpi, unci poame dulci... latinește: casac, mammac, domi- 
nac, legi, vulpi, * pomae dulci (1). Sufixul e pentru vocativul sin- 
gular al substantivelor și ajectivelor de declinația, II-a: Văvbat-e, 
lup-e, codr-e, liner-e, luminat-e, etc... In fine, sufixul or pentru 
genetiv și dativ plural: l-or<illorum, isfor<Listorum, acestor<ece 
istorum, multor>>multorum... In regulă generală, forma cuvintelor 
se prezentă mult mai nealterată în româneşte decât în celelalte 
limbi neolatine. Să dăm câteva exemple: lat. digitus>>rom. deget 
(deșt), it. dito, rtr. det, pr. det-z, fr. doigt, sp. dedo, pg. dedo; lat. 
dicere?>rom. zicere, it. dive, fr. dive, cat. dir, sp. decir; lat. lau- 
dare>rom. lăudare, it. lodare, pr. lauzar, fr. louer, sp. lovar; 
lat. jamnice, nom. junix>>rom. junice (junincă o din * junica), îr. ge- 
nise, rlr. gianischa, în celelalte a dispărut, ete. Neștirbita mănţi- 
nere a formei a tentat pe unii filologi să considere multe cuvinte 
românești drept neologisme. Așă Korling în Blymologisches Wăr- 
tevbuch der romanischen Sprachen consideră ajeclivul galben (gal- 
bin)<lat. galbinus ca un «gelehries Wort», introdus în limbă de 

  

(1) In latina vulgară, dativul și genetivul substantivelor aveau în comun o singură 
formă, aceea a dativului din latina clasică, de ex.: „l nomene patri et filio ct spiriloi 
sancto“ (Form. de conj, 35—36, cp. Rev. 1. rom. 1874, p. 105). Lo determinative însă, 
genetivul-dativul au adoptat forma genetivului clasic: unor>unorum, multor<Qmultorum, 
ălor<illorum, etc. 
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literați! Din aceeaș cauză, când expune progenia latinului geminus 
în limbile romanice, pune în parantez pe geimen (geamăn) al nostru. 
D-l S. Pușcariu socotește ajectivul pedestru — de unde pedestraș, 
pedestrit — <lat. pedester ca o vorbă literară (buchstabliches 
Wort), adică împrumutată, deși îl găsim des în scriptele vechi ro- 
mânești: «...strâmturi ca acelea de nu eră nici de cal, nici de pe- 
destru» (Ureche, Cronica); «Faraon au zis: cum ai venil?— Archiri 
au zis: nici călaxi, nici pedestru». (Istoria lui Sanagrid împărat, 
1784—cp. Gaster Orest. „II, 137) E uzitat chiar în codicele voro- 
nețan : «.. pedestru să meargă» (3/1), ete. ele. Azi în vorbirea po- 
porului are și o accepție figurată (Săghinescu, vocabular) «Copilul 
dumitale, nene, e pedestru la carte», adică e în urma conșcolari- 
lor lui, merge încet de tot. Derivatul pedestraș apare și în unele 
producțiuni poporane. Așă într'o colindă din ținutul Zarandului: 

„Giur de giur de el Stur de călărași 
Cete-mi de boicri Mii ac pedestrași“ (1). 

„O mulţime de cuvinte clasice pierdute în celelalte limbi surori se 
păstrează numai în românește. Exemple: lat. albus-a-um>rom. albă. 
Incolo afară de reto-romanul alf— caro posedă un sinonim mai uzitat, 
bianl—și de porlugezul alvo «alburiu», albus-a-um a fost pretutin- 
deni suplantat prin germanul blank. Vorba annotinus-a-um din sfera 
vieții rustice e reprezentată pe tărâmul neolatin numai de românul 
noatin-ă; ager-agri din latina clasică în celelalte limbi neolatine a 
fost înlocuit prin campus, pe când în românește s'au păstrat amând- 
două aceste vorbe: câmp, agrat; cadus vel cadum «vasis species» 
numai româna l-a conservat sub forma cadă și de aci treci Și în lim- 
bile slavice; latinul interrogare a, pierit din toate celelalte limbi. surori 
rămânând numai în româna: întrebare Şi în provensală entervar, de- 
oarece it. interrogare, îr. intârroger, cat. sp. pg. interrogar, prov. in- 
terrogar cum și rom. interogare sunt venite pe cale literară. In. fine 
elasicisme ca: apricus>aprig-—italianul aprico e literar—, blandus> 
Dlând,— it. sp. blando sunt literare— , lingula>lingură, haedus> 
ied,—incolo numai în sardă: edu--, incipero>>începerre, ariele, aries>> 
arele, ovis>>oaie, pedester>pedestru, sicilis”>secere, scire>știre; 
perambulare>>preamblare, primblare, plimbare, mr. primnure; an- 
teambulare întâmpinare, placenta >plăciultă, sarcina>>sarcină, 
vitricus>vitreg, (vitrig), visum>vis—mai există în sardă : bisu 

  

(1) Marian, Legendele M. Doim., p. 290.
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«sonno», bisare «sognare» (Spanuj)—verbum>vorbă, victimare> 
vătămare, venetus>vdâinăl, udus>ud, udare>udare, cte.;—toate 
acestea sunt cuvinte, po cari le-a păstrat numai româna. Dealtminteri 
unele cuvinte păstrate în toate celelalte limbi neolatine, româna 

y 
singură, Ic-a pierdut. „Acestea sunt mult mai puține. Exemple: 

lat. amare>it, amare, pr. amar, fr. aimer, sp. pg. amar —rom. îubire<vsl. 
liubiţi. | 

lat. semper>it. sempre, sard. semper, retr. pr. vir. cat. sempre—rom. tot- 
deauna, mereu, 

lat. sepes>it. siepe, rtr. seif, pr.sep-s vie. scil—rom. gard, >vsl. gradr,. 
» sequereDit. seguire, pr. segre, seguir, vfe. sovre, sivre, sieure, nlr. suivre. 

sp. pg. seguir—rom. urmare, <lat. olhnare. o 
lat. simia>it. scimia, sciminia, fr. singe, pr. simid, simi-s, cimi-s, sp. ji- 

mia, lângă care se uzitează și mono, pg. numai mono şi macaco —româ- 
nește maimuţă (momiţă). 

lat. labrum>it. labbro, fe. levre, sp. pe. labio—rom. buză. 
» Sinapi (gr. cwazt>it. senape, rir. senev, nîr. sanve, seneve, sp. jenabe 

ngrm. Senf—rom. muştar. 

In privința străinismelor din românește, avem de observat ur- 
mătoarea împrejurare: 'Tocmai în acelaș loc, unde în românește s'a 
vârit un slavonism ori grecism, în celelalte limbi romanice s'a întrodus 
un germanism. Coincidenţa e semnificativă și o mulțime de oxemple o 
scol în evidență. Dăm aci numai câteva: 

rom. bogal din vsl. bogatr „dives“: it. riceo, pr. ric“s, fr. riche, sp. rico. 
pg. rico—din vgrm. râhhi, ngrm. reich. 

cârciumă din vsl. Krstlma „taberna“: it, albergo, pr. ulbere, sp. albergue, 
pg. alberguc, nfr. auberge—din vgrm. heriberga. | De 

dobândire din vsl. dobyti-dobqda cadipisci»: it, guadagnare, rtr. gudo- 
ignar, pr. gazanhar, fr. gagner, cat. guanyar, vsp. guadaiiar «a cosi» (ep. 
grm. weidenen ca paşte»), pg. ganhar—din ver, weidenen. | 

grădină din vsl. gradina „hortus“: it. giardino, pr. giardino, fe. dial. gar: 
din, îr, jardin, mlat. gardinum — din verm. gart, gardh, ngrm. Garten. 

pândire din vsl. paditi «pellere ete»: it. guatare, fr. guetter» a pândi» 
din vgrm. wachten «wache machen». 

obraz din vsl. obraze. «forma, imago, facies»: it. guancia din vgrm. wanva 
wankia „idem“. a | | 

pinlen din vsl. petino «calcar», peta «ealx»: it. sperone și sprone—verb 
speronare sau spronare. „a da călcâie, a da pinteni») pr. espero-s, fr. &peron 

>



32 CONST. C. DICULESCU 544 

Ysp. esporon, nsp. espolon, pg. esporâo — din verm. sporo plural. sporen, 
ngrm. Sporen. | 

păzire din vsl. paziti cattendere»: it. guardare, pr. sp. pe. guardar, fr. 
garder—din. goticul wardja, vgrm. warto, warta «pază, ardă», 

slâncăvysl. stâna «saxum» (7), cp. grm. stein «piatră, steinig «pietros 
stâncos»: it. rocco, roceia, îr. roc, roche, pr. roc-s, cat-roc «pietriș», sp. pg. 
roca —ginzlich unbekannter Herkunft» (lărting). 

snop din vsl. snops «fasciculus, manipulus»: pr. garba, fr. gerbe, cat. 
arag. garba— din vgrm. garba. 

proaspil din grecul zpâozaros «idem»: it. fresco, rtr. freăl, pr. îresc, în. 
frais, fraiche—din verm. frisk, n&rm. frisch. 

trufie din gr. Tpwzh „fast, lux, superbie“: it. orgoglio și rigoglio, Pr, or- 
golhs, erguelh-s; fr. orgueil, cat. orgull, sp. orgullo, pe. orgulho—din verm. 
urgoli. E îndoios dacă derivă tot din grecul puși) și italianul tronfio «enor- 
gucilli», tronfiezza «orgueil», tronfiare «s'enorgucillir». 

pâlc din vsl. plvkz «multitudo»: it. comase. foleo «mulţime», vie, fole. 
fouc, pr. fole «turmă; oaste» — din vgrm. foll, ngrm Volk (lat. vulgus, etc.). 

In șirul: limbilor romanice, după unanimele atestațiuni ale filolo- 
gilor, româna este în cea, mai strânsă comuniune cu italiana. Proba 
acestui lucru și-o poate face oricine, comparând punt cu punt ele- 
mentele constitutive ale limbilor romanice în genere și ale italianei 
şi românei în specie. Deci fondul principal al limbii române e un 
fond italie. Lângă fondul de origine italică s'a adaus dela început 
un fond mai mic de origine galică și altul şi mai mic de ori- 
gino ilirică. Cu alte cuvinte, în epoca de formaţiune a limbii ro- 
mâne au existat în tolului-tot trei dialecte diferite ale latinei vulgare: 
unul fundamental, latino-italic, și două secundare, latino-galic și la- 
tino-ilirie. Aceste dialecte vechi, cari subșed la baza limbii române, 
deși s'au contopit în decursul timpurilor tustrele laolaltă, dând 
naștere unei limbi unitare, totuș urmele lor se străvăd destul de 
clar și în starea actuală a limbii. Sunt în limba română de azi fe- 
nomene fonetice şi elemente lexice, cari nu pot fi lămurite fără a 
ne referi la acele dialecte vechi. Un exemplu e suficient să dove- 
dească acest lucru: Cum din latinul Aprilis avem Prier în 'loc de 
Prir, or din erillus (grilus) > grier, înloc de gril sau grir? După 
forma lor, aceste cuvinte românești sunt niște rosturi din dialectul 
iliric. Latina vulgară ce se vorbiă în Iliria, mai ales în miazănoaplea 
aceslei provincii, între alte particularități, aveă și po accea de a 
înlocui în pronunție vocala 4 lung și accentuat prin ei; ameicus 
<amicus, : apreilus. < * aprilus, leinus < linus, greilus < grillus, 

.
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faveina < farina, etc. Din acest dialect latin a împrumutat germana 
veche unele cuvinte precum: Lein < linus, latein < latinus, Wein 
< vinum, elc.. In limba Dalmatinilor (1) (Morlachilor?) şi mai ales a Veglioţilor (2) — locuitorii din insula Veglia situată în nordul Adriaticei lângă țărmul ilirice — s'a. păstrat diftongul cei, provenit din i latin, rostindu-se însă ca aq: aprdil < april, amdic < amicus, 
formctila < formica, farăina< Iarina, etc. (Bartoli, Das Dalmatische). Deci, din Apreilus s'a născut treptat: Proir, Preer, Prior şi Priar— «larba eră deasă ca peria, să fi zis c'a sosit Priar cu adierile în- cropite, cu lumina caldă, cu hălăciuga, de brebeni...» (Delavrancea, Moş Crăciun) — iar greilus a dat grcer şi grier (formă secundară groier). Despre aceste dialecte române stinse: latino-italic, latino- galic și latino-iliric, vom vorbi tocmai către finele întregului studiu, din care ființa a tustrele va răsări ca o consecință, naturală — ca, să nu pară că vreau să înaintez așă dintr'odată o teorio nouă și să surp numai cu două-trei exemple aserțiunile cunoscute și re- cunoscute. i 

Considerând însă izolat româna faţă de latina, clasică, prima se prezentă, față de a doua simplificată în declinare și conjugare, vă- duvilă de multe cuvinte clasice şi înavuţită cu elemente nouă, fie latine rustice, fie străine. Iată un șir de vorbe latine poporane, cari au înlocuit echivalentele lor clasice; din care “cauză acestea din urmă au şi dispărut din limbă:. E 

  

bannum pe pecunia „bani : „:* imbracare pe induere „îmbrăcere“ 
bratus pe abies „brad“ lumen pe mundus „lamei «+ 
brusca pe rana „broască“ „ manducare pe edere „mâncare“ 
caballus pe equus „cal“. „|. plangere pe flere „plângere“. 
"casatum pe vicus „sal“. «torquere pe nere „toarcere“ . 
carreare pe .vehere „cărare“ | “ petiolus.pe pes „picior“ . 
comparare :pe emere „cumpărare“ „ mMetaxa pe sericum „nilase“ focus pe ignis „foc“ | „orbus pe caecus „orb“. | gula pe os „gură“ . „| “*padulis pe silva „păduret -... 
disligare pe solvere „deslegare“. . |. pâpyrus pe juncus „papură“ 
fortuna pe. procella „furtună“ : » selinum pe apium: „elină“ _. incarricare pe onerare pâncărcare, |. tintinnala, zinzala pe. culex „ținfar“,- 

Multe dintre aceste cuvinte poporane erau cunoscute .și latinei clasice, însă cu altă accepţiune. Cele mai multe sunt proprii numai 
"(1—2) Astăzi slavizaţi aproape cu totul de puloiul croat şi sârb, : 
Analele A. R.— Tom. XXIX.- -Memoriile Secţ. Literare.
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latinei rustice, precum «bannum, pecunia multatitia, tributumo» (Du), 
«bratus, species arborissemper viridis» (Pliniu, Ifestoria naturalis), 
«Rubeta, 'ranac genus, bruscus dicitur vulgo» (Papia), «Solvere 
quod cet disligare dicitur» (lorcell. Gh.), prov. deslegă «dâlier» 
(Mistral), aim) bracare = bracas induere; dobracare = bracas 
extrahere» (Ugutio), capium, herba eadem ac selinum» (Forcell.), 
«culices, tintinalas vocant plebei a sonitu alarum» (Vet. Scho- 
laist. Cruq. ad Ilorat. 1, Sat. 4. 14). Tintinala trecând prin faza 
tintiala a pervenit la forma zinzala existentă în Du Cange. 

Ajectivele materiale în cus-a-um: aureus, argenteus, ligneus, mar- 

morous, vitreus, etc. au picrit fără urmă din românește. Ele sunt 
redate prin substantivul corăspunzător însoțit de prepoziţia de: mons 
aureus «munte de aa», ligula argentea «lingură de argint»; mensa 
mârmorea «masă de marmură», ete. Unii poeţi ai latinităţii clasice 
nu rareori fac uz de această perifrază: «Templum de marmore po- 
nam» (Virg. Georg. III, 13), «De duro este ultima ferro (proles)» 
(Ovid, Met. 1,127). Unele verbe au fost înlocuite prin locuţiuni co- 
răspunzătoare. Așă memini prin c«mi-aduc aminte»; decet și dedecet 
prin „se cuvine, șade bine, şade rău“, otc. Atari expresiuni erau 
cunoscute și latinei vulgare: «Male sedet in juvene vina cognoscere» 
(citat de Du0) — Rău “sade tânărului să cunoască, vinul, franțu- 
zește, «il ne sicd pas; il est mal sant». In fonetica limbii române 
se observă pierderea unui număr. mai mare sau mai mic de sonuri 

din corpul cuvintelor, și nu rareori în forma unor cuvinte înlâm- 
pinăm niște sonuri parazite întroduse în decursul timpului de ca- 
priţiul vorbitorilor sau mai probabil născute graţio unei legi secrete 
a organelor vocale. Faptul col mai caracteristic, însă, e prezența 
în fonetismul român a unor sonuri ( și î) nouă și parliculare limbii 
române. In fine, la tot pasul, răsar fel de fel de modificări în fo- 
nelică ca și în morfologie, în sintaxă ca și în semaseologie. 

Aceste modificări progresive se datoresc mai întăiu indelungatului 
răstimp, în decursul căruia româna rămase în stare de dialect, 
încredințată, numai transmisiunii orale din generaţie în generaţie; 
apoi particularităților de pronunție a fiecărei masse de colonişti în 
speță; inrâuririlor interne și externe: clima, modul de vicață, regi- 
mul alimentar, pacea și resbelul, negoțul și meseriile, dominaţiu- 
nile și legăturile cu popoarele străine și în fine nelogismele întroduse 
de literați mai întâiu din slavoneșto, apoi din ungureşte, turcește și 

franţuzeşte. Trasformările acestea nu s'au făcut la întâmplare, ci: 
conform unor legi limbistice. neconștiule, cari și-au lărgit sfera mai
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ales în virtutea analogiei. Dintre aceste legi cele mai clare, mai 
largi și mai însemnate sunt legile fonetice. Unele dintre ele au în- 
cetat de mult acțiunea lor, sunt cu alte cuvinte legi moarte, altele 
insă sunt legi vii și după ele limba își desvoaltă formele sale și azi 
ca și în trecut. Abaterile dela aceste legi nu sunt excepțiuni pro- 
priu zise, ci sunt mai ales urme din vechi dialecte dispărute. Pentru 
ușurință, totalitatea legilor de transformare a vocalelor o vom 
numi vocalism, iar totalitatea legilor de transformare a consoa- 
nelor consonantism. 

TEZAURUL LEXICAL, 

In starea actuală a filologiei românești, e greu a face o statistică 
exactă și definitivă, în care să sc arate proporţia numerică a tu- 
turor elementelor lexice, cari constituese dicționarul limbii române. 
Rezultatele de până acum relative la acest punt sunt foarte puţin 
rezistente unei cercetări mai amănunțite. Nicăiri pe domeniul filo- 
logici românești nu s'au vânturat teorii mai pripite și mai necon- 
forme cu adevărul ca în jurul acestei chestiuni. Cihac este cel dinlâiu 
filolog, care a căutat să stabilească o comparaţie cantitativă, între 
diversele elemente lexico din românește. După, statistica sa, în limba 
română sunt două cincimi de cuvinte slavonești față numai de o! 
cincime de cuvinte romanice. Peste acest substrai s'a adăugat apoi 
o cincime de vorbe lureești, o zecime de ungurisme, ele. 'Tot pe 
baza, lucrărilor lui Cihac, 'Tiktin în a sa «Gramatil: der vumăni- 
schen Sprache», pag. 568, ediţia din anul 1905, dă următoarele 
cifre: 3800 slavonisme, 2600 latine, 700 turcisme, 650 grecisme, 
500 cuvinte. ungurești și 50 albanisme. Aceasta din urmă e sta- 
tistica, curentă do astăzi. Deşi cantitatea relativă a elomentelor slave 
e ceva mai temperată la Tiktin decât la Cihac, loluș adevărul e 
foarte depărtat de cifrele date. In regulă generală, elementul slav 
față, de celelalte a fost todeauna exagerat atingând culmea în dic- 
ționarul lui Cihac, pe când elementul latin a fost Și este. sistematic 
micșorat. Mijloacele prin cari. sa ajuns la, aceste rezultate. necon- 
forme cu adevărul sunt multe“și felurite. Vom examină pe cele 
mai bălătoare la ochi. 1) S'au considerat de slavone multe cuvinte 
de origine latină sau romanică: acioală<*acquiabulum, ceații <*cae- 
cia, ban<*bannum, lebădă<Calbida, nevastă <nebestra, prepeleac 
<perpenniculum, popă< popa și *papa, toiag<taleaca, zestre 
<dextra, etc. ete. 2) Un șir întreg de vorbe imitative sau onoma-
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topee contează la Cihac tot ca slavonisme: châuire, chiot, chiotire, 
chicotire, cârăire, foșnire, foșnet, ghiorăire, grohdive, hăcăire, hop, 
hopăire, mcicăire, bombăire, ocăctiire, scârțaire, huire, huet, sfi- 
râive, vuire, vuel, zuzăire, zuzăl, etc. ete. Contrariu lui Cihac, dl. 
Philippide socotește ca onomatopee și alte cuvinte cari la cel dintâiu sunt date drept slavice precum: bulbuc, boscorodire, burtă, bu- 
haiu (?), cioară, ciocârlan, ciupire, clocire, fomf, fleoață, ete.(pag. 87). 
De sigur că atari cuvinte în nici un caz nu pot fi considerate ca ono- 
matopec, în cercul limbii române cel puțin. Din cuvintele înşirate 
două sunt slavice: boscorodire și lomf; două sunt germane; ciupire 
<zupien «idem» şi fleoarța<C(eine) Flitze, sau Flătze «femina im- 
pudens», Flătz, Flâtz «homo impudenș» (Grimm), iar originea, celor- 
lalte e cu totul alta. 3) Cuvinte pur germane sunt atribuite tot 
limbii slavone: bleasc, brâgle, bolf, bolovan, Vulvan, bulgăr, mutră, 
ciuf, mutrire (mr.), etc. ete. Observaţiunile următoare vor demon- 
stră cât de puțin fundată e teoria originii lor slavone. Bleasc e 
un provincialism, care înseamnă «sufletul animalelor numit mai des «abur». E considerat în genere ca provenind din vsl. bliskr «splen- 
dor». (Miklosich, Cihac, Ilasdeu), pe când în realitate nu poate fi 
decât mediogermanul blast, plural blăste «flatus», vgrm. plâst, ags. 
blocst, german dialectal «blost fir blast», ngrm. Blas «Spiritus, ha- 
litus», din verbul blasen «a suilă, a respiră». 

Brâgle «cele două bețe paralele dela răsboiu, în cari se pune spata, 
și se fixează», provincialism oltenesc sinonim cu udtale. E rău do- 
rivat din rusul berdo, pol. bardo, etc. «peieno de tisserand» Şi 
acestea, din vsl. brrdo «clivus». După justa, etimologie nu poate fi 
dedus decât din germanul. Britle (Bridle)= cin Werlzeug der Weber «(Grimm), m. grm. briten «a țese», verm. brittil, pritil, it. predollo, 
briglia, fr. bridel, sp. Pg. pr. brida. Sa 

Bolf, bolovan, bulan şi bulgăr au purces pe căile multiple de 
dorivaţiune din germanul bloch «trunchiu de arbore,. bloc, drob, 
bulgăr»—truncus arboris, caudex, cippus; klotz, klumpen (Grimm). 
Prin transpoziţia lui 1 și prin prefacerea lui ch în f,'bloch a de- 
venit bolf, «pietroiu» (transilv.). Prin aninarea sufixului augmen- 
taliv aun—cp. junc-an, pit-an, gol-an, ete.—și prin propaginaţia lui 0, .bolf a, devenit bolfan—bolovan. Cuvântul buluan «lemn gros din care se laice scânduri» (A. Viciu) sa născut prin aninarea aceluiaș sufix an şi numai el păstrează accepțiunea radicalului de «iruncus | arboris», cu care germanul bloch trecuse și în latina posterioară «bloch, bloceus= (Duc). Bulgăr derivă: din blocculus—bulgolo şi e
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cea mai românizată formă din întreaga progenie a germanului bloch. 
Derivaţia dinw'un tip latin reconstruit + bulgulus din bulga «sac» 
(Pușcariu) e temerară. Mutrire sau muntrire o un verb întrebuințat 
azi numai în dialectul macedonean. Derivă din vechiu-germanul 
muntran, mgrm. mundern «vigilare, excitare o somno, observare 
intueri», derivat din ajectivul munter «vigilent, deștept, viciu». Sub- 
stanlivul mutră e un derivat verbal. | 

Ciuf «ebourifle, mal poigne, velu, ă longs, poils, en touffes, 
touffe de choveaux, de poils, toupet, huppe des oiseaux», derivate 
ciululire, ciufulit. După Cihac derivă din vsl. cubw «crista», rus. 
cup, cuprina «toupet», ete. Exacl vorbind nu poate derivă decât 
din germanul schopt «touffe de cheveaux», de unde italianul «ciulto 
capelli piu longhi sul fronto e anche cespo», deminuliv ciuftetto, 
prov. chuf.,„pili super fronlem, etc. 

4) Sau strecurat în unele lucrări de filologie cuvinte cari nici 
odată n'au esistat În românește. Exeinple: hod, hălm, ete. (Cihac). 
In dicţionarul etimologic al limbilor slavice, pag. 164, Miklosich 
afirmă că slavul Iedina,. «terra inculta» a. dat în românește lindină, 
(sinonim cu țelină, păragină)! Un asemenea, cuvânt nu există în ro- 
mânește și nu l-a înregistrat nimeni în vreun dicționar sau glosar 
românesc nici înainte nici după Miklosich. Chiar Cihac, pentru caro 
orice slavonism eră un element preţios bine venit pentru teoria sa, 
n'a înregistrat nicăiri în dicționarul său cuvântul lindină «pământ 
necultivat, țelină». Atribuirea unui asemenea cuvânt limbii române 
e o simplă eroare a lui Miklosich. Din cauza unci false memorii, 
acesta, când expuneă derivatele slavonoști ale cuvântului paleo-slav 
ledina «terra inculta», a alăturat aci și vorba rom. lindină c«ovum 
pulicis», care foneticește poate fi raportat uşor la v. slavul ledina. 
E știut însă, că românul lindină derivă din latinescul *lendo-lendinis 
(=clasic lens-lendis «ovum pulicis») de unde italianul lendine, sard. 
lendine și lendiri, rtr. lendel, pr. lende, fr. lente, etc. Curios însă 
e faptul, că eroarea lui Miklosich s'a strecurat Şi în «Ilistoire 
de la langue voumaine» de O. Densușianu. Astfel la pagina 
271 a acestei cărți, unde se vorbeşte do prefacerea ce sufere în 
românește slavul e (e nazal) e dat între altele ca exemplu și le- 
dina >lindină!. -- 

5) Pe când slavonismele sunt căutate cu lumânarea, -ba chiar 
inventate, vorbele curat românești sunt înlăturate cu grămada din 
dicționarele etimologice și din alte lucrări de lilologie. Dacă ne 
uităm în recentul dicționar etimologie, de S; Puşcariu, obser-
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văm imediat absența unui mare număr de cuvinte românești, pe 
cari le întâmpinăm la tot pasul atât în vorbirea vie a poporului 
cât și în diferite scrieri. Unele din acestea, par a [i omise inlen- 
ționat (1), fiind socotite ca formaţiuni românești, pe când în re- 
alitate se urcă la prototipuri latine: Dunețe<bonitia, credincer 
<eredenliarius, cerbicos<eervicosus, găinar<gallinarius, 
grăsun<*grasso-onis, jepar «hoţ de cai»<Cecpuarius, linţi<Llentes- 
sium, ldudăros<"laudulosus, din laus-laudis, cp. fraudulosus 
din fraus-fraudis, huminos<luminosus, luminaţ<*luminaceun, 
lăudăciune<laudatio-onis, mărunțel<minutellus, mascel (mu- 
ștel<moncitellus, formă transpozitivă din monticollus, muci 
<Omuccale-is, ndrtos<naritosus, păcătos<peccatosus pă- 
săreă<passerella, floriceă<Ciloricella, . pielcei<pellicella, șe- 
paos<'ropausum, rătunjor<rotun deolos, repejune<*rapido- 
onis pietroiu<*petroneum, pulpos<p ulposus, punticeă<po n- 
ticella, patrejune<*putridio-onis putveziciune<<*putriditio- 
onis, păros<pilosus, roșcat<rossicatus, săcoteiu<*s accuti- 
liu s, spuredciune<Cspurcatio-onis, aungher<angulari s (locus), ete. 
etc. Altele sunt omise fără nici un motiv, precum sunt următoarele: 
Mursă. 1) amierea, cea mai bună dintr'un fagure» : dulce ca mursa», 
2) «Vin amestecat cu miere», 3) «must dulce»: mursă de struguri, 
etc. din latinul mulsum vel 1mulsa «aqua mello mixta»; vinum melle 
admixtum», etc. (orcell)., it mulsa, florentin molsa, «mesticanza di 
miele cd acqua» (Salvioni). 

Colb, «pulbere». Forma acestui cuvânt având două labiale, prima 
s'a disimilat în guturala c: polbu>colb, lat. polvis pro pulvis (For- 
cell) sp. polvo. | 

Albugine, «albeaţă la ochi, lat. albugo-inis. Ocurgo în Cuvenle den bătrăni (vol. 1, p. 268). Glie din globa. Spun «copil din ri», 
spuroaică «fată din flori», uzitat în Bucovina (Dame, etc.) din 
latinul spurius «idem». | 
„Mesc—mescui—mescut—meştere «a turnă vin, a trată, ote»; deri- 

vato: mescător «cupar, paharnic», mescătoare «vadră». În dialectul 
daco-român cuvintele acestea, par a nu mai fi uzilate azi. S'au în- 
trebuințat mai des până pe la jumătatea, secolului al NVIII,. căci ocurg în lexiconul slavo-român al lui Mardarie Cozianul (1649): «425. vinoterpate «mestecălorii de vin», &rbpăii; Gasnil'b = mmes- 
PI 

(1) Dicţionarul acesta fiind publicat cu cheltueala unei societăţi științifice germane, Domnului S. Pușcariu i s'a determinat co anume intindere să aibă cartea.
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cătoriat, paharnic», «4410 &repala po&rpaloz—mestecătoare, vadră» ; 
pocerpayt vodu = mese apă» (Cuv. d. bătrâni, vol. 1, p; 292). 
Prin unele părți ale Transivanici e posibil să fie uzilat-și astăzi; 
căci ne întâmpină într'o colindă din Soroştin, (Alba-inferioară), care 
se incepe cu versul «Soaro-mi pare...» și publicată fragmentar 
în glosarul d-lui Alexiu Viciu: 

«Da la masă cine șed? | Aeșle mumu lui Ion 
— Sed boieri ţării Meşte-le, wrăceşte-le: AD 
"Ţării Moldovei Bieţi, boieri, ete.» (Comunicată de I- 
Vin la masă cin'le moşie? Bianu, stud. cl. V-a, 1897). 

In dialectul aromân, vorba aceasta e de un uz general: mesc- 
miscui — miscută, etc., căpătând și un înțeles mai depărtat de «a 
cinsti, a face un dar cuivă, a mitui»: «Și la lumtă și la pătez mi 
miscură cumnaţăli» (Mihăileanu), adică şi la nuntă și la botezcumnaţii 
mi-au făcut daruri. «Lu miscăr cu dao liro, ca s'li-i dea a lui dhi- 
che» (ibid), Il mitui cu două lire ca să-i dea lui dreptate. 

Cuvântul mese —meştere «a turnă vin cuivâ» o însuş latinul 
misceo—miscere» a amestecă» intrebuințat în latină clasică chiar 
cu accepţia din româneşte: «Qui alteri mzisceat mulsum, ipse non 
sitiens» (Cic. lin. 2, 5 extr.), «Quod tibi miscuerit. sapias, libat ipse, 
jubeto» (Ov. Amor. 1, 429), «miscere pocula alicui» (Ov. Met. 10,160). 
Alunecarea, înţelesului s'a făcut foarte ușor... Cei vechi obișnuiau 
să amestece vinul cu apă înainte de a-l servi la masă. Cu tim- 
pul, înțelesul verbului miscere extinzându-se, a început a desemnă 
intreaga, operațiune ce precode băutul vinului, deci și aceea de a-l 
turnă în pahare, a-l servi, ete. «Post invectum morem miscendi 
aquam vino, quia merum capili inimicum senserant, qui primi ejus 
usum invenerunt, miscere pro bibendum pracbere usurpari cop- 
tum, licet minime dilutum vinum detur». (Forcellinus), 

Decindea «dincolo». Pușcariu menţionează numai forma, cinde (Do- 
siteiu), care azi e dispărută. Compusul decinde e în uz și astăzi: 
«decinde= dincolo» (în sudul Vlascei, Weigand), „decindeă Dunărei“ 
(Odobescu), „Po deaciudea Jiului, Jiului pustiului» (G. Baronzi, Ba- 
dea Ilaiducul), «decinde preste Arieș până, într'o cetate pustio» 
(Geografia Ardealului, an. 1660);- «Să treacă peste Dunăre decinde 
in Misia» (Cant. Cron. 215). Toapsec «otravă», ir. topsechea. In lu- 
lina, târzie toxicum, ngr. zââtziy, alb toxik, ven. tossego, it. tos- 
sico et tosco, sp. tosigo, pg. toxigo, pr. tucissoc, tueyssec, vir. ţoxiche
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nfr. toxique. Forma româna, toapsec o întrebuințează principele Can- tomir în scriorilo sale: «Coada cu venin și toapsec întrarmându-și» (Ist. Ieroglif. p. 22). «Și băutura, toapsecului să beau» (ibid., 245). Topsicare sau întopsicare, latineşte «toxicaro = veneno inficeroe, necare». «De carele lovit și topsicat» (Cant. J/roglif. 209). (Duc). «Ma mușcat, m'a fopsicat-—La inimă ma săgotat» (Descântec de șarpe, Teodorescu G. D., Poezii Pop. p. 393); „Bubă veninata — bubă topsicată» (Descântec cules din Roșiori de C. Țapu, “Tocilescu, —Folklor, p. 611); «Tu izdate—topsicate—inveninato—turburate» (Desc. cules de acelaș dela Constantin [, Rădoi, Valea-cu apă, Gorj ibid., p. 624); «Brâncă bășicată—brâncă lopsicată» (Cules dela Stana Reșica, Drăgăneşti, Teleorman, ibid., p. 614). In unele părţi, cuvân- tul ajungând a fi neînțeles i s'a alterat și forma: «Brâncă neagră — Brâncă fosicată» (Descântec cules de I. Odor dela Sandu Potcoavă din Văleni-de-Munte, ibid, p. 614). | 
Topsicătură «partea corpului întopsicatii». «Cu astă apă—udân- du-l po cutare — la mușcătură — pe topsiccitură — jos îl lăsă — de se scutură» (Teod., Poezii pop., p. 393), ete. | Sorb «numele pomului zis și scoruș», soarbă, fructul său<lat. sorbus. Cuvântul se întrebuințează alăturea, de scoruș și e con- semnat de mai toate dicționarele. Există chiar în  glosarul de pomi slavo-român din 1705 «ceremla=sorbu». | Plorinte «cintez» (Trans., Dam6), grangur (Bucov. cp. Marian) din florens-florențis subințeles avis «pasăre»; pasăre cu aripile în- florate mai ales cu galben, compare-se cu germanul Goldamsel «grangur». | ; Păstârnac (postârnac)<l. pastinaca. In vorbirea vie a poporului există o mulţime de cuvinte moștenite din latinește, peste cari nu se poate trece, când e vorba de o statistică justă a tuturor ele- mentelor ce constituese dicționarul limbii române. Din puntul de vedere istoric și filologice, valoarea acestor. cuvinte e superioară elementelor străine: slavonești, turcești, ungurești, etc., cari sunt pur şi simplu neologisme, căci sau-introdus în limbă ulterior epo- cei de formaţiune a limbii române, pe când cele . dintâi nu pot fi socotite ca; intrate: în limbă de aiurea, firul vicţii lor fiind neîn- trerupt ca, și firul istoric al vulgului ce le -vorbește. Atari cuvinte sunt de felul: următoarelor: udă, «vargă, băț, par, prăjină, parul ce sc trece prin urechile hârdăului ca să fie dus în spate; -prăjina cu care se bate fasolea; un lemn dela car — ruda carului; bastonul )
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cu care so intinde coca când se frământă; prăjina “pe care se în: 
tind rufele ca să se usuce»: 

Unde vezi ruda încărcată, Unde-i ruda num! așă, 

lea-o că-i harnică fată. Las'o că-i fată mișcă. 

(Mând., Lit. pop., 143). 

Derivă din latinul rudis prin schimbarea declinaţiunii: . «Rudis 
virga impolita (lorcell.). Sumitur ctiam pro ligula seu spatha, id 
est virga lignca, qua res agitantur ot miscentur, ui fit in iis. quae 
cocuntur» (ibid). 

Cățână «covată sau troacă do pâine» (A. Viciu), sinonim cu'că- 
pistere. Purcede prin schimbarea genului din latinul «catina ct 
calinus=vas escarium cet culinarium fictile, 'vel ligncum, vol ox 
alia quapium materia» (Forcellin); De aci și aromânul cățăn. 

Mdăros: om măros, femeie miroasă <I. morosus. E întrebuin- 
țai în județele Dâmboviţa și Muscel. 

Moare «fire, tomperament mai ales în sens răw. E uzitat in 
Moldova și in partea de miazănoapte a Transilvaniei: «Nu-mi mai 
vorbi de el, că-i știu eu moarea lui» (Comunicaţie: orală dela d-l 
Const. Păun, farmacist originar din Iași). Face uz de acost cuvânt - 
și Creangă, în Amintirile lui: «Pare-mi-so că știi Lu moare mea... 
Să nu mă faci să iau culușerul din ocniţă și să 'to desmierd. cât 
ești.de mare». E latinul mos-moris. E acosa un cuvânt foarte pre- 
țios pentru dicționarul limbii române. 

Desvolb-desvolsei-desvolt- -desuoalbere, verb uzitat în părțile mun- 
loase 'aie, Ţerii-Românești, contrarul lui - învolb-involsei-învolt: a 
desvoalbe pânza (de pe sul), „desvoalberea florilor, minte destoallă 
— din latinul * de + exvolvo clasice devolvero. 

- Suvolb-suvolsei-suvolt-suvoalbere «a trânti, a rămâneă, pe cinovă 

la: judecată, a învinge»: «Petru Rareș aveă de gând să suvoulbă 
pe Unguri și să coprinză Transilvania» (Auzit de mine 'dela 'un 
elev romanațean aspirant la locurile de burse dela Seminarul cen- 
tra]). Acest verb există într'o variantă din. Muscel-Dâmboviţa a cân- 
tecului bătrânosc «Ghiţă Cătănuţă»: «Ridică-mi, puică, -brâneţu =— 
Că mă suvoalbe lotrețu» (Cp. Rădulescu-Codin: O seamă de cu- 
vinte din Muscel, Câmpulung, 11901). Savolb-suvoalbere e latinul 
subvolvo-subvolvore. Spelb-spelbă: om spelb — femeie spelbă 
«cu părul (mustăţile) și sprincenele de. un blond bătând în. alb». 
Derivă de sigur din ex-peralbus — spealbu-spelb.:Un cuvânt mai 
curios ce sicritate, uzitat în toate județele de munte'ale TȚerii-Ro-
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mânești, având înțelesul do «numelo familiei, conume» și prin ex- 
tensiune «adresă». In vorbirea vulgului, sicritate n'aro all echiva- 
lent, căci poreclă, cu care sar păreă că se poate înlocui, implică 
in sine idea de trivial. «Numele i-l știu eu, dar i-am uitat sicri- 
tatea» (4). <Sicritatea moșului n'o ştiu... Mă obișnuisem să-l nu- 
mesc numai «moșul dela No. 93» (P. Partenie, rov. Ramuri (UI, 
p. 169). 

Din cele de până aci rezultă, că lexicogralia română în starea 
ci actuală nu ne dă mijlocul de a preciză cu aproximație mică, 
cantitatea numerică a olomentelor latine, pe cari limba română 
le-a moștenit. Studii ulterioare asupra limbii poporane după loca- 
lităţi și provincii, precum și o promovare mai departe a filologiei 
românești în ceea ce priveşte derivarea cuvintelor, vor lămuri acest 
punt obscur al statisticei loxicografice române. Pe baza studiilor de 
faţă, însă și în diforința de cele afirmate până acum, e fapt sigur, 
că acest element latin al limbii române întrece ca număr toate 
elementele slavico luato la un loc. 

Alăturea do elementul latin de origine poporană, care este o 
moștenire limbistică neconștiută, româna mai posedă un al doilea 
strat de cuvinte tot de origine latină, intrate însă în limbă pe cale 
literară. Cel. dintâiu scriitor român, care a accentuat tendința de a 
înavuți limba cu vorbe clasice latine, e principele Dimitrie Can- 
temir. In scrierile sale — Cronicul, Divanul lumii și. Istoria iero- 
glilică — găsim des întrebuințate următoarele cuvinte: ambiţie, argu- 
ment, articol, autentic, autor, climat, colonie, comandă, comandant, 
consens, continaație, dedicație, disputație, document, - expediție ue 
oștire, fizic, fundament, fabulă, formă, grație, instrument, litera- 
tură, mapă (hartă), mod, memorie, monetă, minută, nervos, nobil, 
obiect, ocazie, orație, poelic, prezență, profan, protecție, propozit 
(intenţie, scop), probă, salutaţie, sentință, secție (= parte), sentiment, 
secretar, substanţe, text, viteran.. După Dimitrie Cantemir, scriitorii 
din timpurile următoare au continuat tendința împrumutului de cu- 
vinte din latinește și fenomenul intrării în limbă a noilor cuvinte 
latine a. mers treptat-treptat ajungând la saturație pe la 1870, când 
a trebuit să înceteze. Ca şi româna, loate limbile surori au suferit 
această evoluție de reînviere și reintinerire a unei mari mulțimi 
de cuvinte clasice latine, po cari poporul respecliv le pierduse. 
Știința și literatura română face uz cam de 1600 cuvinte do, acest . 
fel. Din literatură și din vocabulavul științific au pătruns definitiv 
în limba uzuală, cel puțin 1000. Forma cuvintelor literare, ca să le
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numim astfel — căci prin literatură au intrat în limbă — n'au putut 
să se supue tuturor legilor fonetice româneşti cărora s'au supus 
vechile vorbe moştenite. Astfel: 1) a urmat de n nu s'a mai întu- 
necat: animal, amant, fanatic, etc. 2) i (scurt) n'a devenit o.ca în 
vorbele vechi: fricofrec, ligo>leg, etc., ci a rămas nomodilicat;: 
littera>literă, liquidus>lichid, etc. ete. 

Cu toate acestea unele legi fonetice esenţiale au fost bine ob- 
servale, Astfel substantivele latine io-ionis: nalio-nationis, regio-re- 
gionis, pressio-pressionis, actio-actionis, dictio-dictionis, ete. dacă 
nau devenit năciune, acciune, cote. ca vorbele vechi: rugăciune, 
spurcăciune, etc. nau rămas nici nationc, regione, actione, elc., ci 
și-au românizat fizionomia devenind: națiune, regiune, acțiune, 
presiune, elc. 

Acelaş lucru s'a petrecut în limba franceză. Terminaţiunea alio- 
alionis a devenit în vorbele franceze moştenite aison: raison< 
rationem, saison<(sationem, liaison<ligationem—, pe când în cele 
imprumutate s'a oprit la faza alion (pronunţă assion): nation<na-.. 
tionem, action<actionem, obligation. | 

l'ormele secundare în ie alo cuvintelor de acest. fel: religie, 0b- 
servație, lecție, aplicație, ctc. nu sunt rezultatul vreunei înrâuriri 
rusești (1), cum se crede în de comun. Lucrul acesta ar fi adevărat 
numai în cazul când vorbele de acest fel le-ar fi împrumutat po- 
porul, dar o știut că, ele au fost întroduse în limbă de literați şi 
aceștia, n'aveau în vedere limba rusească, ci 'se 'gândiau la nomi- 
nalivul latinesc ca la forma ce lo eră mai la îndemână decât alte 
cazuri. Acelaș lucru reiese și din spiritul. Obseruvaţiilor de: limbă 
românească ale bănăţeanului Paul Iorgovici care; în scrierea sa tipă- 
rită la Buda în 1799, dedeă norme, cum să se îmbogăţească. limba 
română prin cuvinte latine a căror rădăcină s'a păstrat în româ- 
nește: ocazie<Loccasio—rădăcina cad, obligație<obligalio—rădă- 
cina leg, promisie<Lpromissio, poziţie <posilio, dispoziție dispo- 
sitio, cote. 

Alto legi fonetice, cari au contribuit la românizarea cuvintelor 
literare sunt transformarea în 2 a lui e accentuat urmat de n și 
reducerea grupului qu la simplu c: dependere>depindere, gens- 
gentem>>ginte, sententia>sentinţiă, tendentia>tendință, praeferen- 
tia preferință; quantitas-quantitatem>cantitate, qualitas-qualila- 

(1) August Scriban, Observaţii privitoare la influența limbii ruseşti asupru celei ro- 
mâneşti.— Rev. ldealistă, an. 1903, p. 596—601. Rr:
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tem>calitate, consecuentia>>cousecință, cloquentiaD>elocință, anti- 
quarius>>auticar, antiquitas-taten>anticitate, ete. 

Cu toate acestea, unii scriitori ne-români după origine (Șăincanu, 
Tiktin) procum și unii profesori, cari și-au făcut studiile în Germa- 
nia, ţin foarte mult atât la formele cu e neprefăcut în ș cât şi la 
cu (cv) pronunțând și seriind: sontență, lendență, (sentenţele, ten- 
dențele) (german sentenz, consequenz) (1) cvalitate, consecvență, an- 
licvar, elc., forme germanizate, contra cărora uzul comun al limbii 
române s'a pronunţat do mult. 

STATISTICA. 

Din puntul de vedere filologie, româna posedă, cum am văzut, 
două feluri. de cuvinte: genuine sau moștenite și slrăine sau împru- 
mutate. Elementul genuin cuprinde toate cuvintele pe cari limba le 
posedă și în epoca formaţiunii sale, iar elementul împrumutat cu- 
prinde toate cuvintele intrate în limbă ulterior acestei epoci. 
Nu todeauna este uşor a determină precis, că culare cuvânt e 
moștenit ori e numai o formaţiune. proprie a limbii române. E sigur, 
de exemplu, că vorbele păcat şi pcicătos sunt moștenite, reprodu- 
când exact pe cele latine peccatum și peccatosus. Do altă parte, 
derivatul păcătuire nu poate [i decât o formaţie născută în sânul 
limbii române, neavând echivalent fonctic nici în latina clasică, nici 
în cea vulgară și nici în limbile surori. Nu tot așă stă lucrul cu 
alt derivat, anume păcătoșie, asupra căruia, o nesiguranță dacă e 
ori nu moștenit. Deși în latina clasică nu există forme de tipul + 
peccalosia, totuș în latina vulgară au putut să existe atari fornie 
analogice după sustantivele grecești în fa, dintre cari unele au fost 
imprumutate și de latina vulgară precum blasphemia, mania, etc. 

Lăsând nedeterminată cantitatea elementului latin de origine po- 
porană, pentru celelate riscăm următoarele cifre: 

În o o i INI 

(2) Crezănd că, cu cât so repetă mai mult aceeaș vocală, cu atât cuvântul devine mai 
plăcut la auz!
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Poporane. Imprumutate. 

latine... ... 8500|[%) cumane ..... 40 

germane... 150 “slavice . ..... 1683 

grecești. ...., 160 ungurești. .... 100 

celte........ 10 turcești ..... 500 
ilirice. .... . 12 bizantine. .... 400 

Latine literare 1600 | italiene. ..... 370 

neovermane. .. 60 

franceze ..... 650 

OBSERVAȚIUNI. 1. Să nu se confunde vorbele române vechi do 
origine germană cu împrumuturile recente din germana modernă. 
Pe când cele dintâi s'au contopit așă de mult cu elementele latine 
moștenite, încât nu se mai pot distinge de ele, ultimele poartă încă, 
marca străinismului pe cele. Să se compare în această privință: 
fulg, bulgăre, murg, amurg, otc., vorbe vechi românești, de origine 
germană, cu: bere, birt, chelner, gang, ctc., împrumutate din -ger- 
mana modernă. 

2. Aceeaş distincţie trebue făcută între cuvintele grecești moște- 
nite și împrumuturile mai noi din greaca bizantină. Exemple: pă- 
tură, cută, spân, lăstar, stuf, ete. fac parte din elementul moştenit 
al limbii, pe când: folos, aiasmă, nostim, ifos, etc. sunt împrumutate 
din greaca, bizantină. 

3. So mai face confuzie între elementele latino literare de o 
parte, şi între împrumuturile din limba italiană și cea franceză de 
altă parte. Franțuzismele sunt așă de mult exagerate în. detrimen- 
tul celorlalte (latinisme, ilalienisme), încât cifra de 650 ar trebui 
aproape întroită. In această privinţă legile fonetice singure decid 
sorgintea, de unde a fost împrumutată o “vorbă, Aşă bunăoară vorbe 
ca: absurd, abuz, adulare c, acumulare nu sunt neologisme din îran- 
țuzeşte, cum sunt. date în fascicolele apărute până acum din. Dic- 
ționarul Academioi, ci au intrat în limbă pe cale literară din cores- 

“ punzătoarele latinești: absurdus, abusus, adulare, etc. Dacă ar fi fost 
împrumutate din limba franceză, ar fi avut î înloc de 4: *abiz<Cabus, 
*absird<Cabsurde, etc., căci 4 francez în românește devine regulat i: 
birou<Chbureau, capişon<Ceapuchon, covăllie <Coouventure, pircă<pu- 
ree, pardesiu<Cpardessus. 

Dintre substantivele în dame sau ie, nici unul nu e luat din fran- 
țuzește.. Așă bunăoară admiraţie, admiraţiune, dat ca împrumut din 
franțuzește (ibid.)— admiration —e luat direct din lalinul admiratio-
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admirationem. F'ranţuzisme de aceeaș natură sunt numai doui-trei și” 
se recunosc ușor după formă: comision<eommission, rezon<Craison. 
Echivalentele acestora: comisiune, rațiune sunt din latineşte. Tot astfel 
vorbe ca: atitudine, bastard, berelă, fotoliu, portofoiiu, cont, poliţă, 
comandor, ete. nu sunt luate din fraţuzeşte, ci din sau după limba 
italiană: atitudine, it. altitudine, fr. attitude, bastard, it. bastardo, 
în. bâtard, Deretă, it. berretia, fr. barrette, portofoliu, it. porto- 
foglio, fr. portefeuille, — fotel, portofel sunt franţuzisme — cont it. 
conto, în. comto, poliţă, it. polizza, ft. police, comandor it. coman- 
dore fr. comandeur. Sonul ex francez devine în românește e: amou- 
reux-amoureuse>amautrez-a trează, dorineuse>>dormeză, fauteuil>> 
fotel, otc. 

Unii pronunță, ce-i drept, multe cuvinte latine literare întocmai 
ca în franțuzește: intim, stabil, comt, amblemă, dicționer, elc., dar 
aceasta e o tendință izolată de franțuzomanie și pe baza acestei 
pronunţii nu putem conchide că: jntim, stabil, cont; emblemă, 
dicționar, etc. sunt franţuzisme. 

4. Dintre elementele străine au pătruns în limba uzuală numai 
pe jumătate din cifrele date. Astfel slavonismele uzuale nu sunt 
decât 800, franțuzismele 300, etc. Numai acestea au valoare 
filologică.. 

„Raportul dicționarului român cu dicţionarul limbilor vecine: 

Inrâurirea lexică a limbilor vecine asupra celei române, se vede 
cât e de mare din statistica dată mai sus. Această înrâurire însă 
n'a fost numai pasivă, ci la rândul ei și româna a exercitat o pu- 
ternică înrâurire asupta limbilor vecine. Un însemnat număr de 
cuvinte românești au fost împrumutate de. fiecare din aceste limbi, 
ba ce e mai mult, unele cuvinte române s'au răspândit pretutindeni 
formând un fond comun al limbilor din Răsăritul Europei. Asemenea 
cuvinte 'sunt mai ales cele din sfera vieții păstorale. 

Iată câteva, din acestea: 

- mioară, mr. mlijlioară — alb. mitore «berbece tânăr, sau oaie tânără dela 
un an până la doi ani», ngr. pzdjbz, puzdjopa cmiel tânăr» ung. millora 
«miel care merge pe al doilea an». | 
"văluiu—vătuie cied, iadă dela un an până la doi ani» [arom. vituliuj — 

mrus. vatuljea, vatuja, pol. wetula «capră de un an»; alb. vetule, ftule, :
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ftuje; ngr. ferc5): (Cp. G. Meyer Alb. Wb. 113, 476; Candrea: Noua rev. rom. 
[., 399 urmm). 

carele, «berbece de prăsilă» [nur areati, mgl. reati, ir. areate] — mrus, aretij. 
verbece, berbec, [mr. birbec, birbeaţe, mg. birbeaţi, ir. birbeace] — ung. 

berbecs. 

beareii «oaie cu lină scurtă și cercață; căciulă din pielea atărei 0i»— 
ung. birka «brebis avec la laine courte ct crepue»; er. srb. birka cespăce de 
brebis» pol. biera, bierla «brebis turque ou v alague a quceue courte»; boem. 
bira, birka «hrebis ordinaire sterile». 

* cârlan — cumiel înţăreat, 2, mânz de doi ani» ung. kerlâny «agneau dun an». 
căpușă — «un fel de insectă ce se desprinde cu greu de pielea oilor» sr. 

lkrputa, alb. kepuse. 
cornută — mrus. lkornuta, ceh. kurnota, pol. kurnuty, kurnasisty, 
căţel — ung. keczel. 
mancă (Tr) «vacă, oaie mancă — defectuasă — cu țăţe, mai puține decât 

trebue» rut. mantka «vită». : 
măgar, ar. su mar— alb. umar și magar, be. magare, grec, yehăgi, ture, himar. 

păstor, ir. pastir, rumanc paster— ung. pâsztor, vsl. pastzirz, nsl. partir. | 

ceh. pastei, pastyi, polon pastez, pasturz, 

păcurar, sinonim cu păstor şi cioban. E uzitat în 'Vransilvania și Banat. 

Se aude însă în unele părţi ale Olteniei; «Pe dealu dela stejari—Mi-aulste- 

un păcurariu—Din fluier și din caval—De urâtul oilor—De dragul noveste- 

lor» /Graiul nostru, p. 66] (Dolj). | 
Tot așă în Romanați: Se vaită un păcurar— Din huier şi din caval — că 

şi-a pierdut oile». (ibid, p. 33). [mr. picurar, picular, ir. picurar]—ung. pakulăr. 
văcar — mrus vakar cidem». 
baciu — alb. bats «frate mai mare, tov: răș», bago «baciu», ngr. |uzdatos <Epwy 

cefacsâş» (bule. batilo, stână), s. bac «cure face brânza». pol. bacza, ceh. baza 
«vătat», ung. băcsa «primul cioban» şi băcsi «nene». 

"surică — ung. szărika, vsl. sraka, srak, sratika, nsl. Sraja î «cămaşă» mrus. 

sorotla, pol. sierak, lit. szarkas «habit de dr ap pour hommes», ceh. slovac Sirika. 

glugă (cuglă, cuclă) — bg. gusta, kuklicka, s. gugla, ceh, kulkla, pol. kukla, 

nor. gugel. | | | 

lraistă (taristră, straistă)— ung. tarisny: , ceh. tanistra, ngrm. tornister, 

Diz. Tă/oTgp6v. | | 
mătciutcă — sr. macuga, nor, oratii. 
ciomag |mold. ciumeagă), — pol. czumal, rus. cumal'r, alb. tomaie ture. 

comak, cumal. | 
loiag ('toliag, *loiawi mr. tuliagă, tuiagă şi teg] — “sl, tolyaga, loyasa, 

toyag», ture. tojaqua «gros băton, houlette».
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cimpoiut — ung. csampolya. . 
“Țluier, băn. ar. (luară — mrus, ftoyara, pol. fuyara, boem. slov. fuyara, alb. 

floere, floyere, ngr. qoyiga, s. frula, ung. furulya. 
lurmă — pol. turma, mrus, turma, iyurma, ns. turma, s. turma, 
şişlar (șitar). «vas de muls» —vsl, Sestarz, starz, boem. Seftarz, Zochtar, 

ns]. Zehtar, star, Zahtarka, cer.srb. star lung. 7segtir, zagtir, sajtâr, sctăr, 
zsotir, ete. 

strungă — alb. Strunge, gr. sepebvra, se. strunga, pol. straga, mrus. strung. 
ung. esztronga. 

| coraslă (corastra, colastra, culastră) [mr. culastră, mol. gulastră]—hulgăreşte 
kulastra, m. rus. kolastra, ung, gulaszi(r)a. 

găleată — slovac galeta, ceh galeta, ung. galeta, nsl. golida, etc. 
mălaiu «făină de meiu sau de porumb; turtă de astfel de făină Mrus, 

malaj «pain de mais» ung. malaj, mal «petit gâteau de mais, mais», 
mămdligăi—ung, mamaliga, mrus. mamalyga, s. mamalynga, cr. mama- 

Iynga, ngr. japadtyua. 
valra—mras. vatra. «loyer», nol. vatra, cr.srb. vatra «foc», rus. vatruska 

«un fel de prăjituri» alb. batre, votere «vatră». 
Drâuză — ung, brondza, ceh. brynza, grm. Brinse «Art Riise», pol. bredza, bryndza, mrus. bryndzav brynza, nsl. brinzovec, romagnol sbrinzo. 
ardă — s. sle..urda, mrus. urda (geronnene Milch), pol. horda. ung. ord. chiag — rus, gljakr, g&Laganyj (syr7) pol. klag, sklagac, slov. lao, mrus, 

glieg, mor. glaga. 
maiă «chiag de brânză» bg. maia caluat, lapte năcrit», srb, maia cidem», ture. maya «ferment, aluat». 
baligă — s. balega, mrus, baloh, balyga, belega. | | gălbează — alb. gelbize «mucosit& jaune qui coule du nez chez les brebis lorsqu'ils ont des distomes; gelybăzem avoir cette maladie». 
Etimologii. Toiag derivă dintr'o formă latină “taleaca, deminutiv din «talea=ramus, surculus, clava, stimulus» (l'orcell), format cu acelaș sufix ca și arboraca din. arbor, scandulaca, din scandula, etc. Cu înţelesul de «baston» mai există în latina vulgară «tallonus (pro taleonus), clavi species» (DuC) şi chiar talus «Le suppliant print ă deux mains le baton on talos, ou pendoit la chet de son estable...» (Lit. remiss. ann. 1483 — DuC). Pe când slavona a împrumutat pe toljag(a) numai cu sensul de baston, românul toiag păstrează și accepţia primă de ramură, cp. talea=ramus: «Toiag din rădăcina lui Es€ și floare dintr'insul» (Catavasiile dela Crăciun). 

„» "Brânză. De multe ori s'a discutat originea acestui. cuvânt, fără a se ajunge la soluția adevărată. Trecând peste alăturarea lui de
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latinul prandium (lexiconul budan) ori de cuvântul latino-rustic brundus 
(brundius) «solidus (consolidat)» (L. M.), ne oprim la următoarele 
ctimologii. După. Diefenbach (Zeitschr. NI, 288), cuvântul brânză ar 
derivă din germanul Biostmilch «corastă» și “Biestmilehkăse ar în- 
semnă «caș do corastă». După Schuchardt (ibid. AX, 244, Anmerl:.) 
expresia din dialectul romagnol «formaggio de sbrinso» ar însemnă, 
caș de «Brienne», un oraș elvețian, dela care și-ar [i luat naştere 
cuvântul brânză. ME 

D-l Hasdeu îl socoate ca un element de origine dacă (Columna 
1876, 24), iar Miklosich şi G. Mayer afirmă că vorba e de prove- 
nienţă românească, deși e de origine obscură. 

Ciobanii români au dus cuvântul acesta în. toate părţile pe unde 
au-peregrinat cu turmele lor. De aceea îl găsim în multe limbi: 
ung. brondza, ceh. brynza, grm. brinse crt Kise», pol. brendza, 
bryndza, m. rus. bryndza, brynza, ns]. brinzovec, brinzov sir, și 
chiar în nordul Italiei unde întâmpinăm expresia  «formaggio de 
sbrinzo». Răspândirea așă de mare a cuvântului acesta îngreunează 
de sigur mult aflarea adevăratei lui origini. Prima, îndrumare spre 
etimologia, vorbei brânză ne-o dă cu siguranță expresia, formaggio 
de sbrinzo. Find cert că vorba a plecat din românește, expresia, 
italiană dialectală, ne face să presupunem în limba română veche 
existența, unei expresiuni similare, anume caș de brânză, după care 
s'a luat aidoma cea italiană: formaggio de sbrinzo. Espresia româ- 
nească, reconstiluilă 'caș de brânză no arată că vorba brânză la 
început aveă cu totul altă semnificaţie decât cea de azi. 

Știind bine să faceri distincţie între co înseamnă brânză Și ce 
caș (caș dulce; :caș sărat, cel de putină) Și dacă noi am aveă în 
limbă numai cuvântul caș, atunci locuţia veche caș do brânză obser- 
văm ușor că s'ar traduce în limba de azi prin caș de burduf, căci 
propriu zis aceea e brânza. Deci la început brânză însemnă «burduf, 
stomac de animal»; numai cu timpul și prin metonimie a căpătat 
accepţia conținutului. Comparaţi românul foc din latinul focus «va- 
tră», ele. Semnificaţia, proprie astfel aflată, suntem conduși direct 
la un tip latin brancia «burduf, stomac de animal» în loc de + pancia 
(pantti)cea), do unde it. pancia,! pr. pansa, fe. panse, sp. panza, cat. 
panxa și-pg. panca — toate cu semnificaţia, de «pântec, stomac»: 
Inainte. de'a explică rostul lui z în 'loc de ț din: brânza<C+ brancia,; 
e necesar să vedem cum s'a alterat brancia din 'pancia. Pe lângă, 
pancia existau în latina vulgară 'şi formele: (s)plancia, blancia, și 
brancia, așă cum pe. lângă fănda «praştie» -mai există flinda — d 

Analele A. R.—Tom. XXIX.- Memoriile Secţ. Literare, i 4
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unde it. fionda și oceit. floundo — și friinda, de unde Ivancezul fronde și provensalul fronda, 
[i bine, din -- splancia vine ven. spienza «pântece»; din blancia s'a născut alb. «blendze= stomac» (G. M.), iar din ultima formă, a, ieșit românul brânză, După cum pe lângă axungia există în lat, rustică, axundia, [ep. pg. exundia, rom. osânză], tot așă alături de i blancia și «+ brancia existau formele Dlandia>alb, blendze şi bran- dia>>rom. brânză, 

ACCENTUL. 

In limba latină, accentul — numit ictus «bătaie» — depinde în vorbele de mai multe silabe-:de cantilatea prosodică a vocalelor. Astfel cade pe silaba penultimă, când vocala acosteia e lungă : habâre, cornitus, venânum, dormire, etc., iar dacă vocala penulti- moi e scurtă, accentul trece pe antepenultimă: cânnăbis. scrib&re, dâminus, âgilis, lingula, etc. Limba română în consens cu toate limbile surori, a păstrat accentul pe aceeaș vocală, unde se găsiă Și în latineșo: 

silvăâticus>sălbalie - “lingula>lingură 
arătum>aral excârmino >scarmăn venânum>teniu cinabis>cânepă 
capistrum>căpăstru mârimo ro>marmoră, marmură (virtus) virtute>uârtule vipera>viperă 
vicinus>veciu âlbida>lebădă 
dormire>dormire  JăcrimaSlacrimă 
âgilis>ager *păpyra>papură. 

Puținele cazuri de mulări ale accentului sunt de două feluri: unele româna le are în comun cu celelalte limbi romanice, iar altele sunt proprii numai ei. De felul celor dintâi sunt următoarele: 1. Grupusile vocalice I0, 60 și ie au suferit de timpuriu mutarea, accentului pe a, doua, vocală diftongându-se în î0, e0, î3: urc6olus— urceolus>urcior, iţ. orciuolo, etc.; folliolus folli6lus>fuior, mr. fulior; (paries) pari cote -— pariete>rom. părete, it. parete, fr. paroi, sp. pared, Pg. parede; (aries) ari ete—ariâte>rom. arete, mg]. reali, ir. areati pv. aret; (mulier) muli ere—mulicre>>dr. muiere, mr. Și ir. muliare, etc. Vecliimea, acestui fenomen fonetic e atestată, de unii poeţi la- tini, (Enius, Vergi! și alții) în versurile cărora, găsim aceste cuvinte
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formând numai trei silabe în loc de patru, ceeace inseamnă că î cră 
redus la un simplu iot: mulicrem (sau muljerem) parietem (par- 
jetem), otc. Pentru latina vulgară acest fenomen se vede clar în inserip- 
țiunile plebec:-debus în loc de diebus (0. I. L. VI, 3,140,983, quescas 
îld. «quiescas (îb. V. 2108), quescat (VI, 3, 21321) paretes (îb. VI, 3714. 
Cp. Grâber, Archiv. f. lat. Lea. 1, 223; Moyor, Liibke, Gr und. d. 
rom. Philol, I, 360, Rom. Gram. I 489). 

2) Acelaş fenomen sa întâmplat cu posesivele:. mea, ta, „sua, 
cari mutându-și accentul și diftongându-se au. devenit: mâă, Lu, 

Lai 

suă, de unde actualele forme mea, ta, sa. Tot astiel corrigia— 
corehia-—curg a>curei. - 

3) Verbele de conjugarea III-a în tere, piorzând pe 2 și-au nu- 
lat accentul po prima silabă: batiuiere>bartere, constiere>coaserre, 
ete. l'enomenul acesta, s'a petrecut astfel: Din formele poporane 
ale indicativului prezent: batlo (=battuo), conso ( (<Cconsuo), “ungO 
(=unguo), stingo (=slinguo), s'au format, sub înrâurirea; celorlalte 
verbe „de conjugarea III-a, niște infinitive analogice: * battere, * con- 
sere, * ungere, * stingere, cp. scribore, crodere, ele. Acestea din 
urmă sunt formele cari au trecut în loate limbile romanice: rom. 
bateve, it. battere, eng. batter, pv. batro, fu: battre, sp. batir, pg. 
bater; rom. coasere e (olt. cusare- cusat), nap. 'coscre o (și cosire=it. cu- 
cire), pv. sp. pg. coser, fr. coudre; rom. “stingere, it. stingucre, eng: 
staindzer, pv. estenhr, fr. 6teindre; roni. igeie, it. 'ungere, ug- 
nere, sard. unghere, eng. under, pv. onher. fe, oindre, cal. Sp. 
ungir, etc. 

4) Clasicul carpinus sub înrâurirea celoulalte numiri de arbori, 
precum fraxinus, alnus (alinus), etc., devenise în latina, vulgară "că 
pinus, de unde rom. carpen, it. căpino, îr. cherme, sp/p&: 'carpe. 

Toi aşă întegor devenise în pronunția vulgară * integru(s), de 
unde rom. initreg, it. intiero, fe. enticr, pv. enlicer, cat. entir,: etc: 

5) Substantivul pâlp&bra se pronunță și palpebra, cantitatea lui 
e fiind nesigură din cauza poziţiunii. Nesiguranţa accentuării aces- 
tui cuvânt a trecut și în limbile Yomânice:: ît.: pălpebra : și palvâbra, 
pr. palpela, nfe. paupicre, vie. pâlpres. Dintr'o foriiă colaterală 
“pâlpelra vine spaniolul pârpado, In unele 'dialsete' vulgare ''cir: 
culau, alături de cele dintâi, niște forme alterate, anume: + pl6- 
bapa din pălpebra, şi: + plebăpa din! 'palpebta. Aceste forme s'au 
născut din 'cele dintâi! prin două metateze reciproce, una; conso- 
nantică: palpebra>plabepra, și una vocalică plabepra>plelapra,
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de unde plebapa prin eliderea lui r; compare-se pe din pre, ele. 

Formele diferit accentuate s'au păstrat și în românește: plebapa a 

dat pleupă (pleupa hambarului, a doniţei, etc. etc. Muscel,. Dâmb.) 

iar: plebăpa a dat pleudpă (<plevăpa) (Dâmb., ele.), pleoapă și 

pleipă (Musc., Dâmbov.). 
6) Sor&x-soricis se pronunță şi sorâx-soricis, confundându-se cu 

alt cuvânt saurex-sauricis (sorix-soricis) «un fel de bufă». Din prima 

formă vine: rom. șoarice (șoarec), sard. sorighe, it. sorcio (sorce), 

ven. s6rese, berg. s6rek şi sorelk, sp. sorce. Din forma secundară: 

sorix-soricis vine provensalul sorilz (< ” soricius) îr. souris și ron). 

şoriciu sau șoric «pielea porcului tăiat, după ce a fost pârlită, la 

foc și rasă de păr». 
7) Alte cuvinte cu accentul schimbat sunt următoarele: Mier 

cuvi<Mercurii. (dies),  brebină (breabenă) <verbena, cumpăna 

<eampâna, curcubăta (curcubstă sau curcubotă)<Ceucurbila, aber 

(maton<Cmabirus, ghințură (dințură, ințură) <  gentiona (=gen- 

tiana), DuminăClumine, rugină<aerugine. 

Aici a lucrat foarte mult analogia. Miercuri s'a născut din Mer- 

curii mutându-și accentul prin asemănare cu celelalte numiri de 

zile, cari” sunt accentuate pe prima silabă: Vineri, Sâmbătă. Feno- 

menul s'a, petrecut pe întreg domeniul romanic: ven. meârcore, sard. 

mercuris, pv. dimercre, sp. micrcoles. 

Brebină, (breabenă) din verbena comnis herba ex puro loco de- 

cerpta» (Forcell) şi-a mutat accentul prin analogie cu alte cuvinte 

ca: țârină, l6bodă, codină, clâtină, ete. Deminutivul verbenellus a 

dat brebenel pl. brebenei. | Ni 

Cimpănăcampăna. Mutarea, accentului e o probă că la- 

tinul posterior campana se pronunță în două feluri cu înțelesuri 

deosebite: câmpana, «cântar» (statera, bilinx), de unde * câmpănă 

cumpănă; compară âmbulo — âmblu și: umblu, ete. A doua formă 

eră campâna «clopot», de unde macedo-românul câmbană «elo- 

pot». Tot în două moduri eră accentuat și camara: câmara (ca- 

mora), it. câmera, în. chambre, etc., și camăra, de unde romă- 

neşte cămâră «celar»> și comoară «vislierie, tezaur», (vezi mai la 

vale transf. lui a în 0). Ghințură «o. plantă, numită, și fierea pă- 

mântului»: amar ca ghințura, latinește gentiana — gentiona — 

cevenol (fr). gensona — * ghințună — ghințiră. Prin asemănare cu 

proparoxitoanele în ură: rămură, lingură, vărgură, etc., ghințură a 

devenit ghinţură. Acelaș lucru îl sufere azi substantivul figură . 

rostit în vorbirea vulgului figură. La fel' s'a întâmplat cu substan-



505 ORIGINILE LIMBII ROMÂNE, 53 
  

tivul natură, devenit în Banat nâtură (așă e nâtura' lui). Nu cred 
să fie o vorbă moștenită aceasta, cum socotește d-l Pușcariu și 
alți, ci e mai probabil că — întocmai ca figură — literarul natură 
a trecut în vorbirea populară din Banat cu accentul mutat. Po- 
porul din celelalte părţi pronunţă corect nabură (fel de fel de na- 
turi). Matu (mator): mator de zile (Letop. 1, 12), femeie matoră 
(Odobescu, D. Chiajna); în graiul Moților «matur, într'o vârstă .po- 
trivită: boi maturi, fată matură» (Conv. -lit. 20, p. 1013). Din ma- 
tur s'a format verbul a mături, care se zice de băieți, când le dă 
mustața, și de fele, când le trece vremea, măritatului; iar la băr- 
baţi și femei se aplică cu înțelesul de «a îmbătrâni». Acest verb, 
acum uzitat mai mult la țară, e întrebuințat și la Coresi. «Și 
muiarea mea a mătorit în zilele ci». (Teb. Luca, 2). In româneşte 
mai todeauna finalul -ur fiind neaccentuat: fumur, strugur, măscur, 
flutur, prâpur, etc., s'a acomodat acestei accentuări și mâtur din ma- 
tărus. Celelalte limbi romanice au pistrat accentuarea, latină: it. 
maturo, pv. madur-o, vfr. meiir, nfr. măr, sp. pg. maduro. Tot așă 
macedo-româna: mittir-milură: gorțu mitr,= pară coaplă (Dalametra). : 
* Curcubeta, lumina, rugină au devenit curcubstă, lumină, rugină 
în vederea unei pronunțări mai ușoare. Mutarea accentului în lu- 
mină e posibil să fio datorită și unei inrâuriri a verbului: cu * ]u- 
min, tu * lumini, cl * lumină: «se lumină de ziuă, azi se luminează». 
Cuculla-cuc(u)lla >glugă.. Cât privește accentuarea verbului, ca, esto 
analogică, ca.şi în formele împresor (împresur), înfășor (înfasur) 
din * impressulo și * infasciulo; compară măsor şi măsur din men- 
suro, ete. ele. Coborirea accentului s'a mai petrecut la următoa- 
rele cuvinte: popor,<populus, vulgar pâpolus, fior>>*t&brum, fi6uru, 
spicor<spiculus. Tot așă răzâr dintr'o formă mai veche *răzur-—râ- 
zor format din rază, *raz (<radius (1)) prin sufixul ur (<ulus), sturzor 
dintr'o formă mai veche sturzur din sturz* ur, (Cp. Marian, Ornit. 
|; 279) | | aa 

Plătoșă în loc de plătișă, corăspunde unui deminutiv latin + pla- 
tusia, din plata: «observat platam esse loricam, qua pectus tegitur» 
(DuC). Forma, românească mai veche a, fost de sigur plătușă pro- 
nunțat în părțile moldovene platuișă, cu a neprefăcut în ă, compară 
barbat <hbărbat, pacat <păcat, etc. Tot Moldovenii au zis întâiu 
plătușă în loc de platușă, după cum zic ârșiță în loc de arșiță, 
cucută în loc de cucuta, etc. Plătușa a devenit apoi plătoșa în urma 

  

(1) In latina rustică radius căpătase înţelesul de „brazdă, răzor“ „radius=sulcust (DuC).
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cunosculei treceri a lui 2 neaccentuat în o: martor<martur, seaon, 

laor (Braşov), cete. din scaun, laur. Cihac, care îl pune printre ele- 
mentele slave, dă forma plateșă. Viginti: a devenit în m.-româna, 
tinghiţi cu accentul mutat pe prima silabă. Incă din latina vulgară, 
numeralele viginti și triginta se pronunțau cu accentul pe prima 
silabă : «(barbarismus fit) accentus, ut siquis dicens lriginta priorem 
syllabam acuat et sequenten graviter enuntiet» (Consentius, cp. Stolz, 

Ilistorische Grammatil; der Lateinischen Sprache, p. 101, vol. l). 
S. In verbele compuse, accentul a trecut de pe prefix pe vo- 

cala temei : 

convenit>cutine | disligo>desleg 

colligo>culey trăm itto>trimet 

eligo>altg stim mitto>sumet, 

"inteâllieo>înfeleg . | applico>aplâc. 

Fenomenul mutării accentului s'a petrecut numai în cazul când 

vorbitorii. au simţit verbele respective ca fiind compuse. Dacă însă 

compunerea n'a fost pricepută, atunci accentul a rămas locului: 

cblloco>cule *oxpoellavo>spil 
“ssuffero>sifăr *exceolle vo>scdl 

computo>caimpăt ! interrogo- -interguo>intr 6b. 

9. Sufixul declinativ or în; latineşto eră tonic: multorum istorum, 

unrum... în limba română a devenit. aton: multor, ăstor, tinor, 

ete. 'Tot așă; sufixul ai: unui, ălui, lat. pop. "untiis, illuis (cl. unius, 

illius). Accentuaţia latină s'a păstrat în județele Mehedinţi şi Gorj: 

acestora, acestuia, multora, untia, ete. Accentul pe dă sa păstrat 

în nimănti. (nimunui nimului, ete). So zice deopotrivă tuturor și 

thturor, amândurora (anunduor) și amândurora: «S'a dus amorul, 

un. amic —Supus amândurora — Deci cânturilor „mele zio— Adio 
tuturora (Emin). 

10 După localităţi, accentul român se mută mai des în VOr- 

birea Moldovenilor: . e 

*agrisius>agriş, mold. dgriș 

*arsicia>arşiți, mold. drşilă 

cicuta>cucaită, mold. caiculă 
terrena>țărână, mold. țărnă 
pastura>păstiră, mold. pdsiră (păstra) 
derâmo>dărânm, mold. dar 

*oxflajrâăgmo>sfărâm, mold. sfarm
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gingiva>gingle, mold. gingină 

antoirrito>iutărăt, mold. întărt 

spurcâtus>spuredl, mold. spircal. 

Vorbirea Moldovenilor se caracterizează prin tendinţa de a re- 
trage uneori accentul spre silaba dela început: vali >vultur, 
dușmdăi>dlişman, fluier (>>Ţtier, stative >stdlive, anin, arin> 
dnin, drin, cais>cdis, șervet>șervel, miros>miros, cete. 

Cuvântul măduvă se accentuează în două feluri: măduvă și mă- 
duvă, Prima accentuare este organică reproducând po coa latină: 
măduvă<medulla. Această accentuare se restrânge însă necontenit 
în faţa celei de a doua, care a luat naștere prin analogia cu ac- 
centuarea, substantivului văduvă vidua. 

11. Preot și predt (Oltenia). O cauză deosebită a dat naștere 
celor două acecntuări ale cuvântului acesta. Foneticește, prima formă 
— preot —care eslo cea mai răspândită, s'a născut din nominativul 
latin “prebyter — prev(Btu — preut și prâot.*FPorma a doua prest, uzi- 
tată în Oltenia, reproduce forma latină prebyterus — prevâtru< prost. 

12. Din cele de până aci s'a observat, că în regulă generală locul , 
accentului român e ca și în latinește pe una din cele 2 silabe pe- 
nultimă sau antepenultimă. Totuş desvoltări fonetice ulterioare au 
făcut ca accentul să steă şi pe alte silabe. Anume: 

d) In decursul timpului, multor cuvinte li s'a știrbit silaba finală 
și accentul rămâind locului, silaba accentuată — odinioară penultimă 
a devenit ultimă. Exemple: paganus—păgânu= păgân, vicinus —ve- 
cinu=vecin, laudăndo — laudându=laudând. 

b) In loxiuno, cuvintele crescând cu câte una sau două silabe, 
accentul penultim devine antepenultim, iar cel antepenultim cade pe 
a patra silabă dela fine: căsă —câsele, stinet —sunetele, pericol — 
pericole — pericolele. 

c) Unele cuvinte slave ncromânizate au trecut în limba română 
cu accentul lor: prâpeliţă, veveriță, drăgoste, păcosto (2). In flexiune, 
accentul primelor substantive* ajunge până pe silaba cintultimă.: 
prepelițele, veveriţele. 
d) Numoralele dintre 10 şi 20 poartă accentul pe silaba dela 

inceput: șdptesprezece, douăsprezece, nouăsprezece, ete. Asemenea, 
corăspunzătoarele lor ordinare: al șăptesprezecilea, al pâtruspre- 

  

(1) Cuvântul se aude cu accent în Transilvania şi în părţile muntoase ale Munteniei 
Acelaş accent îl aro şi forma bănăţeană și macedo-română: flulară. 

(2) N. Quintescu, „inatele Academiei Romdne pe anul 1905. Seria II, 26, p. 118, Desbaterile,
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zecilea al șdisprezecilea, etc. Insă aceste cuvinte mai au un accent 
secundar pe silaba antepenultimă: al șdptesprezecilea, nduăspre- 
z6cilea, cote. 

e) Accentul adverbelor compuse tinde a sta mai mult pe prima 
silabă: dstfel, ânțărț, dlicum, dltundeva, dltfel, altceva, dltcândva, 
estimp, deinăzi. | 

11) Cuvintele latine intrate în limbă pe cale literară păstrează 
accentul cu aceeaș exaclitate ca și cele moștenite: 

cândela>cdudelă 

âncora>cincoră, 

'subtilis>>subtil 

ridiculus>ridicol 

insula>insulă. 

purpura>parpură 

păllidus>pdlid 

splen didus>>splendid 

amâăbilis>amdbil 

amicus>amic 

“Puținele dislocări de. accent au fost provocate la unele cuvinte 
literare de dnalogia, cu alle vorbe românești. De felul acestora sunt 
următoarele: , 

a) Verbele compuse cu fer (=lat. f&ro), prim (= lat. primo) și 
mit (=lat. mitto), la prezent poartă accentul” pe verb, nu pe pre- 
poziție ca, în latinește: e 

difer<aiffero deprimn<deprimo | 
confer<eonfero . comprimn<e6mprimo 
prefer<prasfero comil<e6mmitto 
ofer<s6fforo remil<remitto 
refer<râfero oniil<âmmitto 
exprimex primo 

suprin<supprimo 

oprin<6Spprimo 

admil<a dmitto 

lrausnuil<trânsmitto 

demil<d imitto. 

Cauza acestei mutări de accent stă în faptul, că simțindu-se 
clar ființa celor doi componenți — prepoziția şi verbul — cel din 
urmă a atras accentul asupra 'lui, fenomen petrecut aidoma cu 
vorbele moștenite: - c6lligo, 6ligo, “convenit, devenite culeg, aleg, 
cuvine, etc. (vezi mai sus, no. 8) Nu e necesar a vedeă aici o în- 
râurire franceză. Se ştie că unii latiniști pronunțau: suiprim, refer, 
Oler (acest din urmă se “aude și azi), etc,, forme cărora limba 
uzuală, nu le-a, putut acordă cetățenia.: Ca să fie impământenite au 

„trebuit mai întâiu să se asimileze vechilor cuvinte românești. 
0) In următoarele ajective, accentul a trecut de.pe silaba penul- 

„timă- pe cea, protonică:
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sincer<sincârus 

pudic<pudicus 

premdlur<pracmatuirus. 

La cel dintâiu a lucrat analogia cu verbele în er și âr, mai toate 
cu accentul pe silaba penultimă: sânger, deger, nitmir, tmdr, 
supăr, cete. Pudic s'a asimilat în cecace priveşte accentul tuturor 
ajectivelor terminate în îc aton: şălbătic, lundtic, potic, platonic... - 
Praematirus a devenit premdătur sub înrâurirea lui mdâtur (vezi 
mai sus, no. 7). Mutări de accent analoage cu acestea au su- 
ferit și unele cuvinte latine de origine literară: crâpida<zpnzidu, 
cunila<z5:n (=satureia hortensis), ete. 

€) Alte două-trei ' cuvinte și-au coborit accentul pe silaba post: 
tonică: stâluastatiie, tunica>tunică, tunincă (Woigand JB. 8) 
reciprocus>reciproc. 

d) Sufisul aton îa al substantivelor abstracte derivate din ajec- 
tive, în românește a, fost înlocuit prin ic, când vorbitorii au cunos: 
cut și ajectivul din caro derivă: Ea 

modest—modestie<lat. modestia 
barbar—barbarie<lat. barbăria (barbăries) 
infam—infamie<lat. in fâmia 
inert—înerţie<lat. inârtia, etc.. 

Compară vorbele vechi românești: tare-tăric, nebun-nebunie, voios- 
voioșie, păcătos-păcătoșie... Substantivul mizârie și-a, păstrat acecn- 
tul său din latinește, deoarece n'a fost pus ușor în legălură cu 
ajoctivul corăspunzător mmizer, rar întrebuințat. E 

ETIMOLOGII. Intărât-Intărâtare. Cihac derivă acest cuvânt din- 
tr'o formă reconstruită, -+- inivritare: «cu f' copulativ intercalat». 'Pro- 
când peste această etimologie neintemoiată, căci un t copulativ în atari 
condițiuni n'are nici un rost, no oprim la derivaţia “propusă de 
'd-l O. Densușanu: întărâtare<interitare, verb formai din participiul 
interitus «ucis» dela, intereo . cucid, distrug» (Romania, XAVIII, 65). 
"Drept confirmare a acestei etimologii, d-sa arată că, sub raportul 
“semantic, interitare, . propriu ca, . ucide», își indulcise înţelesul de- 
venind sinonim cu .lacessere: alacessunt==interitant» : (C. gl.: Lat. 

"IV, p. 195).-La prima vedere, lucrul pare cu. totul exact, dăoarece 
“lacessere înseamnă «a .lovi,-a atăcă,'a vătămă și chiar'a irită». 
Dar trebue să se observe, că în prepoziţia dată: «lacessunt=inte- 
„ritant> nu înteritazt este esplicat prin lacessuut, ci din. contră la- 
cessant prin înteritant «ucid», ceeace nu poate însemnă mai mult
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decât că verbul lacessere «a vătămăâ» în latina posterioară își po- 
tențase înțelesul căpătând accepţia de ca ucide». Atari alunecări 
de înțeles sunt bine cunoscute în semascologie. Astfel latinul vic- 
timare «a ucide, a sacrifică» a devenit în româneşte ca vătămă». 
Slavul izbiti «occidere» a devenit în româna izbire «a lovi» și 
chiar occidere devenit ucidere înseamnă uncori «a lovi»: «Au aces 
un om de au murit» (0. d. B. 1, 52), «Luară trestii şi-l zecidec 
pe capul lui» (Coressi, Zet. Mat. 112). Deci latinul interitare în 
propoziţia dată «lacessunt=interitant» nu înseamnă a vătămă şi cu 
atât. mai puţin a irită, ci glosatorul spune numai că lacessere «a, 
vătămâ» căpătase înțelesul de «a ucide» (=interitare). D-l S. Puş- 
cariu (Etim. Wb.) derivă pe întărâtare din tipul + interritare for- 
mal din terreo-terrere «a speriă», etimologie inadmisibilă tot din 
motive semantice. Atâl după formă cât și după înțeles, românul 
întărât-întărâtare reproduce un compus latin * ante-irritlo—* ante- 
irritare. 

Şoriciu  (șor, şoric). Ca formă, latinul sorix-soricis a devenit 
şoriciu prin schimbare de declinaţie; compară fugaciu, luptaciu din 
fugax-fugacis, * luctax-luctacis. Diferinţa de înțeles dintre vorba 
română şoriciu «piele de porc tăiat după ce sa pârlit şi i sa ras 
părul» şi latinul sorix «şoarece; un fel de bufă» din bătătoare la 
ochi cum e la prima vedere, devine naturală, când ne gândim că 
popoarele indogerinanice obișnuese a numi unele părţi din corpul 
omului și al animalelor cu numiri de. ale animalelor inferioare 
şoarice, șopârlă, pește, broască... Astfel Grecul numește muschiul 
uds «şoarece». Latinul musculus diminutiv din mus. «şoarece» în- 
scamnă .și muschiu și șoricel.: Tot.așă germanul Maus «şoarice» 
înseamnă și «Muskel an Arm und Fuss» D. Wb.) Latinul lacer tus 
«braţ»” înscamnă propriu zis șopârlă. Româneşte şoricei sunt. «les 
glandes qui viennent au chovaux au dessous de loreille sur lo 
cou» (Dam6, Dc.) Peste înseamnă muschiul braţului și al pulpei: 
«Se bate peștele mâinii» (Săghinescu). Muscă sau câțeă înseamnă 
«smocul de barbă do. sub buza inferioară pe care unii îl poartă nc- 
bărbierit». In finc tot îîn românește mai avem exmplul «iepurași, 
grăsimea. din năuntru dela pore» (Săghinescu). Poate că șoriciu a 
“însemnat întâiu grăsime, slănină și apoi înțelesul a alunecat la «piele 

"de slănină» —continentul luând numele conţinutului. Compară ex- 
presia, «şoriciu de slănină». 

Prapur. 1) membrana, în care sunt învăluite măruntaele la vite, 
2) steag bisericesc. «Prapurile ci cu chipuri de sfinți au fost stea-
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gurile noastre de luptă în vremurile cele mari» (N. Iorga, Neamul 
românesc 1907, p. 339). [E considerat ca derivând din slavonește: 
«praporn= voxillun». (Milklosich, Cihac). Dacă ar fi exact că slavul 
praporb s'a născut din bizantinul php), e Thug «flamură», 
atunci românul prapur (prapor) nczar fi venit direct. prin limba, slavă, 
căci prefacerea lui £ în pe o particularitate a fonotismului slavon: 
sârb. prigati, m. rus. frigati, nsl. frigati<rom. frig frigere. 
- Dar strict foneticește, bizantinul hiuzonhey (e Drâprogiv) ar fi de- 
venit, în limba, slavă, plamurr sau col mult pramborr. Indiciul cel 
mai. sigur însă că prapur nare a face cu hiuzrn)oy,.. «flamură, 
steag» e de rezortul semascologiei. Intr'adevăr, primul înțeles al 
lui prapur nu e «steag, Nlamurăy ci «pânză în genere, pânza stea- 
gului bisericesc— în vechimo steagurile se improvizară: «Ială vine 
un sol de pace co năframă "n: vârf de băț (Eminescu) — pânză de 
învălit cevă, membrană». 

Astiel suntem conduși la «populau vel peplum=pannus, lincus» 
(DuC). Pepulum — graţie unei legi cufonice, po care am puleă-o 
numi propaginaţie disimilativă — a devenit 'prepulum (plepulum). 
Compară acolaș fenomen în: * gralgulus (glalgulus)>grangur din : 
clasicul galgulus, ele. Propulum. trecând prin faza preapur a de- 
venit praâpur, după cum * feminus prin faza intermediară feamen a 
ajuns la forma de azi famen. “Trecerea înţelesului de «pânză» la, 
cel de «sleag» s'a făcut foarte ușor. Sa numit mai întâiu „prapur 
numai pânza steagului (nu și prăjina), apoi prin extensiune s'a nu- 
mit astlel tot steagul. 

Un exemplu identic do alunecare a înțelesului ne oferă fr. dra- 
peau, it. drapello, cete. din drap «postav, pânză, stolâ». 'Tot așă 
substantivul pannus «postav, pănură» căpătase în latina vulgară 
înțelesul de steag: «pannus= vexillum» (DuC).



VOCALISMUL 
Introducere. Transformarea vocalelor a fost determinată de urmitoarele împrejurări : 

1) de acentul sau neaccentul lor, 2) de poziţiunea lor iniţială, mijlocie sau finală, 2) de 

vecinătatea lor cu certe consoane, și în fino 4) de cantitatea lor prosodici. Fiindcă aceeaș 

împrejurare ma înrâurit asupra tuturor:vocalelor în a lor evolutivă transformare, ci nu- 

mai asupra unora dintre ele, noi în cecace priveşte şirul expunerii legilor fonetice, vom 

urmă ordinea alfabetică a vocalelor: a,'€,i,0,u şi. 

A urmat de nazala n ori de unul din grupurile; mb şi mp a 
devenit â: 

  

branca>brâncă | angelus>fnger 
canto>câul Romanus> omu 

frango>frâng angustus>îngust 
lana>lână “sanctus>sâut 

manus>mân(a) “ scandula>scândură 
“ paganus>pugân | 5 ambulo>îmblu (mold.) 

veteranus>bălrân i -  campus>câmp 

"canabis (i>cânepă - fanarium>fânar 
septimana >săplămâna plango>plâng 

sanguis>sânge. capitancum>cdpălăiu. 

Observaţiuni. 1. In cuvintele în cari 1 se eliminase înainte de a fi apărut 
fenomenul Întunecării lui a, legea n'a putut să se mai aplice: 

plantaginis (plantagoj> platagine 
cantherius—catăru >> calâr 
*acanthius—cathius>> scaț (mold.) 

remansus—remassus>> rămas. 

2) Dacă însă eliminarea lui n s'a făptuit târziu, când legea întunecării apă- 
ruse dejă, atunci a, deşi acum e ncurmat de 2, îl găsim totuș întunecat: 

quantus—căntu> cât | 

ecc'tantus—ahtîntu> atăt. 

(1) In latina vulgară, forma canabis înlocuise pe cea cu n reduplicat (cannabis), proprio 

latinei clasice: „canabis pro cannabis (DuC). Din aceeaș formă s'a desvoltat italianul ca- 

nape, provensalul canebe, etc.
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3) Sub înrâurirea lui e, sau i, din silaba.următoare, d. provenit din a s'a 
schimbat uneori în î: 

anima—iînimă> înimă 

annelus—înel>> înel 

ina(bjante—înaînte> înainte 

campania—câmpâinjie> câmpie 

grandinis (grando)-—grândină> grindină 
“lambricus—lâmbric> limbric, 

Substantivul câmpie derivă necontestat din latino-vulgarul «Campania= 

locus planus vel campestris» (Dc) «campania = zeta» (Gloss. L. Gr.) şi nici 
decum nu poate fi socotit ca o derivaţiune imediată din substantivul câmp, 
cum se crede în genere. "Tot așă vorba limbric [mr. lâmbric] nu poate proveni 
direct din forma clasică lumbricus, din care am fi avut de sigur lumbric, ci 

derivă dintr'o formă latină poporană, a cărei existență se poate probă: 

«lambricus pro lumbricus» Dicf.) Tot la o formă cu « se reteră şi spa- 
niolul lambrija <f lambrica. 

4. |] provenit din «, conform fonetismului românesc, dispare când e preces 
de altă vocală: 

vigliando—veghiindo> veghind 
chrestianus—creștiinu> creştin 
*extrareanus—străriinu> străin 

taleando—tăliindu> tind 

*tallianum—taliîn—-taiin> laîa 

*filianus—filiin—fiin> fin. 

5. Cuvintele cari în silaba de după an au e sau î, pe lângă formele re- 
gulate mai posedă și altele amplificate cuun i parazit. Aceste din urmă au 
devenit literare: 

pane (panis)> pâne şi pâine 
cane (canis)> câne și câine 
mane> mâne și mâine 
panis> pâni şi pâini. 

„6. Intr'unele cuvinte â derivat din a sa transformat în u: 

angulus> înghiu și unghiu. 

ambulo> îmblu și umblu.: 
Andreas> Indreă şi Undreă. 
câmpana> ('câmpană), cumpănă.
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Formele cu d se păstrează şi azi în Moldova și în nordul Transilvaniei. 

6. X îndoit (nn) n'a exercitat nici.o înrâurire asupra lui a: 

annus>an 

*Danna>>mr. pană «pămătuf, cârpă, perdeă» 

“anninus>anin 

*sannia> sanie 

“annum>>lan 

bannum> ban 

“banna>mr. bană «vieaţă» 

canna> cană. 

Substantivul pănură «postav ordinar» din *pannula nu contrazice legea. 

A sa prefăcut mai întâiu în o, sub înrâurirea labialei p: ponnula (cp. fames— 

fome> foame, etc.) şi apoi acest o a devenit de ponnula> pănură, (ep. coln)tra> 

către): Ingânare din ingannare e în loc de îngănare; căci & urmat de n 

devine â: longa-lingă>lânsă, etc. 

Abateri. Nu s'au supus acestei legi între altele substantivele: blană (1) 

«scândură cioplită numai pe. o parte, ete.» din «plana, trabs» (DuC), (an: 

dără din scandala [scandala pro scandula, Forcellin), şi manină din imma- 

nina, ajectivul manc din mancus și în parte sufixul an cu varietatea sa andru. 

Acestea fiind nişte elemente genuine în limbă pot fi numite excepţiuni în sens 

propriu, faţă de altele cari sunt excepţiuni în sens impropriu sau excepţiuni apa- 

rente. Pentru a explică primele abateri: an, jandără, manină şi manc, trebue 

să admitem existenţa în limba română veche a unui dialect în care—ca și în 

italiană şi celelalte limbi neolatine = a urmat de 2 se păstră nealterat. Formele 

cuvintelor de sus nu sunt altceva decât urme din acel dialect dispărut. Cum 

că lucrul stă aşă, n'avem decât să observăm, că din latinul scandula avem 

în româneşte scândură, conform legilor fonetice, şi numai pe cale dialectală 

din acelaș cuvânt latin ne-a venit şi forma ţandără. De alfel tot de prove: 

nienţă dialectală e în acest cuvânt tratarea lui sc prin f, care fenomen tre- 

Due explicat în următorul mod: In virtutea unei confuziuni, grupul sc a devenit 

sk: scandula—scandala==standala; compare-se cu latinul postulo în loc de 

posculo din posco «cer»... Grupul st apoi ! s'a transformat în îs de unde ţ: 

(1) Inrudit cu blană e de sigur şi substantivul palan cu forma secundară pălane (Tran- 

silv.) „gard de scânduri“ și palancă „un fel de fortăreață de lemn“. l'ormele latine vul- 

gare sunt plancum și pianca, consemnate de Festus. Tot aci se referă şi francezul „palanque 

retranchement fait de picux joints et places verticalement“. Atât în formele române cât 

și în francezul palanque se observă propaginaţia retrogradă a lui a: pla „—pala... Deal- 

mintrelea din planca franceza mai are cuvântul planche.
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standala--tsandara-țandără, ca și în ţoală din stola, ţâră din stiria, mr. țupu din 
stuppa, țeapa din latino-vulgarul «ste==papalus, tigilum, fulerum» (DuC.), ete: 

Pe acecaș cale dialectală ne-a venit și cuvântul manină din immanina, care 
până azi nu se întrebuinţează decât în părţile Moldovei şi ale 'Transilva- 
nici nordice. lată cum întrebuințează Conache 'acest cuvânt: «S'au ridicat 
ceața aceia, prin care ca prin sticlele adăugitoare (ochianc) arătându-se cei 
puternici ca nişte manine îngrozitoare, trăgeă supunerea și cucernicirea. 
Tot așă Cantomir (eron. 189) emanină şi minune de lucru ca acesta». În, 
toate celelalte ţinuturi româneşti se aude numai forma transpozitivă namilă, 
provenită dintr'o fază intermediară namini— manină. Latino- vulgarul imma- 
nina la origine o un ajectiv, pe lângă care se subințelege substantivul: bel- 
lua, bestia sau fera. Acest adjectiv immaninus-a-uin derivă din clasicul im- 
manis-e (animal immane «monstru, manină)», întocmai cum gabinus derivă 
din galbus, ete... 

Tot o urmă dialectală e şi mauc, care până azi n'a reușit să fie “de un 
uz general. El se uzitează mai mult în ţerile transcarpatine și se aplică lă 
femelele animalelor, cari nau numărul: complect de ţâţe. 
“Trecem acum la explicarea sufixelor—an şi—andru. Lanibrior, care cel 

dintâiu sa ocupat mai pe larg cu legea întunecării lui d înainte de pa con- 
chis pur şi simplu, că numitele sufixe nu fac parte din elementul genuiii al : 
limbii: primul (an) ar fi împrumutat din slavonește, iar secundul (andru) din 
grecește, Cum s'a întâmplat şi se întâmplă de multe ori; ca opiniunile eronate 
în materie de limbă să fie împărtășite de mulţi, ba chiar de toți, graţie autori- 
tăţii, de” care se bucură cel ce le emite, tot aşă eroarea 'lui Lambrior fu 
aprobată de toţi filologii și compilătorii de cărţi gramatico-filologice. Afirma. 
țiunea lui Lambrior' asupra străinismului acestor două sufixe se explică mai 
ales prin faptul, că acest filolog atribuiă legilor fonetice o aplicare inexora- 
Dilă în tot materialul limbistic genuin. In pricipiu, faptul acesta e adevărat, 
fără să se înlăture însă restricţiunile, cari încă îşi au explicarea lor. Reluând 
firul” chestiunii sufixelor an și andru, se pune natural în minte întrebarea: 
De ce din paganus avem păgân (cu « întunecat), iar din *juvencanus avem 
juncan (cu a clar)? Ca să răspundem la aceasta, trebue să avem în vedere 
faptul următor: Româna a moștenit din latineşte două feluri de an: 1) un an 
sufix viu și perceptibil, cu care limba a continuat a-și făuri derivăte ca: țăran 
din țară, olan<ollanum din olla, băiet-an, grosol-an;'ochii-an, ete. Incontestabil 
că acest an ne-a venit tot pe cale dialectală ca şi forma cuvintelor: blană, 
ţandară, manină și manc. 2) Un sulix "an imperceptibil, cristatalizat în vorbe, 
al căror primitiv nu s'a conservat în românește. Așă e bunăoară n din cu- 
vintele: -Romanus, vet(e)ranus, paganus... Ne mai existând în' limbă primiti 
vele acestor vorbe: Roma, vetus, pagus... vorbitorii au considerat: pe însăş
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derivatele lor ca cuvinte primitive şi pe an l-au socotit ca, făcând parte din 

corpul rădăcinal al cuvântului. In acest caz cuvintele Romanus, paganus, 

veteranus... au fost tratate ca toate celelalte cuvinte în cari an nu eră sufix. 

Astfel, după cum din lana avem lână, tot așă din paganus avem păgân... 

In celălalt caz însă, an fiind perceptibil şi mobil, a rămas refractar întune- 

cării: “terr anus> țăran, 'juvene-anus >juncan, 'oli-anum>olan... “Tot așă stă 

lucrul şi cu andru, care ne-a venit dintr'un dialect diferit, nefiind altcevă de- 

cât un frăţior al lui an. Să observăm că din catellanus bunioară avem 

căţelau, iar din forma complectă catellanulus prin intermediul fazelor: catela- 

nuru—căţelanru avem cățelandru. Să se compare francezele gen.d.re, ten.d.re. 

et. din genle)r, bearn. deshounra şi deshoundra «a dezonoră» grecul andros 

în loc de anros, unde există acelaș d cufonic ca și în căţelandru. De ase: 

menea cuvintele: vitellanulus, popillanulus au dat în românește: viţelandru, 

copilandru... Cât despre originea-i greacă, se poate uşor vedeă că e o pură 

absurditate a crede că substantivul grec andru «bărbat» (âvijp—âvâgis) a putut 

deveni sufix în româneşte; şi asta prin mijlocirea substantivului propriu Ale- 

xandru, a cărui semnificaţie nici n'ar fi avut de unde s'o cunoască Românul. 

Alte abateri. Numele proprii, deși cu câtevă excepţiuni ca: Andreas> 

Undrea, Francus>Frâncu, în regulă generală rămân refactare legilor fo- 

netice. Aceasta se explică prin faptul, că ele sunt nu atât proprietatea limbii 

cât a acelor ce le poartă, și se pietrifică în forma în cari sunt date: Tra- 

janus> Zraian și. Proiau, Alexander > Lisandru și Sandu, Romanus> Roman 

(nume de om ca Turcu, Grecu, Frâncu, etc.), Vulcan (nume de om și de 

localitate) din Vulcanus «zeul Vulcan» şi «vulcan», Antina «Ruinele locali- 

tăţii Romula» nu e decât numirea transplantată a urbei Antinum din ţara 

Marsilor (Hasdeu), Nanu... din adjectivul nanus «pitic»; sinonime cu Nanu 

sunt deci numele Micu (Miculescu) şi Scurtu. In fine alt exemplu clar 

de neîntunecarea lui a urmat de 2 în numele proprii e Ziana întrebuințat 

mai des în legătură cu ajectivul sânt: Sân-Ziana din Sancta Diana. Alte 

nume proprii ca: Andreiu, Anton, Constandin, Antohie, Antipa au pătruns 

mai târziu în limbă sub această formă. . 

Excepţiuni aparente. In numărul acestora intră cuvinte ca: rană, 

grangur, pană, bantă, ghiolbană, morman, sbauț. . : 

Am: numit aparente aceste excepțiuni, pentrucă la origine în toate cu- 

vintele de sus « n'a fost 'urmat de 2, ci numai graţie ulterioarei desvoltări 

a transformărilor fonetice s'a pervenit la formele de azi, când legea întu- 

necării nu se mai aplică. 1) Aşă vrană e în loc de vramă și derivă 'din 

foramen (?), grangur grangur din galgulus trecut prin următoarele faze: gal-. 

gulus — glalgulus . (propaginaţie) — gralgulus (disimilaţie) — grangulu (nita- 

cism) şi în fine grangur (rotacism),. pană. e din pinna sau penna și a po:
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sedat o formă intermediară penă, azi dialectală. Forma pana ocurge încă 
din latina vulgară «panna-vox lignariorum...» (DuC). Cu acest înţeles în ro- 
mânește e «pana de despicat lemnele»; bantă e din vinctum (vincta) dela 
vincio (leg): vincta-venta-bentă-bantă pl. bente-benţi (Hasdeu XM. E.); morman, 
cuvânt a cărui parte dela început pare a fi din latinul moles «erămadă», 
iar finalul man e un element necunoscut. Sbanț provine din ex-tbalteum- 
sbalţu (1) și cu 1 netacizat—sbanţ. In fine, ghiolbană derivă din glabraria, tre- 
cut prin următoarele faze: glabraria-glalbrara (propaginaţic) — ghiolbară, şi 
cu 7 notacizat: ghiolbană. | 

Urmărirea acestei legi în latina vulgară. Judecând după generalitatea 
ei, putem conchide că vechimea acestei legi fonetice se urcă la latina popo- 
rană din timpuri destul de vechi. Adevărul e că găsim chiar urme palpabile 
în acel dialect latino-vulgar, a cărui continuare este în mare parte limba 
română. Așă în opul Vocalismus des Vulgăr-laleins de Schuchardt gă- 
sim destule exemple, în cari 4 urmat do 1 se prezentă întunecat. Pre: 
tutindeni însă & obscur din aceste exemple e însemnat când prin e şi ac, 
când prin 0, din cauză că alfabetul latin nu posedă semne speciale pentru 
sonurile obscure: 

quendo (pronunţat căndo) (Vind. Liv. VLYV, 1, 6)-—româneșşte când 
Menliae=Manliae (Mur. App. IV, 77) 
praestentia=praestantia (Grut. 408, 1, 22) Schuch, 
Sequena==Sequana (Pardess. CCCCĂL, 697 d. .Crist.) : aa 
grenarium=granarium (DC. — româneşte grânar) aaa 
Entoni sau Enntoni=Antoni (Rossi 1. 313) 
Paenonio-Panonio (Mur. 1512, 1) . 

aenos=annos (Boiss. |. L. XVII, 64) etc. etc. 
tentum=tantum (Or. Ilenz. 68, 14) | „ Sehuch, .» 
existimentis=oxistimantis (Flor. Dig. 102, 4 Mo): Voc. VaLat, 
elegenter (elegănter) (ibid. 20, 21 Mo.) vol.I, p, 200, ete. 
Menender=Menander (Amand. Euseb. 119 d) 

* Spanioleşte, linterna din lanterna, Palencia din Palancia. | 

Imprejurarea cea mai însemnată pentru chestia întunecării lui « urmat de: 
n e faptul, că şi în limba retoromană a în acecaș poziţie sufere o modifi- 
caţie similară întunecării : 

  

“(1) Forma sbalț e o formă colaterală existentă în vorbirea poporului. — Cp. Damă, Ju- 
cercarea de terminologie poporană, pag. 175 şi 176: „La mijlocul jugului se află custura 
sau pânza ferestreului ținută la ambele capete de niște verige de fier numite sbanţuri 
sau sbalțuri“.: 

Analele A, R.—Ton. XANVIII. Memoriile Sec. Liierare, 5
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sanguis>retr. saung 
canis>retr. caun 

branca>retr. braunca 

post mane>pusehmann, rom. poimâne 
paganus>pegaun 

christianvs>retr. christgiaun 

panis>paun (şi pan) 
hanc-horam>(?) aunc și ounc (incă). 

Uncori grupul aa se rezoalvă în 0, mai ales când e urmat de 2 îndoit: 

pannus-paunn=ponn, dannum (=damnumn)= donn, cete. 

rouerg. Fronc :«nom de 'famille merid.» Frâncu 

rouerg. song, rom. sânge<Csanguis 

- rouerg. son, vr. * sân, ir. sâr<sanus 

rouerg. bronco<branca . 

b. lim. ponsel «rânza porcului<Cpanțti)cellum 
quere. on <an, ann6<Cannus 

rouerg. lono «lână» lana 

rouerg. gron, rom «grâu»<Cgranun. 

ETIMOLOGII. Ingânare. Pe lingă clasicul. garrire ca flecări, a pilăvri, a 

gârâi, a nu pronunţă bine cuvintele», existau în latina vulgară nişte forme, 

în cari duplicea 2 luase locul duplicei 7r, gannire şi gannare, ambele 

având accepţia de a «batjocori» mai mult decât garrire: «gannit =latrat, 

inaniter loguitur». (Forcellin. Glos.); «gannare ct ingannare=irridere» (DuC); 

«garrit et gannit subtiliter murmurat, vel loquitur vel verbosatur» (Gloss 

Amplon.) Semnificaţia de «subtiliter murmurat» o aro și al nostru îngdn. 

«...Se scutură salcâmii de toamnă și de vânt, se bat încet de ramuri, îngăână 

glasul tău...» (Eminescu). Atât înlocuirea lui 7r prin .ne, cât şi noua sem- 

nificaţie de -cirrisio» fac probabil faptul, că sa petrecut între clasicul «gan- 
neum» şi «garrire» o contopire de formă și de sens. Ganneum «tavernă, 

local unde se practică moravuri uşoare» a căpătat cu timpul semnificaţia 

„de cînjosire, bajocură»: «ganneum, gannum, gannaturairrisio» (DuC). Din 

forma ingannare deci vine necontestat românul. «îngânare», având toate ac- 
cepţiunile latinelor: gannare și garrire. Tot din ingannare e și italianul in- 
ganno «înşel» care, ca înţeles, a trecut prin fazele «înjosese — batjocorese — 
păcălese-— înșel». Dintr'o formă inganeare vine probabil românul îngăimare, tre- 

când prin fazele: inganncare—inganniare—ingainare— ingaimare—îngăimare. 
Fânar (muntenește felinar). Nu e adevărată susţinera lui Săincanu și a 

altora, că fânar (felinar) ar fi: de origine arabă. In realitate arabul fanar 
nu e o vorbă semitică, ci e pur şi.simplu un împrumut din limba greacă | 

3
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şi anume din qzvăgtey «lanternă, fânar», deminuliv din qaves «făclie, lampă, 
felinar» şi ca 'ajectiv qavâs = -& «luminos, clar, transparent, curat»; avilj) 
faclă, toarţă |la ceremoniile religioase) — toate din qalvo viit. p2vd carăt, evi- 
denţez, scot la lumină, ete». 

Deminutivul eavăg:ev fu împrumutat şi de latina vulgară «fanarium=fax, 
lanterna» (DuC), din care trebue socotit ca derivat românul fânar sau felinar 
prin reduplicaţie și disimilaţie: fânaru-fănănar-fenenar=felinar. O identică 
disimilaţie se poate vedea în fr. orphlin <Il-frorphaninus, vîr. orfenin= 
prive, depourvu. (Gl. Gall.) Italianul fanale și franco-spaniolul fanal derivă 
din forma «fanale, fanalis=fax, lucerna». - 

Catâr. Acest cuvânt nu poate fi de origine turcească, cum se afirmă fără 
a i se puteă face o etimologie admisibilă prin această limbă. Rădăcina pri: 
mitivă, din care purcede substantivul catâr, e de sigur grecul 2dv00s casin, vită 
de samar»; de aci ză zavhijtz «samar pentru poveri, coșuri de transport» 
și înfine 6 zev9ros==măgar de povară, catâr şi figurat «grosolan, neghiob>: 
Limba română nu are pe calâr direct din grecul xavlios, ci îl posedă pe 
calea moştenirii din cuvintele latinei vulgar, căci acest cuvânt grecesc fu- 
sese împrumutat de tiiipuriu” și 6 liniba latină: «Cantherius est caballus, 
equus caslratus, asinus magnus vel clitâllătias» (Porcellin.) Forma latină po- 
porană, din care purcede cea română, a fost de sigur căterus (cantherus). Vo- 
cala e din caterus se pronunță în latino-vulgara ca o vocală obscură (ă, î) 
şi aceasta din cauza grecului m: jz20sjătes), care se pronunţă deosebit de e; 
Probă de obscuritatea lui e avem și faptul că cră înlocuit în seriere şi prin 
a: «Cantarus, cantarius=equus castratus (Papia). Şi ce e mai mult, acel son 
obscur îl găsim redat și prin o «canlorius=cantheirus» (Gloss. Monac.) Originea 
etimologică a lui catăr fiind astfel stabilită, se întreabă: ce e cu «catyr=mulet, 
mule» din limba turcească? Limba turcă moștenitu-l-a oare din limba latină? 
Supoziţia aceasta dela sine cade, căci ce cuvinte a mai moștenit limba turcă 
din latinește și prin ce minune puteă să le moștenească? Ar fi probabil ca 
acest cuvânt să-l aibă Turcii din vreo limbă ncolatină din Apus ca ita- 
liana, spaniola, franceza, etc., dar și această ipoteză este absolut inadmisibilă, 
căci nici una din aceste limbi nu mai posedă derivate din latinul cantherius. 
Neputându-l aveă din nici una din acestea, este neindoios că |-a împrumutat: 
din româna, care singură dintre limbile neolatine l-a conservat, şi din 'ro- 
mâneșşte îl puteă mai curând avcă, dat fiirid imediatul lor contact cu poporul 
românesc. Vechimea acestui cuvânt în Dacia lui Traian se demonstrează 
prin limba Cumanilor, care în timpul șederii lor în Dacia împrumutase - 
multe cuvinte din limba Românilor conlocuitori și anume în dicţionarul 
limbii cumane catâr are forma 'mai originală caer. - E 

Ban. Deşi sar 'puteă pune în legătură” cuvântul ban «monedă» cu. eo:
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letul ban «duce»: banul Olteniei, banul Severinului, ete.. — cum și face 

Hasdeu şi Miklosich—, totuş vreo legătură de înrudire între aceste două cu- 

vinte nu există. Afirmația lui Cihac, cum că ban «monedă» e de origine 

slavă, se bazează po principiul său de a declară de slav orice cuvânt romă- 

nesc, care a fost împrumutat și de limba slavă, principiu absolut fals, cum 

am văzut şi aiurea. Este incontestabil că ban derivă din latino-vulgarul 

«bannum (3) regium est etiam pecunia multatitia fisco regio inferenda, 

indeque omne tributum fisco regio solvendum»; apoi «bannum levare= 

pecuniam multatitiam exigere» (DuC). Etimologiceşte, bannum e un cuvânt 

de origine germană fiind în loc de bandum, care de asemenea există în 

latina târzie. Bandum a devenit Dannumn, după cum landa sau landum de- 

venise lanna şi lannum cager cultus» (ibid.), de unde românește lau. In- 

nainte de semnificaţia dată, bannum sau bandum însemnă «jurisdicție, ad- 

ministraţie» (ibid). Dela accepţia aceasta s'a trecut la cea de «îndatorire, 

datorie câtre administraţie, contribuţie, prestație, amendă în bani, bani... 

Aceleaşi faze semantice le-a avut și cuvântul german Geld „ban, monedă“ 

din saxonul gild, care de asemenea trecuse în latina medievală sub forma 

«gildum, geldum=solutio, praestatio, vectigal, tributum» (ibid), «Geldum 

etiam sumitur pro muleta judiciaria (amendă) compensatione delieti ct pre- 

tio rei»; «Geldum regis=tributum, vectigal quod regi exsolvitur» (ibid), 

O identică schimbare de semnificaţie ne oferă medievalul financia, care avcă 

sensul de «prestație pecuniară» (Diez), iar azi i sa generalizat semnificaţia 

fr. finance, it. finanzia, etc. | , 

Fin. Nu provine din latinul affinis «înrudit», cum eră derivat şi cum se 

derivă încă de unii după o veche etimologie propusă de filologi transilvă- 

neni. Fin e o vorbă proprie latinătăţii creștine şi face parte dintr'un triplet 

de cuvinte corelative: *patranus «naș» din pater «tată», matrana «naşii» din 

mater «mamă» şi filianus «fin» din filius. Româna a înlocuit pe patranus 

şi matrana prin deminutivele unor cuvinte echivalente cu pater și mater. 

Anume, avem (năjnaş din *nonnasius şi [nălnașă din nonnasia, deminutive 

din nonnus «tată spiritual» şi nonna emamă spirituală»: «Nonnos voca- 

mus majores ob reverentiam; nam inteligitur palerna reverentia» (Papia). 

Compară sicilian nana «tată», nun «mami»; germ. pale «naş», palin 

«naşii» <lat. pater. Din tot tripletul deci, româna a păstrat numai pe fi- 

lianus, ajuns la forma de azi, după ce a trecut prin următoarele faze mij- 

locii: filianu—filiânu—fiinu>fin. In macedo-rom. filiin. Cu a clar cuvântul 

există în albaneză: fijan. Din româneşte cuvântul a intrat în limba ruteană: 

fyin, îyna, îylyna. 
Franceza, din contră, a păstrat pe patranus şi pe matrana sub for- 

mele parrain, marraine, iar pe filianus l-a înlocuit prin filiolus<Cfilleul.
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Inlocuirea lui patranus și matrana prin alte cuvinte stă în legătură cu ten- 

dința limbii române de a șterăe de pretutindeni orice urmă a substantivelor 

pater și mater, ele insele dispărute. Intr'adevăr există în latina poporană 
și tripletul patraster—matrastra—filiaster, «tată, mamă, fiu vitreg». Ei bine, 
sa procedat cu acestea ca și cu cele dintâi. Astfel alte limbi neolatine 
au conservat pe patraster și matrastra (sp. padrastro, madrastra, pg. padrasto, 

madrasta), româna însă le-a pierdut pe amândouă, înlocuindu-le prin vitreg 

<yvitricus și vitrigăvitrica și din tot grupul a păstrat numai pe filiaster> 

fiastru. La rândul său, dintre limbile neolatine, numai româna a păstrat pe 

clasicul vitricus, toate celelalte l-au pierdut. 
Aolă. Unii lexicologi francezi consideră ca prototipi ai lui parrain și mar- 

raine pe patrinus şi matrina, luându-se de sigur după italieneștile padrino și 

madrina, dar asta e inexat, căci grupul francez—ain— pururea provine din 
latinul anus: sain < sanus, pain < panis, main < manus, laine < lana, vain 

< vanus, etc., pe când latinul — in(us) se păstrează nemodificat vicinus> 

voisin, vicina > toisine, caminus > chemin, coquina > cuisine, etc. 

Tain, termen tehnic militar insemnând special canumită porţie alimentară 
ce se dă ostașilor». «Am spus pandurilor, că oștenii lui Ipsilant au câte 30 
de lei pe lună şi lain îmbelşugat de carne, pâine și vin» (Filimon, 296). Prin 

extensiune, cuvântul tai însemnează În genere orice pensiune alimentară, 

viptul de toate zilele, proviziune în general: «la fosta domnie ţi so da lai- 
nul» (Orășanu, 163), «Dascălul Stan aveă și dela biserică tain de malaiu, de 

fasole şi de lemne» (IL. Ghica, Scrisori, 56), «Pescuitorii au lainul lor de 

glume, cântece și poveşti» (Delavr. Sultănica, 65). Corăspunde literalminte 
lui «tallianum=stipendium militare, vectigul, tributum» (DO). Tallianum 

a dat lain după cum chrestianus a dat creștin, fi lianus—fin, *extrareanus— 

străin, etc. Pentrucă cuvântul acesta e turcit în unanimitate de filologi —arab 

tăyn «destination»—e necesar să se ştie co rost aro fallianun în latina po- 
porană. Clasicul alea «ramură, bucată de lommn» trecând prin faza «lalia= 
zopitis, ox5ţa, oruTăim» (Gloss. Gr. Lat.) și subînrâurirea derivatului verb 
taleare ca tăi» fi. tailler, it. tagliare, căpătase forma, lallia însemnând «tă- 
ietură, porţie, bucată în genere, sumă». «Talia milihun, stipendium militare» 

(ibid.). «Tallia==quae quotanis solvitur in certa, de qua conventum est, fru= 

menti quantitate vel etiam pecuniace summa» (ibid.). Există deci între tallia- 
num, mai corect i taleanaum, şi verbul taleo, acelaș raport ce este între grecul 

câptos «bucată, diviziune» şi etimul său 7îpvyw «taiu». Tain face parte din 
acele cuvinte româneşti, cari răsună în toată peninsula balcanică: bule. sârb. 
tayin (vrom. taiin-taiîn) ngr. za, mr. taine, acesta din grecește, ctc. 

Blană. Mai întâiu observăm, că nu 'trebue să so amestece la olaltă cu- 
vântul blană «scândură, lăturoaie pe o parte convexă și pe alta plană»: o
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blană de salcie, de plop, ete. cu blană «piele de animal cu pir pe ea, mai 

ales piele preparată». Cihac și după dânsul alţii ieau aceste. cuvinte drept 

unul, ca apoi să le slavonizeze pe amândouă. Blană cu înțelesul de scân- 

dură e latinul «plana = trabs» (DuC), fiind înrudit cu planca, fr. planche, ete. 
Afară de mănţinerea lui « clar, despre care am vorbit, blană din plana mai 

prezentă fenomenul trecerii lui pl. în bl. comp. bleastur < plastrum, «plasta 

non blasta» (App. Prob. 1995 k). Din plana, italiana are piana, cu acelaș în- 

țeles. L-au împrumutat și Slovacii: blanja «scândură» şi cum se vede după 

formă, e neapărat din românul blană și nu din italianul piana. Despre ori- 

ginca lui blană «piele de animal...» vom vorbi aiurea. 

Cană. Vine direct din latinul canna «ţeavă, tub», grecește zăvz, Incă 

în latina vulgară, canna căpătase înțelesul de «vas lungueţ ca un tub»: 

«Canna (4), cantharus, poculum, vas strictius et oblongius» (DuC). «Canna 
argentea=inter vasa ecelesiastica» (ibid). Un derivat din cană e cănăţuic, 

deminutiv al unei forme dispărute * cănaţă<C*cannatea, din «Cannata, vas 
vinarium» (ibid). 
Ghioblană «lată sau femeie tânără, sburdalnică și seducătoare»: 

Mândruliţa cea ghioblună 

Merge seara la poiană, 

Să dea sare juncilor, 

Buze moi voinicilor. (Viciu, Glosar). 

Derivă ncîndoios din latinul «glabraria, femina quac glabros pucros 

amat, ut carnarius ct pinguiarius dicitur, qui puellas carnosas ct pingues 

consectatur» (Forcell.). 

A tonic precum şi cel neaccentuat, sub înrâurirea 
“unei labiale vecine, s'a prefăcut în o. Acest o a suferit apoi 

diferite alte schimbări. 

1. Sa mănţinut nealterat în următoarele cuvinte: 

„ baptizo >> bolez vastulare >> bosturare 

- fames > foame glabraria > ghiolbană 

macca >> moacă batracus >>. Drolac 

tappus > dop . țaquiabula > acioală 
macca >> moacă basiliacum >> busuioc 

pilasca >> ploscă _caverna > cobârnă,.. 

- + clava > ghioagă . palumbus > porumb 

„cata > coilă .. . gabata >>. covală.
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Tot astfel și în terminaţiunea latină elan, devenită o (o formă ncarticulată 

a substantivelor în — că) 

stellam — stellom — steiio >> steao 
vitollam — vitiellom — viţeiio > vițeao 

“maxellam — massellom — masseiio >> măseao 

porcellam — porcellom — poreciio >> purceao 

*ellam —- (elllom — îto > o (acuzativul pron. ca), ete. ete. 

2. 0 sa prefăcut în & la persoana Ia plurală a indicativului prezent dela 

verbele primei conjugări și terminația substantivelor femenine de prima 

declinare: 

laudamus — laudomu > lăudăm 

cantamus — cantomu >> cântăm 

juramus — juromu > jurăm 

commater — commolra > cumălră 

compater — commotru > cumălru 

parvus — porvu > părv, pârv 
derumo — deromo — dărămu > dărâm . 

fragmen — farome — fărimă > fărâmă 
casam — casom — caso > casă , 
rotam — rotom — roto >> roală 

portam — portom — porto >> poarlă 

bonam — bonom — buno >> lună, ete. 

3. Urmând altor legi de transformare, o sa rezolvat în a: 

* barillius — borillu > bariu 

mamma — moma — mouma > muună 

bracca — broca — bourea >> barcă 

plata — plota — plouta > plută 
examen — some — soume > sumă 

familia — fomelia >: mr. famealie; v. dr. fomeae 

tabanus — tabonu > tâun | 

avellana — allona > alună e : ' 

gentiana — gentiona > ghințură. i 

4. Sau acomodat acestei legi şi alte câteva cuvinte:, - 

innato>înnol E discalcio>descalj | şi desculț - 
calen da>colindă "exquatulo>scutur | 

axis>osie dar do—dourda>durdă
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axungia>osânză : rac ha—rocha—roula>rufă 
qua drum>codru catula—cotra>culră 
latro>lotru * catilius>coleiu. 

Această lege do transformare a lui a ne arată, că forma nominativului 

român a substantivelor de prima declinare corăspunde lu unele cu acu- 

zativele, iar la altele 'cu nominativele latinești. Chiar duplicitatea de 
forme, co ne întâmpină la substantivele terminate în că şi eco (eauă): 
stea—sleao, cordeă —cordeao, etc., ne arată că aceste diverse forme co- 

răspund fiecare în parte diferitor cazuri din latinește. Ne întrebăm, bune- 
oară: din forma cărui caz latin avem forma stea, și din ce caz latin a ieșit 

forma secundară steao? Mărginindu-ne pe tărâmul substantivelor și ajec- 

tivelor, chestiunea n'ar puteă fi rezolvată în mod satisfăcător, fiindcă aici nu 

posedăm indicii sigure, după cari să știm că cutare formă cazuală sa 

născut foneticeşte din forma cutărui caz latin și nu dintra altuia. Trecem 

deci pe tărâmul pronumelor personale, unde formele cu funcțiunile respec- 

tive sau păstrat cu cea mai mare fidelitate. Ca vorbe desemnând noţiuni 

din sfera vieţii intime a omului, pronumele personale au scăpat de acea 
perturbare adâncă în uzul și forma cazurilor, pe care a sulerit:o substan- 
tivele. La aceste pronume, știm că formele eu și bi nu pot proveni decât 

din nominativele latine ego și tu; că genetivele -mi și “ţi (sutletu-mii, 

capu-ți, etc.) vin din formele vulgare mis și tis (Plaut); că dativele mate (mi 
şi îmi), ție (fi şi îți) nu sunt decât dativele latinești mihi și tibi, etc. adică 

fiecare caz din românește corăspunde respectivului său din latineşte şi ca 

formă și ca funcţie. La persoana III singulară, genul femenin, avem 
forma ea pentru nominativ, și știm bine că derivă din corăspunzătorul latin 
ella (= "la....). Prin vocalizarea duplicei II, elle a devenit cata, de unde 

prin faza mijlocie ta sa pervenit la forma actuala ea. La acuzativ singular, 

avem forma "0, care nu poate veni decât din forma acuzativului ellam, ca 
celelalte acuzative măme, le<te se<sc, vi<vos, ete.. Forma elan 

până S'ajungă la o a trebuit să treacă prin următoarele faze: ellam—ellom 

(conf. legii de care :ne ocupăm) — caro — (prin afereză) uo și în fine o. Va 
să zică, m singur a fost cauza ca forma. ellam să devie o, căci dacă nar 
fi existat m, a nu sar mai fi transformat .în o, şi atunci acuzativul fiind 

identic cu nominativul am fi avut.în româneşte forma ea atât pentru no- 
minativ cât şi pentru acuzativ. Aplicând această, concluzie, că adică grupul 
bisilabic ella devine în româneşte ed, iar ellam devine cao (scris și eauă), 
ne vom convinge că din nominativele: stella, chordella, vitella, maxella, etc. 

s'au născut formele, stea, cordeă, viţeă, măseă, etc., întocmai cum din pronu- 
mele ella s'a făcut ea. Pe de altă parte. din acuzativele: stellam, chordellam,
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vitellam, maxellam, ete. s'au născut formele : steao, cordeao, vițeao, măseao, 
ete. scrise de ordinar steauă, cordeauă, ete., întocmai după cum din ellam s'a 
născut forma euo, care prin succesive modificări a devenit o. Deci fazele 
prin cari a trecut stellam, de exemplu, până a deveni steao, sunt urmă- 
toarele : stellum—stellom—steuo—steao și steauă. Bazându-ne pe aceste fe- 
nomene bine constatate, ne putem da uşor seama de falsitatea teoriei în 

genere împărtășită, cum că forma stea a provenit din steauo prin truncherea 

sonurilor finale ao, care niciodată nu sufere eliziune : nouă, vouă, rouă. ete. 

Nolă. Formele scurte stea, cordeă, măseă se uzitează numai în forma ne- 

articulată, iar cele lungi steao, cordeao, măseao... numai în forma articu- 

lată: mitseao--a=mătseaua, ete. In dialectul macedo-român se întrebuinţează 

exclusiv numai formele lungi, cele scurte nici nu există. Tot așă graiul 

Moților acoardă preferinţă formelor lungi (Frâncu și Candrea). Din cele în: 

şirate până aci rezultă, că din acuzativul latin vine în româneşte forma tuturor 

substantivelor şi ajectivelor femenine de prima declinare, afară doară de cele 
terminate în ea, cari pot proveni ori din nominativul ori din ablativul latin. 
lată și alte exemple de acuzativ: 

un dam—undom—undo=andă - 

portam—portom—porto=poarlă 

gulam—gulom—guro=gură 

testa m—testom—tiesto=feaslă 
popam—popom-—popo=popă 

bona m —bonom—bono=bună. 

Faza III, adică cea în 0, e atestată în mod eminent de vocativele: copile, 
fato, Mario, Ano, ţiwanco, popo, buno, deșteapto, frumoaso, desmățato ..... 
cari forme sau păstrat graţie dierențierii de formă dintre nominativ și 
vocativ. | a 

Deei nicidecum nu -poate fi adevărată afirmaţia de mulţi repeţită,. dar 
neprobată, cum că acest 0 dela vocativ e o înrâurire slavă.. Deasemenea 
nici credința altora, cari văd in o interjecţia o!, nu concoardă cu adevărul. 

Nolă. Fiind final acest o provenit din a, nu e de mirare dacă îl găsim 
transformat și în 4, urmând prima soartă a lui o [inal. Aşă întrun hrisov al 
lui Ştefan cel Mare, scris slavoneşte, găsim cuvântul bucată scris bucatu 
EAHS BSATS sematsi=—o bucată de pământ, unde dacă ar fi fostă, l-ar fi în- 
semnat prin &. (Vezi acest hrisov în Revista peatru istorie, p. 380).. Inter- 
mediare între formele cu & și cele dispărute cu «sunt cele cu d întrebuințate 
azi în Miazănoaptea Moldovei: casâ—casă, masâ—masă, undâ—undă, etc. 

Observaţie comparativă. In privința transformării fonetice a terminaţiu- 
nii i cubstantivelor primei declinări, -numai provensala, dintre toate celelalte 

7
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limbi. romanice din Apus, a urmat acecaș cale ca şilimba română. Diferinţa 

între aceste două e tot faptul, că provensala a rămas la faza cu o, iar româna 

a mers mai departe schimbând pe acest o înă: 

linguam—lenguom—lenguo=prov. lengo, rom. limbă 

"testam-—testom-—tiesto=prov. testo, rom. feastă 

aura m—aurom—aurv=prov. auro, rom. aură (bore) 
portam—portom—porto=prov. porto, rom. poartă 

unda m-—undom—undo=prov. oundo, rom. undă 

aqua m—aquom-— aquo=prov. aigo, rom. apă... 

sementia—sementiom=prov. semenso, rom. sămânță. 

* Francoza a transformat pe acest o într'o vocală închisă şi surdă care se 
transcrie prin e: porte<Cporto, tâte<Ctesto, langueClenguo...... Italiana are 

numai câteva urme de transformarea lui am: în.0 (m). 

auricula m—oreclom=orechio 

festucam-—festucom=—/festuco. 

m erulam—merulom=mmerlo *: 

„olivam—olivom=ulivo..... 

Ca concluzie dim și din lat. vulg. două exemple de acecaș transformare 

fonetică: etium îld. etiam (Vind. Liv. XLIX, XXX, 2 în Voc. des. vgl. de 

Schuch) propalum îld. propalam. (Clar. Epp. Paul, 339, 16 ib.). 
Extensiunea acestei legi. Afară de cele două categorii gramaticale: acu- 

zativele în am şi formele în -armus, unde nu sa putut strecură nici o ex- 
cepţie, domeniul chestionatei legi a rămas destul de. restrâns în totalitatea 
vocabularului românesc. Faptul acesta se datorește numai concurenței dia- 
lectale ce sa desfăşurat la formațiunea limbii române. Afară de acesta 

nici un mijloc nu mai există de a explică abaterile acestei legi fonetice, 
căci deşi sar,păreă că numai (scurt) se preface în 0 (ă) iar dă (lung) se 

păstrează nemodificat: 

Lătrototru dar lătro=lalru 
“fămes=foame. dar fă m a-=faimă 

"măjo r==moş (2) dar băârb a=barbă.” 

. Totuş credinţa aceasta se desminte curând, dacă cercetăm mai de aproape 
faptul. Astfel: a deşi lung e totuş transformat în 0 în cuvinte ca acestea: 

- Si 'quădrum=codru, tăppus=dop -” 
“lăudămus=laudomu=laudă m, ete. cete... - 

„Cele mai „puţine excepțiuni le înnumiără a când a lost urm mat de m: - 

„
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-acramen=aramă 

flammula=flamură 

ramus, ramulus=ram, ramură 

fam a=faimă... 

Wolă. 1 scurt din faimă sa 
spaimă din expavimen. 

Altmintrelea numărul excepţiunilor se mărește: 

adăugat târziu sub înrâurirea substantivului 

barbă=barbăd— basio=baș (mr. sărut) : 
battuo=bat fa ber=faur 
caput=cap vadum=tad. 

In câteva cuvinte, lupta între lege și excepţie dăinueşte până azi: 

mamma>mamă şi maund 

darda>dardă şi durdă 

taccolac şi toc 

camara>cămară şi comoară 
(s)balteus>sgulj şi sgâlţ | i 
farina>făină şi foină i 

| Trajanus>Trăian şi Troian... 
| “calceonis>colțun imold) şi călțun. 

» Persistenţa până azi a ambelor forme se datorește mai ales faptului că 
între: multe din aceste cuvinte a întervenit diferenţiarea sensului. Astfel pe 
când dardă a păstrat sensul primitiv «darda>jaculum» (DuC), forma. durdă 
a căpătat accepţia de «carabini»: Ea 

Să pun mâna pe durda 

Pe durda pe nebuna 
Bag gloanţele cu mâna - 
Fieru cu sburătura .. (Cântec poporan). 

Din, anglo-saxonul dard, vnorv. daradr «săgeată», it. dardo, prov. dart:z, 
în. dard, ete. Tot așă altcevă însemnează tac (la biliard) și -alteevă toc (la 
gheață), amândouă din tacco. Numai între mamă şi mumă, între făină şi 
foină, Trăian şi Troian n'a intervenit nici o diferenţiere de sens. Este ab- 
solut falsă idea unora — strecurată şi într'unele :manuale de şcoală — cum 
că “forma mamă e introdusă de latinişti. Ştiut e că primul cuvânt articulat - 
al pruncilor e mamă şi nici odată -la. prunci şi la copii nu se aude forma 
mumă. Dacă ar fi adevărată afirmaţia acelora, atunci ei ar trebui să ex- 
clame: tari au mai fost latiniștii ăia, dacă au reușit ei să determine până 
și voinţa născândă a pruncilor și a copiilor ca să acoarde preferința lor unei
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forme ca mamă, în locul formei mină care e mai puţin apropiată de 

latineşte! 
Nola 1. Ajectivul pârv —pârvă se întrebuințează azi numai fiind vorba 

de oi sau de lâna lor: lână pârvă «scurtă», oaie pârvă, berbece pârv, etc. 

«Berbece pârv, oaie pârvă cu lâna creaţă» (Săghinescu Vocab.) 
Nota 2. i: deramare din de şi ramus, prov. derama «couper les branches 

dun arbre»: b. lim. deroma, quere. derromu «couper les rameaux [cp. proy 

desbranca» ebrancher «couper les branches» din + branca, ramură). Să se 

compare cu verbul român și lat. delimare = distruere, valde liminare. (Forell.) 

Originea. Latinitatea acestei .legi fonetice se poate demonstră prin urmă- 
toarele exemple similare din limba latină și din cele surori. Din exemplele 

latine menţionăm mai întâiu pe cele clasice: 

porlio «porţie» faţă de pars -partis «parte» 

grossus «gros» faţă de crassus «gras» 

mollis din rădăcina mall, comp. grecul pzidzzes «moale» 
Iecoba «Ecuba» din grecul “Ez6fm 
polenla «mămăligă» din grecul zzvvra 

lubrico îld. labrico derivat din labor calunec»... 

In latina poporană exemplele de trecerea lui a în o sunt mult mai nu- 

meroasc: 

ocetum=acetum (Forcellin. App. ad. Gloss). Comp. şi oxus coţet», oximel 

«oțet amestec cu miere», oi piper «oțet cu pip. gr. &5os» idem. | 

«nausea, vornica — orexis, oceluu, vornicium...> (Thes, nov. Lat. pag. 626) 

disculcio îld. discalceo (Diomed. 378, 31 l.) româneşte desculţ și descalţ 
disculcialus îld. discalceatus (Gloss. Salem) rom. desculțat și descălțat, 
delubrum îld. dolabruim (Gloss. Ion. de Ian.) 

quodralus îld. quadratus (Rev. arch. Par. X Tab. vol. XVIII, II, 4, 5) 

lolro îld. latro (Gloss. Sangal) româneşte lotru 

__sopores îld. sapores (Pal. Georg. IV, 62) 
“ Troiano îld. 'Trajano (Bull. arch. Rom. 1863. 403) rom. Troian] . Sehuch. 

şi Trăian | Voce. 
potescal îld. patescat (Til. Cod. Theod XIX, XVI, 4) - 

oliis îld. aliis (Ver. Plin, 25, 19) op Vlat, 
clumat îld. clamat (Vat. Aen. IV, 674) Ip. 121— 
domnum îld. damnum (Gazzera Inser. crist. del Piemonte S.|' . 75 

168, 8-lea sec. d. Christ. N 

colophus îld. colaphus (Gloss. Labb.). 

percolopabant îld. percolapabant (Petron. 491 Bu)  
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cacabus vel cacubus vas aeneum în quo calefit (DuC). 

Castellum nu se găsește sub forma costellum, de unde al nostru 

cosicu, dar există forma «incostellatus pro incastellatus, id est vallo mu- 

nire> (DuC). 

Din limbile romanice occidentale: 

Ital. monco îld. manco din lat. mancus 

Latinul phiăla din grecul tzin a dat în latina vulgară fiola (Gloss. Amplon. 
330, 56, 365, 21) de aci prov. fiola, fr. fiole, piem. fiola... 

Ital. cota și cava «vizuină, mr. guvă din cavum 

» serjolo îld. segala, lat. secale «secară» 

»  scandolo îld. scandalo, lat. scandalum 

» nuolo îld. nato, lat. nato cînnot» 

». bufolo îld. bufala, lat. bufalus 
» polegia îld. palagia lat. palatium 
»  fom. (lombardez) din lat. fames «foame» 

Franţ, Orleil «degetul cel mare dela picior din lat( articulus 
»  oscille din lat. acidula 
»  chalumeau din lat. calamellus 
> dommage daună din vechiu fr. dammage<Cdamnaticum 

» taon «tăun» latinește tabanus 

Prov. pupir din latinul papyrus 
> aulono calună» din latinul avellana 

b. lim. deromă îld. derami<Clat.-+-deramare 
b. lim. sober îld. saber<lat. sapere, fr. savoir i 
quere. ober, ob€ îld aber, abe<lat. habere, fr. avoir 
quere. ofaire îld. afaire<lat. ad. facere 

b. lim. obusd îld. abusă<lat. abusare 
dauph. olfa «neige» îld. alfaClat. amarus 
b. lim. querc. ogrelo, biterr. agreto «oseille, rumex acetosa»<Clat. acer, acru 
b. lim, querc. omd îld.<amare 
b. chobester îld. chabestre<lat. capistrum, rom. căpăsteu, fr. chevăâtre 
pb. modur îld madur<lat. maturus, fe. mur, rom. matur 
b. moma îld. mama «mere»<lat. mamma, rom. mamă şi mumă, le. mamau 
ronerg. orgint, auv. argint<argentun; rom. «ramură» 

quere. costel<castellum 

querc costagno<ceastanea. 

«II est des provinces, telle que le Limousin, le Querci, le Ronergue, lAu- 
vergue, le Vivarais et le Dauphind, ou la voyelle a, mâme dans le corps 
de mors, prend gân6ralement le son de lo... Dans ces provinces, la.ety-
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mologique n'est prononc que lorsquiil porte accent tonique, et encore cette 
regle' est sujette î de nombreuses exceptions» (Mistr.). 

Portug. fome «foame» latineşte fames 
Rotrom. floma «flacără», latin. flamma 

» îrom «arama» din latinul acramen 
» rom «ram» din latinul ramus 
5. fomm «foame» lat. fames 
» olier «altu»: lat. alter 
» mumia şi mamma, lat. mamma! 
» holt «cald» latineşte” callijdus ... 
» clumar, clomor din lat. clamare. 

La persoana I plurală a ind. prezent a verbelor dep prima conjugare nu- 
mai franceza e în consonanţă cu limba români. Diferinţa e numai că fran- 
ceza a rămas la faza cu 0, iar româna a mers mai departe cu  transfor- 
marea, schimbând pe o în ă: 

cantamu s—cantomu<fe. (nous) chantons, rom. cântăm | 
levamus—levomu<tr. (nous) levons, rom. luăm (şi lao) 
monstramus—monstromu<fr. (nous) montrons, rom. mustrăm 
gustamus—gustomu<ir. (nous) goilons, rom. gustăm.... 

ETIMOLOGII. | 

Moacă. Cu forma această există două cuvinte în româneşte: 1) macă; epitet 
injurios, ce se aplică femeilor nătânge, și derivă din latinul «maccus a-um, 
vocabulum Oscum, personae comicae quac stupidi partes agunt inter mimos; 
stupidus» (Tot. Lat. Lex. Forcellin); 2).moacă, «măciuca ciobanului», care 
derivă din macca în loc de matlijea lnaticula) deminutiv din matia «par, 
măciucii», In latina poporană: «macea<elava, baculus pastoris» (DuC). 
“"Dop. E însuş latino-vulgarul «lappus, epistomium dolii, truncus ligncus 
quo formen dolii, per quod liquor infunditur, obturatur, (DuC): E o vorbă de 
origine celtică, fi. tâmpon, tapon, german. zapfen, engl. tap. it. zafto... Intre 
dop şi cep nu e nici o legătură de afinitate. 
“Toc, toacă, tocare, tac. 'Toate aceste 'cuvinte au purces pe diferite căi fo- 

netice din participiul tactum al verbului tango cantine, lovesc». Afară de tran- 
sformărea lui a în o, conform legii în chestiune, la: tuspatru aceste vorbe a 
mai avut loc și alt fenomen fonetic, anume asimilarea în cal lui t şi 
apoi completa! lui dispariţie: tăctum.— taccum<toc (1). Deci se pot recon- 
strui „următoarele tipuri latine, ca forme primitive; din cari au provenit vor- 

  

u) Vezi vol. II, Grupurile consonantice.
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bele româneşti laclum 'pentru tac «beţele cu cari se lovesc 'cheglele la bi- 

Jiard» și pentru toc «călcâiul încălțămintei», facta pentru toacă «blana, pe care 

se toacă» şi laclare pentru tocare. Semnificaţia de azi a lui loc se poate 
surprinde şi în latina posterioară şi vulgară. Așă Du Cange în monumen- 
talul său Glossar menţionează pentru ucest cuvânt următoarele forme: «tactum, 

taccum și taco-nis», de unde ajectivul taccunatus «cu toc»: «Calceos sibi novos 

et bene taccunalos (cu tocuri frumoase) fieri petivit» (Caesarius Heisterbo- 
chensis lib. 12, cap. 20 la (DuC). Grecul 7azzc5w e imprumutat din et. tacco, 
italianul taccone. , 

Rufă, rochie. Prototipul acestor cuvinte e grecul păras sau pă4y) chaină», 
la Eolieni fgăros și fetun. Din ultima formă e latinul braca, de unde vor- 

bele româneşti: îmbrăcare, îmbrăcăminte, desbrăcare, ete: Forma păi e 

cunoscută numai latinei vulgare «raca vel rach a, genus duodam vostis super 

rocleyrochic Prefacerea lui & în o e cunoscută chiar. latinei. vu vulgare, așă Du: 

Cange pentru acest cuvânt-no-oferă următoarele form me: «raga, racana, ra- 

chena, rachis,alii rochis_restituunt aut racis, ete» In popor afară de sen- 

sul cunoscut, rochie mai posedă. și. accepțiunea de «rasa. sa preoţilor, a călu: 
gărilor»: rochia popii. Compară” «pâos, vestis lacera et detrita qualis est 

monachorum» (DuC, Glos. m. Gr.). Forma racha, trecând prin fazele rocha— 

rucha—ruha, a devenit rufă prin transformarea lui'h în f ca și: în: stafie | 
<stahie, catasifCeatastih, praf<vsl. prahă, duf<vsl. duh, ete. o 

Ploscă. Substantivul acesta provine incontestabil din latino-vulgarul:! pi-! 
lasca menţioriat de mai toate glosarele latinităţii rustice: «Pilasca; vas vi- 
narium €x corio» (Gloss. Isid.), «Pilasca, vas -vinarium corio' piloso opertur 

(Gloss. Ioh.: de Janua), etc... Să vedem acum: proveniența: “acestui cuvânt în 

latiria “vulgară. Mai întâiu cată să observăm, că nu există nici o :legătură 
între - pilasca şi pilus «păr», cum încearcă. a demonstră Jon. “de Janua 

în glosarul său, și aceasta din motive ușor de înțeles. După prima'exa- 

minare a formei, ajungem la convingerea, că pilasca'e un deminutiv for- 
mat cu sufixul u-sca, compară labru-sca, ete... din labrum. Cu modul acesta 
dim de prototipul său pila.: In latina poporană pila aveă o semnificaţie 
foarte apropiată de a lui „pilasea «pila (5) uter» (DuC). $ Și pe de altă parte 
definiţia lui uter e aproapd identică cu a lui pilasca în “ tosarul lui “Isidor: 
«Uter, proprio est pellis qua vinu aut oleum aut âlia-quaepiam similis 
res deferri solet» (apud Forcellin). Din românește ploscă trecu pe deo parte 

în limba sârbă sub forma! ploska, iar pe de altă parte în cea măghiară sub 
forma palatzk, ete... Dacă ploscă a: trecut şi îri aceste limbi, asta nu '€ 'un 

motiv de a-l declară de slavon, cum procedează Cihac şi după el alţi, în în: 
troducându-l pe tăcut printre vorbele de origine slavonă. .: .: 3
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Busioc (busuioc, bisioc) nu derivă din basilicum gr. fRosttz&y, ci. din 

forma “*basiliacum <*fzoazis, comp. zvgtăzâs «domn» din %ijptos «domn». 

Fazele fonetice sunt regulate: basiliacu-basiliocu-bosiiuc-bosuioc; bosilioc- 

busioc. Din româneşte cuvântul trecu în limba bulgară: bosiljok, bosilok, bo- 

silec. Nu e adevărat că româna l-a împrumutat din slavonește, cum se con- 

sideră în de comun. Căci dacă l-ar fi împrumutat bulgara din grecește, atunci 

$ ar fi rămas vși nu sar fi prefăcut în b [compară: fzotdetcs> vsl. Vasilije, Va- 

sil, făpfagos>vsl. varbvart, Bidzapor>vsl. valvsams, ete.] Româna însă a 

păstrat uzul latinei de a preface pe f grecesc în b: pogpogibevi viit. it. poppoz wgetv> 

bolborosire. 
Barbura, numele unei martire creștine a cărei zi sc serbează la 3 De- 

cemvrie «In zi de Barbură fac femeile turtă și-i pun nucă pisată și-o unge 

- po deasupra cu miere sau cu apă zăhărită. Astuii turta Barburei» (Graiul 

nostru, II, p. 158). Tot în această zi femeile îmmuind degetul în miere fac 

semnul crucii pe fruntea, bărbia şi pe obrajii copiilor. Asta se chiamă îm- 

bărburare. Barbura e latinul Bărbara<grecul fiizfzgz. In popor, Barbura. e 

şi nume propriu de femeie : «Barbura lui Corbeiu veni să spună din partea 

Siminei că de cu sară nu poate veni» (Slavici, Natele, p. 7S—ME)  . 

Coteiii «câine de vânat cu picioare foarte scurte» sa desvoltat dintr'o 

formă latină-+ câtilius, deminutiv din + calus, de unde pealtă parte catulus, 

catellus, «eăţel». Sufixul ilius din catilius corăspunde clasicului uleus: equn- 

leus «cârlan, căluţ» din equus «cal»; aculeus acul albinei» din acus «ac». 

In lătina poporană întâmpinăm des acest sufix: «pontilius pro ponticella» 

(DuC) din pons-pontis «punte», «vermilius “pro vermiculus» (ibid.), «poreilia 

pro porcula» (Forcell). 

Lopată: Am dedus acest cuvânt din + lapata, formă transpozitivă din * pa- 

lata. Transpoziţiunile fonetice de acest fel sunt dese: măgălie (Olt)<gămă- 

lie, siripire<risipire, măgar, mr. gumar, ete. Forma *palata e din grecul 

«z)ăr, pro dorice 'x)ăza extrema et latior remi pars. Extrema pars :rem. 

in modum palmae protenta» (Stephano). 
Plata a dat naştere formei palate în urma. propaginării lui-a în silaba 

vecină, [ep. fragmen—fragmen—fărâmă, scrinium, sicrinium<sicriu]. Din ro- 

mânește cuvântul 'lopală a trecut și în limbile slavice. 

Aciuare, acioală. Verbul 'aciuare e derivat de Hasdeu din forma: veche 

latină: acquiere—acquietum—acquiesco—acquievi «a se repauză, a se hodini 

a se recreiv. (ME). A. Philippide a propus altă etimologie deducându-l dintr'un 

prototip. latin + accellare, verb compus din ad și cella, cu înţelesul de «odaie 
pentru. servitori; pentru săraci; coteţ, vizuină». In lipsa altei ctimologii, asta 
ar fi 'admisibilă, căci foneticeşte accellare—sub înrâurirea unui substantiv 
ceao<cella, [ep. steao<stellaj ar fi devenit uşor aciuare. Tot astfel -- accellare 
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a putut însemnă cadăpostire» ca şi cuvântul românesc. Taptul însă că accel- 
lare e o formă reconstituită — deci nesigură —precum şi adevăratul! fir al 
desvoltării înțelesului, face ca această etimologie să cadă în fața celei pro- 
puse de Ilasdeu. Intradovăr, accuiere—acquieo, prin schimbarea conjugării: + 
acquiare—"acqujo, a devenit aciare-—aciu —forme vechi a căror existență 
e documentată (ep. ME). Sub înrăurirea substantivului acioală și a verbului 
aciolare, aciare—aciu s'au născut forme'e nouă aciuare—aciuez. Fonomenul 
irecerii dela conjugarea III (Il) la conjugarea | să se. compare şi'la alte 
verbe, precum vivere—-f vivare>viere (vechiu), viare, mr. bân. scriare<seri- 
bere, etc. In privinți înţelesului avem de observat, că sensul prim al' vor- 
ului aciuare nu este «adăpostire» ci «repauzare, hodinire». lată câteva 
exemple: «Boierul ica și mănâncă și după aceea se uciuează» (Sbiera, Basme, 
p. 58). «Smeii nu se pot acină, decât dupăce Sântilii îi stropeşte cu apă» 
(ME. Galaţi). Un înțeles mai apropiat de acesta este ca se linişti»: «Copilul 
ce zace de insomnie..... plânge..... Unele mame... îi fac scăldători..... 
reușind prin aşă mijloc a face pe copii să se mai aciueze» (Şez. II, 131). 
Deci înţelesul fundamental este identic cu al latinului aquiere: «Tres horas 
acquieveram». (Cic.) — Trei ore mă hodinisem. Pe acioală Hasdeu îl derivi 
din verbul aciuare prin ajutorul unui sufix latin o/la-—- părere neintemeiată, 
căci nu mai există nici un exemplu similar care s'o justifice. 

E fapt cert că un prototip latin + acquiabula (acquiabulum) a dat naştere 
românului acioală. După cum din lateo—latere «a sta ascuns» s'a format 
substantivul! ati bu lu m «loc unde se poate sta ascuns, ascunzătoare», tot așă 
din + acquiare «a se repauză, a se hodini» s'a format ţa cquiabulu m «loc 
de repaos, de hodină; adăpost». Iată şi fazele fonetice: acquiabula — acquiobla=- 
aciovla>acioală. e 

Din acioală «adăpost» derivă verbul aciolare «a adăposti». Sub înrâurirea 
acestuia, verbul aciuare a căpătat şi cel inţelesul de a se adăposti, ete.: «Nici 
o lighioae nu se poate aciuă pe lângă casă de răul vostru» (Creangă, Amint. 
31). «Baba s'a dus la schit pe la nepoat'sa, că biata fată-i bolnavă, de când 
sa acioat acolo, şi-ar aveă nevoie să-i descânte baba, că pricepe nevoie mare» 
(Graiul: nostru, II, p. 186 — Ilfov). A o 

Plută. E însuș latinul plata sau platia cu aceeaş însemnare. «Plata vel 
platta, navis planae species unde vacis origo».(DuC) Grecește ziza «plută, 
vas de transport pe apă format din scânduri Și grinzi». 

" Popă. Mai întâiu observăni, că cuvântul acesta există în toate limbile po- 
poarelor învecinate cu Românii: vsl. popb. «presbiter» rus. pops,, bule. ceh. 
pol. cro. serb, mag. alb. pop, de aci verbul popire, sl. popiti. Chiâr dacă am 
admite „că etimul său' e latinul papa—cum face Milklosich, Cihac, ete.--totar” 
trebui să recunoaștem că forma papa, conform acestei legi fonelice românești 

„Analele A. R.--Tom. XXIX.—-AMemoriile Secţ. Lilerare, 6
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a devenit popă şi astlel schimbat a trecut din româneşte mai întâiu în bul- 

gara bisericească şi apoi în celelalte limbi slavice, Dar din cele ce vor urmă, 

ne vom continge că derivă mai curând din latinul popa «sacrilicător, victimar, 

popi». Până azi în limba română s'a păstrat între vorbele: preot (al părţii spiri- 

tuale) şi între popă (al părţii materiale) acelaș raport semantic ce există și 

între latinele corispunzătoare sacerdos și popa. S'au conservat chiar lo: 

cuţiuni tipice «pântece (burtă) de popă», lat. «venter popae»> (Persius, Sat. 5), 

apoi «pielea, limba... popii» (dela animalele sacrificate la sărbători), ortul 

popii, ete. ete. Obiecţiunea adusă acestei ctimologii stă numai în faptul, că 

foneticeşte din latinul popa am fi avut poapă. La aceasta răspundem că, le- 

gea transformării lui o in oa nu este generală în mod absolut. Aşă avem: 

fasole, vorbă, roibă, plouă, boltă, boli... în loc de voarbă fasoale, ploauă. . . 

Pe lângă asta, formele cu od au în ele ceva femenin: toamnă, poamă, doamnă, 

oarbă, ete. deci forma poapă ar fi sunat a femenin, fapt ce nuar concordă 

cu caracterul bărbătesc al bărboșilor popi. Deşi aceasta sar părcă curios, 

o adevărat îns că limba se fereşte să aplice legea transformării lui o 

în oa la substantivele masculine: Ex. socre!, corbe!, codre! și nu soacre, 

coarbe .., cum ar fi trebuit foneticește. Apoi substantive proprii ca: Florea 

(fem. Floarea), Corbea, Onea, ete... Deci pentru toate aceste motive, 0 din 

popă n'a trecut în oa. Inlăturându-se astfel unica obiecţiune, rimâne cert 

faptul că al nostru popă derivă din latinul popa. Bulgara sau slavona veche 

l-a împrumutat din româneşte, căci nu e admisibil ca Bulgarii să-l fi luat 

din latina clasică. Ar fi putut să-l împrumute din altă limbă romanică, dar 

asta e peste putinţă, cuvântul popă pierzându-se în toate limbile neolatine 

din Apus. Tot așă n'ar fi putut să-l împrumute nici din latina bisericească, 

care de asemenea, l-a pierdut cu totul. In latina poporană din Apus abiă î] 

suprindem consemnat numai în hes. nov. Lat, p. 475, Maiu, dar şi aici 

cu sensul modificat: «Popa=erassus, pinguis, carnulentus, impugantus», adică 

eră un simplu epitet ce se da persoanelor grase «cu pântece de popi». Din 

aceeaş rădăcini cu popă sunt și următoarele: pop, popic, popândău, toate 

însemnând un «băț scurt» pentru diferite destinaţiuni. Raportul semaseo- 

logic dintre popă și pop, popic... să se compare cu cele dintre preot şi 

preoleasă «beţişor, unealtă de lemn în formă de cârlig, cu care se introduce 

prăcinarul în betelia iţarilor». 'Tot din această familie pare a îi şi substantivul 

proptă, propteă. | 

Ghioagă. A purces din. latinul clava «măciucă, ghioagi», trecând prin ur- 

mătoarele faze : clava—glova—gl-oa—gloha—gloga<ghioagă. Pentru g în lo- 

cul lui 2 intervocalic.posedăm exemple destul de multe: naevus—nehu> 

meg, uber (ej—uver—uher>ager, nebula—nevula—nchura>negură . .. it. se- 

bum—sevum—sehos>sego, subero -- suvero—suhero>sugerc, grue—gruha>
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Şruga; [r. tibia—tiva—tihiaătige, ete. cetc.. Derivaţia lui ghioagă din slavul 
gloor este imposibilă atât din punt de vedere fonetic, cât și semescologic. 
Astfel glogr nu puteă deveni ghioagă, căci grupul glslavon nu se preface 
niciodată în ghi: glas, glumă, etc, fonctismul acesta fiind propriu numai cu: 
vintelor de origine latină. Apoi slavonul glog4 nu înseamnă măciucă, ci numai 
păducel țun pomişor sălbatic) și dela una până Ja alta e mult. Derivaţia 
din clava a propus-o Ilasdeu. Să se compare ghioagă cu albanezul kl6ke, 
de origine obscură. 

A neaccentuat, final sau median a devenită: 

lau da>laudă juramentu m>jurământ 
can ta>câulă lau da reslăudare 
jura>jură | roga t>roagă 
com pararescumpărare ligamentumy>legământ. 

Observaaţiuni. 1. Substantivele neutre de a IL-a declinare, grupul I, au 
schimbat la plural pe ă în e sub înrâurirea pluralelor femenine în e: 

monumen ta—mormentă>ormiule 
conventa—cuventă>cuviule 
li gna—lemnăslemne 
0ssa—osă>0use 
capistra—căpestră>capestre. 

Totuş câteva au conservat până azi și forma în d: 
brață şi brațe "fiară şi fiare 
oasă şi oase oarză şi oarze 
cară şi care ouă lat. ova. 

Tot două forme a păstrat și contra, devenit călre și cătră. * 
2. In vorbirea Moldovenilor, a neaecentuat nu se mai schimbă în d, când 

în silaba următoare se află un a tonic: barbat,  ţaran, scapat, sarac, ote. 
Unele cuvinte au trecut în limba literară cu această pronunțare moldove=: 
nască: canăcannella, Galaţi, cuiă<elavella, maiă<*maella, paftă<*pac- 
tella.... | | Ma 

Etimologii. Cană «cep lung la capătul butici sau butoiului având. prin 
Tiijloc o gaură, care se poate astupă şi destupă după trebuinţăi». Derivă din 
latinul cannella, deminuitiv al lui cauna «trestie, ţeavă de trestie». Chiar din 
latina poporană, cannella căpătase înţelesul de cană: «cannella, episto- 
mium  dolii, fistula doliaris», (DuC). In celelalte limbi romanice, cannella 
s'a mănţinut cu înţelesuri mai mult sau mai puţin apropiate de latinul canna : it. 
cannella, pr. cannella, fr. cannelle, sp. canilla, pg. canela.
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Caiă «se numesc caiăle, cuiele ce se bat în potcoava dela piciorul calului». 

„Cu caiele de oţel 

Săvai rabde la muscel, 

Cu caiele de sărmi'ntoarsă 

Sa rabde la pulbere groasă“ (Graiul nostru, II, p. 131). 

Derivă din * cavella (<clavella), deminutiv din clavus «cuiu». Semnificaţia 

cuvântului românesc o aveă aidoma latinul clavella: «Item volumus tibi de 

clavellis et ferris pro equis tuis ferrandis» [citat de Du Cange). Pentru eti- 

derea lui 1: clavella>cavella, compară cabula pro albula» (DuC), franţuzeşte 

able, it. cavigrlia, fr. cheville din *cavicula în loc de clavicula, etc. 

Maiă «chiag de brânză ; ferment de oţet; sens arcaic: un fel de stofă sau 

matrie» (Săincanu). Deşi e considerat ca un element turcesc—maiă>maye, 

totuş pare a fi provenit mai curând dintrun tip latin“ maeila, în loc. de * 

maerula, după cum puella este din puerula, otc.. Macrula e un deminutiv 

din «maera, fermentum, quod in conficienda certvisia utitur» (DuC), care, 

fiind o corupţiune din materia, aveă în latina vulgară o mulţime de forme: 

matera, materia maeria, mageria, etc. [ibid.) Franţuzește mairie, maiere «fer- 

ment, chiag.» 

Paflă—paftale «copcă de metal în formă de placă; brâu lat preoţesc cu 

câte o placă de aur de ambele căpătâie». Derivă dintro formă * pactella în loc 

de «plactella<lamella» (DuC). Pentru căderea lui I: plactella>pactella, com- 

pară * cavella<Colavella, abula<a bula, ete. 

Prefacerea lui ct în ft e un fonetism propriu dialectului latin ce se vorbiă 

în llicia, cp. alb. lutte<Clucto, trofte<tructa, mr. aftarecec'talis, dr. doftor 

<doctor, ete. (Vezi vol. Il, grupuri consonantice). 

Forma placta este o alterare a lui plata «lamă, foaic, platoșă»; vîr. plate 

«placă de metal», sp. plata «argint», pg. plata cidem». 

Originea. Această lege e de sigur un produs al tendinței de dispariţie a 

vocalelor neaccentuate. Aşă vocala derivată d (o şi e de asemenea) nu e altcevă 

decât calea de mijloc între existenţa şi neoxistenţa lui a: lassat—lasă şi 

mai po urmă ajungem la forma las: «las, căcţi arăt eu». Aşă că în locul lui 

ă, când dispare, nu mai rămâne decât o vocală aproape inauzibilă, pe care 

noi n'o transeriem, dar franceza o transcrie prin e mut:. laisse. A neaecen- 

tuat nu s'a slăbit direct în ă, ci a devenit mai întâiu pe de o parte o—care 

nu-i alteovă decât un & pronunțat cu buzele rătunde—și pe de alta sa slăbit 

în e. Anume devenise o toţi a finali. Iată câtevă exemple din Schuchard, 

Vocalism. des vulg. lat: o.
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talio=talia (Pal. Aen. X, 602) 
practereo=practerea (Bob. Front. 99,3) Schuchardt, 
propter eo [ea (Clar Epp. Paul 17.16) Vocalismus 
stercoro=stercora (ibid. 363,6) Vulg. lat. 
facto bono=facta bona (ibid. 495,11) Vol. IL. 
exemplariozzexemplaria (ibid. 305,9) p. 176. 
peccato=peccata (ibid. (50845) 

Să se compare și oscul famelo=familia. Italieneşte contra a dat contro. 
Transformarea aceasta a lui a final neaecentuat sa făcut de sigur sub îu- 
râurirea lui o din * caso>casam, barbo>barbam, testo>testam, etc... . 
căci altmintrelea « neaccentuat dar mijlociu se prefăcuse in e: 
tebanum pro tabanus: Bpiţa=tebanum (Gloss. Gr. Lat.) 
comperare pro comparare (voel. vgl. 1, 195); de aci românul cumpărare- 

cumperi, vîr. comperer, a comperare. 
ferina pro farina (Duc.) 
celcuris pro calcaris [ibid.). 

'Velisle pro baptistae (Mur. Anti Ist. III, 608). 
Delmalia pro Dalmatia (vgl. vel. Long S. 2233 P., Cassiod. 9.2287); 
Aolă. a neaceentuat devenit & se întunecă în 4, dacă e urmat de un: 

grup consonantic în care intră și r: 

tardiv us—tărziu = târziu, 

*caballanus—callanu —cărlani=cârlan, 

carnaceu m—cărnaţii=cârnaț și cârnat. 

E. 

Vocala e a suferit cele mai varii modificări, cășunate de poziţia sa 
iniţială, mijlocie sau finală; de accent sau neaccent şi în fine de veci- 
nătatea cu anumite consoane. "Toate aceste modificări se pot formulă în 
următoarele legi fonetice: 

E lung, neaccentuat, în poziție i inițială a fost tratat în „Patru feluri: 
a) A devenit de cele mai multe ori a: 

Srunco>arune “e d-e (st)-qu o d adică 
*crix-SricisSariciu Zeramen aramă 

îjecto>aicpt “emminentio (imminentio)>ameninţ 
'Sligerealegere | _ &cctantusSatăt 
îxtempero > asStâmpăr slevatum >uluat. 

îxvello > astâri ecc'sic> aşă 

&xspecto aştept (i)Ejunium >ajun
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îmentirexamețire . Ilsliodorus> Aleodor (1) 

Emutire>amuțire ecc'ist o acest 

helleborus>alior exiajcutire > ascuțire 

ecco-talis>acătare ecticare >alăcare (şi ofticare) 

clongare> alangare E p'âsety >argisire 

slloxal Ep“ drns>argat 
ecchic>aci *extalio > mr. astaliu. 

b) A devenit o—care a trecut uncori în 4 —în următoarele cuvinte: 

ectica—ohtica > oftică 

em poriu m—oboru obor 

* hebraeus—obreu > otreiu 

'oxuccare—osucare > Uscare 
“erecticare — ortucare — urducare 

(băn.) = urcare. 

Exemple de acest fel de transformare a lui e găsim și aiurea, astiel e 

bunăoară ajectivul ubbriaco «beţivan» în dialectul toscan din latinul vulgar 

cbriacus, care se referă la ebrius «beţiv», după cum meracus «curat» so 

veferă la merus «idem», ete. 
c) A dispărut în foarte multe cazuri: 

expono>spuu extra-nepotus > strănepot 

*ox mulgere > smulgere creticare>rădicare, ridicare 

exalbidus > sarbăd : ecco-talis> cutare 

*o xtravetulus >slrăcechiu *co x volare>sburure. 

Trecerea lui e iniţial neaccentuat în « nu sa făcut direct. Întâiu e a în- 

ceput să aibă pronunțare întunecată cam ca d şi apoi s'a rezolvat în aq: 

extem pero—ăstămpăr > astâmpăr. Faza mijlocie cu o surprindem în 

:unele localităţi la imperfectul verbului a.fi: «Sara dream la gardă supt un 

şop de frunză» (Graiul nostru, vol. |, p. 35—Vâlcea). «Ârcă tinăr, Doamne, 

tinăr mai ăreâ» (ibid. p. 36—ibid). «şi dria niişte sămișereuri de fier...» 

(ibid., p. +— Mehedinţi). In unele sate din miazănoaptea Muscelului și a 

Dâmboviţei se aud formele: aream, areai, areă...=eram ... 

Manifestarea acestui fonetism al lui e începuse chiar din latina vulgară. 

Aşă o mulţime de cuvinte cu e iniţial precum: essentia, (h)emicirculus, 

edictum, ergasferiurm, ete. le găsim sub formele «assentia = essentia» (DuC); 

camicireulus, idem est hemicireulus» (Forcel); cadictum = edictum» (DuC); 

(1) Aleodor personagiu legendar din basmele românești: leodor împăratul.
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«argasterium = ergasterium» (ibid.). In greaca bizantină substantivul EAzpos 
«cerb» devenise câhdâpn = cervus» (Gl. M. Gr.); «ammessarius pro emmi- 
sarius» (DuC), ete. Pentru multe cuvinte, legea e comună tuturor limbilor 

romanice, bunăoară latinul aeramen (Eramen) a devenit în provensală aram, 
în catalană aram, în spaniolă arambre şi alambre, iar în portughoză arame, 
deci aproape pretutindeni în consonanţă cu românul aramă. Verbul clongare 
a dat it. allungare, rom. alungare, pr., pg. alongar şi vsp. alongar. Latinul 
eboreus civoriu» a dat în italienește avorio și în provensală avori. Eflemi- 
natus a dat sp. pg. afeminado, sard. afeminadu, sic. afiminatu. Heolebo- 
rus>>npr. elobor și alibor, ete. Această înlocuire a lui e prin a se petrece 
des în dialectul napolitan: astremo < extremus, asempejo < exemplum, 
asilejo <exilium, aserxeto < exercitus, assrdejo < exordium, etc. 

Probă că această lege este organică în limba română, se vede din ten- 
dinţa vulgului de a trată în consecinţă pe e din cuvintele intrate în limbă 
pe cale literară. alifant < elefant ; «Pentru un lucru de nimic îl alimină din 
şcoală», etc. ! 

ETIMOLOGII. Amuţire. Când se vorbeşte de etimologia acestui verb, i se 
dă ca prototip ajectivul mut. Nu vine însă direct din acest ajectiv, ci derivă 
dintr'un tip latin *emutire existent în latina, vulgară cu acecaș semnificaţie 
«emulire: tacere, obmutescere, reticere» (Thes. nov. Lat., p. 200). 

Ameţire. Derivaţia acestui verb din latinul amittere «a pierde» 'e falsă, 
nu atât din cauza diferinței de semnificaţie, cât mai ales din cauza formei. 

Din amittere, dacă sar fi păstrat, am fi avut forma ametere, dup cum 
din tramittere avem trimitere, din sumittere sumetere. 'Tot aș nici cu ver- 
bul grecesc jtef5w «îmbăt» n'are vreo legături, deşi asemănarea dintre ele 
e așă de frapantă. Derivă, incontestabil, dintr'un tip reconstruit -rementire 
«a-şi pierde judecata, mintea, simţurile». Piedica acestei “etimologii ar fi 
numai căderea lui n urmat de t; dar acest fenomen e un fonetism comun 
în limba română: atât<C *ecco-tantus, platagină < plantagine şi întrun 
cuvânt din aceeaş stirpe cu ameţire, anume desmetic din «dementicus, 
deorsum a mente, amenticus, furiosus» (Gl. Torc). 

Ascuţire. Intre cos-cotis «cute, gresie» şi verbul ascuţire nu e nici o: le- 
gătură. Derivaţia justă e din exacutire, verb derivat din supinul exacutum 
dela exacuo cascut». exacutire—asăcuţire=ascuțire, cp. de-satullus—do- 
sătul = destul, etc. 

Aldcare «ofticare». Derivă din -ecticare dela «ectica, febris species qua 
laborans .tabescit» (DuC). Substantivul atac «oftică» e o derivație verbală 
ca şi simț din verbul simţire, ete. (Cp. Haşdeu, ME.). 

Ariciu. Foneticeşte cuvântul ariciu nu s'a putut desvoltă din clasicul eri- 
cius, din care ar [i ieşit ariţ [ep. fânaț<fenacius, ghiață<glacies). 'Trebue
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să. presupunem existența unei forme țerix-ericis”” care a dat mai întâiu 

arice şi apoi prin schimbarea declinaţiunii ariciu (ep. furax-lugacis-fugace> 

fugaciu, etc.) Intr'adevăr, chiar forma latină ericius demonstrează existenţa 

lui erix-ericis. De fapt cricius nu e decât un ajectiv dela un substantiv “rerix, 
după cum regius e ajectiv dela rex «rege». Limba italiană a păstrat chiar 
un semn doveditor al originii ajectivale a acestui cuvânt. Astfel riceio în- 

seamnă nu numai ariciu ci și ghimpos. Altă dovadă că cricius a fost 

ajectiv e faptul că în latineşște ariciul se mai chiamă er-eris, ercs-eris. (Forcel!)- 
Observaţiuni. E iniţial din demonstrativele *estu—"estau—' estu (=clasic 

iste—ista —istud) și ellu—ella—ellu (=elasie Ile—illa—illud) a suferit dife- 

rite schimbări: La, forma genului masculin şi neutru, singular, e a devenit d: 

estu>ăst, esto-huo>ăsta, esti=ăști, esti+-hac=ăștia. La forma femenină 

însă e a devenit a: esta>asta, estae>aste, de sigur trecând mai întâiu prin 

fazele: eusta și caste, forme cari se mai aud și azi, dar foarte rar. Aceste 

forme intermediare se păstrează mai bine în compusul aiasta, acestea (inold.). 

Demonstrativul ille-a-illud, poporan ellu-ella-ella, a suterit transformări și 

mai multiple: 
*ellu>ăl, *elli>ăi;, *ella>a, *ellae>ale (demonstrativ==cel, cea, etc.) 

“ellu>al, *elli>ai; *ella>a, *ellae>ale (articol: al micu, al re- 
gelui, etc.) , 

“ellu>iel, *elli>iei; *ella>iea, *ellac>iele (pron. personal). 
Forme e în cari e inițial sa suprimat sunt: elluis, formă poporană existentă 

în inscripţii în-loc de illius, devenit în românește li; ellorum cillorum» 
a dat lor, acuzativele “ellum, “ellam, *elli şi ellae a dat în româneşte -I: 

lăudându-l<Clat. laudando-elium și îl; îl văd, cu î parazit ca și la îmi din 

mi pro mihi, etc., plural i și -le: ludânduii, lăudându-le, ete. cete. Tot prin 

aforezarea lui e iniţial s'au născut și formele articolului propriu: Î, a, î, etc... 

Notă. Din cele de până aci. am putut observă că unul şi acelaș cuvânt 

latin supuvându-se simultan diferitor legi fonetice a ajuns să-și modifice 

forma pe căi deosebite şi să dea naștere la două-trei cuvinte independente. 

Așă “ellu a dat naștere la trei forme gramaticale: ie, al și âl. Ecco-talis a 

dat,  acătare, alare (mr. ahtare) şi cutare. "Tot aci e locul a vorbi și 
despre originea cuvintelor ridicare şi urcare, dintre cari primul — ridicare 
— e considerat ca derivând din latinul eradicare, — ceeace nu poate fi ade- 
vârat, căci eradicare înseamnă numai «a desrădăcină» — iar cel de al doilea 
— urcare — e derivat dintr'un tip + orico dela orios. (Cp. Puşcariu Wb.). 
Adevărul însă e, că amânduuă aceste verbe au purces dintr'un tip recuno- 
struit *erecticare ce se rapoartă la ercctau — erigere cînalţ, (Cp. şi «vecticare 

pro -vehere») ridic, urc» tot aşă după cum dereticare se rapoartă la un 
tip tot reconstruit din latina vulgară directicare derivat în acelaș mod din
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direclum— dirigere. !Dul.) Ca semnificaţie, cuvintele românești ridicare, ur- 
Care concoardă perfect cu tipul latin erecticare. Cât despre formă, : nu 
întâmpinăm nici o piedică inexplicabilă prin legile foneticci române. Astfel 
crecticare a devenit recticare conform puntului 3. Guturala c din grupul 
ct s'a aspirat și mai pe urmă a dispărut: recticare — rehticare — reticare. 
Un fenomen similar sa petrecut și în alte cuvinte: fluctuare—fluhtu(r)ire 
fluturare, directicare—-direhticare-—direticare, ecco-talis—actare—ahtare (mr. ) 
atare, etc. ete. Forma reticare a devenit redicare prin transformarea lui 
intervocalic în d, comp. Dratus — brad, etc. In fine redicare a putut deveni 
și rădicare (mold.) şi ridicare (prin asimilaţie regresivă). | 

Pe de altă parte crecticare devenise în latina vulgară erdicare, de unde 
avem ardicare și pe de altă parte erducare (comp. ventilo—ventulo>>ventur), 
arducare s'a făcut apoi urducare (comp. uscare ex. în băn. «a urducă, a se 
ridică» (Limba, 'Topogr. Pat. M. p. 9) 

Vine marca mare 

Vine 'n turburare 

Greu urlând 

Şi urducând (C. d. C. 11 p. 711). 

Din urducare sa făcut urcare în acelaş mod ca și mâncare din manducare. 

IOTACISMUL. 

Prin iotacism înțelegem prefacerea lui & în diftongul crescând Je. Această 
lege fonetică e una din cele mai însemnate nu numai din limba română, 
dar de pe tot domeniul latinătăţii nouă. Pentru claritatea expunerii, divi- 
dem această lege în două părţi: 

1) E inițial scurt şi accentuat sa lransformal fără excepție în ie. 

tro—co>leu - tsca—iesca—icasci>iască 
&llu—illo>iel & cc o—iecă—icaci>iucă 
*) &stis—es>ieşti ex eat—icsi—ieasă>iasă 
*) &stit—est>>iesle &qua—iepa—icapă>iapă 
&x e o—txo>ies (h) Sr b a—icrba—icarbi>iarbă 
haedus—&dusied | (h) & da—ieda—ieadi>iadă | 
htri—tri>ieri | (h) 6 dera>iederă. 

Note 1. Imperfectul tram, &ras, &rat, ete. devenise mai întâiu I&ram, lerai, 
iera, ete. cu accentul pe prima silabă cași în latineşte. Mai târziu, prin ana- 
logie cu alte verbe, accentul s'a mutat pe ultima: ierăm, terăi, ete. 

2. E din htdus a fost scurt, deși în latina clasică eră diftong, haedus 
(Vezi mai jos diftongii).
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3 In următoarele şase forme diftongul e sc transcrie numai prin e: eu îld. 

icu; el și ea îld. iel şi ica; eşti şi este îld. icști, ieste; es, ese ild. ies, iese 

şi eram, erai, etc, îld. ieram, ierai, etc... 

2) E scurt accentul preces de labiale sau dintale sa prefăcut regulat în ie. 

b &lla>liea (pop.) 
oxb&lo>sbier 

ț&rbeo>fierb 

f&l(e)>fiere 

făra>fiară 

fă rru m>fier 

m &rula>mierlă 

m & du s>>mied 

m eu s>ităcut 

m &](e)>omiere 

ptctus>picpt 

p&cten>pieptene 

p&dica>piedică 

ptreo>pier 

v&rreos>ticr 

ptrdo>pierd 

v&rmis>vierme 

vârsus>tiers 

ptrsicus>plersic 

văspa>viespe (şi viaspă). 

3) Dacă & a fost preces de dintale, sa petrecul un ult fenomen. Anume 

diulala combinându-se cu i, sa lransformal în șueranla corăspunzătoare: 

d-i=z, s+i=ş, tri=ți 

'd&cem—dieco>zece 
d & u s—dieu>zeau 

perd&ndo—perdiendu>pierzând 

vendtndo—vendiendo> vânzând 

credă&ndo—crediendo>crezând 

s& de o—siedo>șed 

servus—sioerbu>şerb 

s&ssus—stfosu>şes 

stptem—siepte>șaple 
sex(em)-—siesc>şase 

serps—serpis—sicrpe>șarpe 

d&srtus—desiertu>>deşeri 

st&rcus—stlercu>şlere 

să lla—siea>șea 
terra—tiera>țeară 

t&x o—tlesu>ţes 

ter m o—tiermu>țărm 

tts ta—tiesta>feastă 

tramittendo-trămitiendo>trămițând 
catăllu s—catielu>cățel 
vităllus—vitielu>oițel 
capitellus—capitielu>>căpețel.. 

4) E scurt şi accenlual sa mai iolacizat şi când a fost preces de lichida 

I, care îmmuindu-se a dispărut. 

l&p oro—lepure>iepure 

l & v o—lieu>ieau 
l&vis—lu>iu 

deminut. fiușor, UȘor. 

Abateri. Cele mai însemnate excepțiuni sunt numai aparente şi au ra- 

țiunea lor de.a fi:



603 ORIGINILE LIMBII ROMÂNE. 91 

p &r>pe v&tulu s—veclus> vechia 
d t>de l€ o>lezu 
de di>>vechiu ded stru m>zer 
p&po-'pepinis(1)>pepene tener>lânăr, 

Despre abaterile lui e urmat de duplicea [1] din ellus-a-um, vom vorbi 
la fonetismul dintalelor (Vol. II). | 

Abaterile de sus se explică în modul următor: dă şi per ca prepo- 
ziţiuni sunt niște vorbe fără accent, pronunţându:-se sub accentul cuvântului 
pe care îl preced; astfel de zobis, per amicun se pronunță cași cum ar fi 
scrise devobis, peramicum, etc. Deci € din aceste două cuvinte fiind nc- 
accentuat a rămas refractar iotacizării, căci în realitate e scurt numai accen- 
luat se iotacizează,când e aton nu: m&renda>>merindă, suffero>sufăr, lucif&r> 
luceafăr, strenus>senin, etc. etc.. Vechiul ded din dedi, azi dedei, e o aco- 
modare după dederă din dederunt, unde & din prima silabă fiind atonic nu 
sa putut iotaciză. In mergere (2) din mtrgere, pepene din “pepine și vechiu 
din v&tulus, ife) a dispărut din cauza vocalelor similare din celelalte silabe, 
Acomodări. E scurt din: t&rrena, f&rosus, int&llectus... deși neaccentuat a 

devenit totuș ie: ţărâni>tierrena, fieros, înţelept>intieleptu... acomodân- 
du-se primitivelor țară>terra, fiară înțeleg >intelligo... In alte vorbe nu s'a 
făcut acomodare, așă ferrenum a devenit tărâm, deși avem ţară din terra; 
medulla a devenit meduo-măduvă, deşi avem miez din mădium; seplimana 
a devenit săptămână, deși avem șapte din stptem. 
Extensiunea acestei legi. Intr'o epocă, aproape de cânda luat naștere, 

iotacismul eră pe deplin generalizat, adică orice ce scurt și accentuat se 
pronunţă ca ie: cărvus—cierbu, inntco—inntecu, gelu-gieru, gtmo—giemu... 
Cu timpul însă ; fiind absorbit de ea dispărut: cârvus—cerbu:=cerb; innăco— 
înntecu=înnec; gtlu—gielu=ger, ete (3). Dacă în alte limbi neolatine i se păs- 
trează, şi în cazurile în cari 1. rom. l-a pierdut, asta se datorește faptului că în 
acele limbi acest i nu mai are valoarea unui fot consonans ca în românește, 
ci e tot alât cât şi vocalai: centum=șp. cien(t)o pl. cientos; cervus—ciervo, 
derătro=it. drieto, dietro, fr. derricre, etc. Așă că în româna de azi găsim 
iotacizat pe € scurt numai în următoarele cazuri: 1) iniţial, 2) după labiale, 

  

(1) Existenţa formei “pepinis (pepo) în lo de peponis (pepo) atestată po e de o parte de 
românul pepene, aromânul peapine (la Românii din Olimp peapine înseamnă castravete) 
şi de spano-portugezul pepino castravete», pe de altă parte de albanezele pieper (tosc) 
și piepen, cari presupun un tip *pepenus existent în Corpus Glossariorum vol. Il, 592 
(cp. Densușanu HLR. 139). Francezul pepin inseamnă sâmbure, sămanță», Ă 

(2) In unele părţi se aud şi formele iotacizate: nierg, miergi, mierge, micrgem, eto. 
(3) Aceeaș absorbire se poate vedcă în cuvântul cetate din |civitas) civitatis— civetate 

- -cietate— cietateS>cetate. :
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3) după dintale, unde constatăm numai că a fost iotacizat prin faptul că 

azi găsim dintala respectivă modificată. 'Tot așă și după lichidal: levo—lieu 

—icu=iau, lep-leporis—lepure=tepure... In alte condițiuni numai în cu- 

vântul agnellus se poate constată urma iotacizării lui e: agnăllus—anntllus— 

aniellu—niellu și din care cauză 2 sa confundat cu m: niellu= miel. 

Iotacismul în celelalte limbi neolatine. Dacă vom face un tabel com- 

parativ de toate cuvintele, cari au pe e scurt și accentuat, vom observă că iota- 

cismul se aplică regulat numai în limba română şi spaniolă, precum și în 

dialectele italiene: napolitan şi friulan. In celelalte, € urinat de două consoane 

a rămas neschimbat. | 

fele>rom. fiere, it. fiele, îr. fiel, sp. hiel, pv. pe. fel 

f&rrum>rom. şi îrl. fier; it. ferro; nap. fierro ; îr. fer, sp. hierro; pg. ferro 

serps—serpem>rom. şarpe; it. serpe; retrom. seip; prov. serp-s; sp. sierpeotc. 

s&vus>rom. şerb; it. servo; fr. seri; prov. ser:s5; sp. sierto, etc. 

destrtus>rom. deşert; it. deserto; fr. desert; pg. deserto; sp: desierlo 

stptem>șaple; it. selle; îrl. siett, fr. sep; retrom. sell; sp. siele, etc. 

Notă finală. Din cele de până aci sa văzut că latina vulgară diferiă de 

multe ori de cea clasică în privirea cantităţii prosodice a vocalelor. Ex : ftrrum, 

cl. fârrum, stptem cl. sâptem, etc. Spre a lămuri aceasta e necesar a ști că, 

pe când prima posedă două feluri de cantităţi: din natură şi prin pozi ție, 

secunda sau cea poporană cunoșteă numai cantitatea din natură. Ceeace în- 

semnează că o vocală scurtă din fire puteă să devie lungă prin poziţie, fiind 

urmată de două sau mai multe consoane. Să dăm un exemplu: Vocala e 

din numeralul fer, scurtă din firea sa, se lungeşte în derivatul fertius, din 

cauză că aci e urmată de două consoane 7t, ete. In latinapoporanănu e așă, 

ci o vocală scurtă din natură pretutindeni rămâneă scurtă, independent de 

consoanele de cari puteă fi urmată. Aşă în tertius e eră tot scurt ca și în 

primitivul său tăr:terlius—tiertiu>>rom. ţărț, în anţăr(>annotertio. Astfel în 

vorbe ca: săssum>şes, vendândo>vănzând, părdo>pierd, destrtus>deşert, 

isca>iască, ete. etc., deşi în latina clasică e eră considerat lung din cauza 

poziţiunii, totuş în latina poporană eră scurt fiind atare din natură: s&deo, 

“vendăre, păr, desăreo, &do, ete. ete. , 
Etimologii. Substantivul mied vine din latino-vulgarul «medus>vinum et 

mel simul coctum» (Gloss. Forcell.) Cuvântul există în vechea germană 

«mâtu», în ncogerm. «metho, în grâca veche «uelb» şi în vechea bulgară 

«medz». ' | 

Șarpe. Cuvântul acesta nu poate derivă din forma participiului latin ser- 
pens—serpentis, din care am fi avut sărpinte—cp. părinte>parens—parentis, 
fierbinte>fervens—ferventis. D-nul N. Quintescu presupune existența în



G05 ORIGINILE LIMBII ROMÂNE, 93 
  

latina a unui substantiv serps—serpis, care se rapoartă !a verbul serpo-ere 
«a se tări», după cum rex-gis se rapoartă la rego-ere «a conduce, a dirige». 
Existenţa acestei forme a probat-o d-sa atât prin românul şarpe— șerpi, cât şi 

prin it. serpe, provensalul serps, str. serp, cat. serp, sp. sierpe, pg. serpe şi 
chiar de cimricul sarf. Afară de limbile română şi reto-romană, toate celelalte 
limbi neolatine posedă și derivate din serpens-entis: it. serpente, pr. serpent:z, 
îr. serpent, sp. serpiente, pg. serpente. O formă alterată din serpente—sărpint 
(e) e macedo—românul săpit—săpiţi «șarpe» (Dulametra). 

E lung preces de o labială precum şi e scurt în 
aceeaș condițiune dar neaccentuat devine ă, dacă în silaba 

următoare nu există e saui, 

fătus>făt ptlu>păr 
vălum>ăl vtteranus—betranu>bătrânu 

v ărus>zăr Februarius—Fevrare> Făurar 

in vâstio>învăse numărus>număr 
m 5>mă lu ci f& r>luceafăr 

m 5lu m>niăr | su ffăro>sufăr 
m & sg a>>măsga, mtdsgă imp&rator>împăral 
fâdushăd. hâd vărsar c>tâărsare. N 

Aola 1. Forma tărs din vărso e căpătată prin acomodare, căci altfel am! 
fi avut viers, comp. v&rsus>viers, ete. Anume vărsare a dat vărsare cum 
văteranus a dat bătrân, F&bruarius—Făurar, ete., căci în toate e scurt a fost 
neaccentuat. Apoi vocala ă din vărsare a trecut și la indicativ prezent: 
vărs și astfel forma organică viers a dispărut. | | | | 

Afară de labiale, mai întunecă pe e în ă lichida r și mai puţin dintala s: 

respondeo>răspund se (>cl. si>să 
repono>răpun . inA-s e d>însă . 
remanco>rămin | „ septimana>săplămână 
inderetro>îndărăt | passer—passeris>pasăre 
tener>lânăr - serum>zăr pe lângă zor, etc. 

Observaţie camparativă. Dintre limbile romanice din Apus poate că nu- 
mai dialectul neapolitan concoardă cu limba română în transformarea lui e 

„în & după labiale, Așă în acest dialect, într'o mulţime de cuvinte e după 
labiale sună ca ă: subeto pron. subăto, me pron. mă, amabele pron. a- 
mabălă, etc. (Revue de langues Romahes 1884, pag. 133). Pe ici pe coleă 
această particularitate a labialelor o întâlnim și în latina rustică. Apoi
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în Murat. 1007,3 găsim forma baetranus, în loc de betranus (Cvet(e)ranus), 

formă ce ne conduce la pronunția bătranu>bătrân. Tot așă găsim urme 

despre acţiunea întunecătoare a lui r: «raesponsum pro responsum» (Mar. 

dipl. pap. LAXNVI,A47)— răspuns; «raepetita>repetita» (Bob. Com. in Cic. 

Ovr. 132,6). Apoi transformarea lui e urmat de r ca în tener>tânăr să se 

compare cu formele vulgare repudiate de Prob în glossele sale: 

«passer non passar» (198,33 K) 

«anser non ansar» (19822 și 33), ete. ete...... 

Nola 2. Etimologie. Substantivul mâzgă ce latino-rusticul «m esga, serum 
lactis» «DuC); mesga, serum, liquor scilicet, qui ex recenti caseo profluit», 

(Phes. nov. Lat. p. 521, Maiu). Cuvântul e probabil de origine celtică. La ţară 
din cuvântul mâsgă există următoarele derivate mdâsgoare<C"!- mesgor, mesgoris 

substanţa mucilaginoasă; sm4g<-- mesgum—smeagu—smag, cremă: î-a luat 

smagul; Pentru francezul m&gue, Korting (Wb. rom. Spr.) propune tipul celtic 
medg (din megd megt prin transpoziţie). în. măguc, petit lait, scoțian; meag, 

meng, meang, irlandais meadhg, meidh, ming; cymric maidd (La Rousse). 

Din rom. cuvântul trecu în vechea bulgară mezga «succus», rus. mezga, 
muzga; mjazga, «aubier», pol. miazea, mizdi, ceh. mizga, mezha, mezda 

serb. mezga, ung. mezpa, sâve, resine, gomme, etc. Peregrinaţia așă de 

întinsă.a cuvântului acesta e datorită, împrejurării că face parte din ciclul 
vorbelor păstorale-—«Dărâmă sălcile lu oi când o da mâsga bine»[,.)-—pe cari 
le-au răspândit în toate părţile ciobanii, sau păcurarii români—vestiţii Wala- 
chenhirten. | i 

E lung şi accentuat urmat de n s'a prefăcut în i. 

  

merânda>merindă | serânus>senin 
incândo>încind (şi încing) câna>cină 
placânta>plăcintă lenis>lin 

argeântum>argint venânum>venin 

gântis—gentis>ginte (anal.) arâna>arină 
m&ns—mentis>minle tempus>limp 
parâns—parentis>>părinle m în th a>>mintă 

fer vân s—ferventis>fierbinte . lempidus (1)>> limpede 
credentia>credință lemba(2)>limbă 

sci&ntia>ştiință NE lengula>lingură 

l&ns—lontis>linte o splen—splenis>splină 

  

(1) Clasic limpidus>>mil. lamped, ven. lampido, îrl. linpi. 
(2) Clasic lin gua>it. lingua, sară. 1. limba, pv. sp. lengua, îr. langue,
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dependere>depindere (anal. commceni coca minec 
potens--potentis>putintețanal.) tânda>lindă 
dens—dentis>diule (anal) florens—florentis>/lorinle 
plenus>plin ” tena>lină. 

Restricţiuni. In cuvintele:tânăr din “tâner;(1) astâmpăr din extempero;rână 
din *rena; tâmplă din templum; tâmpă din *temba şi se întîmplă din se “in- 
temporal, i sa întunecat fie sub înrâurirea lui & din silaba următoare, fie 
sub înrâurirea lui r învecinat. De almintrelea pe lângă forma lânăr există 
şi o formă secundară tinăr, rumâr. tirar. Nu s'a supus acestei legi și sufixul 
deminutiv lena, graţie naturii sale dialectale: scrofuleană<C'scrofulena; frun- 
zuleană, mândrucalnă «Cp. porculena pro poreula, cantilena, parvus cantus», 
ete. ete. Aici vine chestiunea gerunziilor de a Il şi de a III conjugare. 
Toate aceste gerunzii termină azi în ând, deşi unele conform legii de 
faţă ar fi trebuit să aibă dînd. Așă: lăcând, culegând, [ăcând, ete. în loc 
de: ticind, culegind, făcind, cete. E temerar a explică fenomenul. acesta — 
cum face Lambrior — prin trecerea tuturor gerunziilor de a II-a și de a Ill-a 
conjugare la conjugarea I-a: placendo—pla cand o=plăcând, tacendo— 
tacando = lăcând, ete. Pentru susținerea aserțiunii' acesteia ne-ar trebui 
neapărat probe din latina vulgară, ceeace nu există. Lucrul se explică 
mai bine și mai ușor pe altă cale. Anume sunt multe gerunzii latine ca: 
parendo, rumpendo, quaerendo, fervendo, timendo, gemendo, incipiendo, ha- 
bendo, ete., cari n'ar fi putut aveă altă formă decât cea pe care o au: pă- 
rând, rupând, cerând, fierbând, lemând, având, etc., conform ulterioarei legi 
fonetice care sună astfel: Z accentuat preces de labiale sau de lichida r Şi 
urmat de nazala 2 devine d: ventu s>vânt, juramentum>>jurământ, ete. ete. 
Afară de acesta în latinește mai existau niște forme de gerunzii în ando: 
tacundo, placundo, fac(i)undo, dicundo, cari trecând “prin fazele: tacondo, 
placondo, facondo, dicondo, ete., au devenit: lăcând, (tăcănd), plăcând, făcând, 
zicând, ete, după cum aduncus, ete., trecând prin faza adoncu a devenit q- 
dânc, ete. etc. fi bine, prin analogia tuturor acestora terminația dând a de- 
venit generală: batând, născând, etc. | 
Excepţiuni aparente. De felul acesta sunt între altele geană, spriiceană şi 

geantă, cari n'au pe e original, căci e din corpul lor provine din 7 ......, 
Intr'adevăr, geană derivă din "ci la—cela (clasic cilun:) şi prin netacizarea lui 
î sa pervenit la forma cena, [comp. similis=semăn, etc.]. Guturala c din cena 
devenid g, dăm de forma actuală geană. Să se compare această transfor- 
mare în: arcella=argeă,vitricus=vitrig, dulciculus==dulceag, ete, Forma ceana, 

ÎN N 
(1) In locul elasicului tăner, de unde spaniolul tierno. Din *tâner e și italianul tenero,
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se păstrează şi azi în comnpusul sprincerăi din superetla (=clasic superci- 

lium), devenit mai întâiu spărcena-—sprăceni și prin adaosul unui n cufonic 
ajungem la forma de azi sprânceani. Dorivaţia lui goană din latinul «genae = 

bucile obrazului» e falsă, căci fonoticeşte am [i avut gină şi pe de altă 

parte dela noţiunea de «obraz» și până la cea de «sprânceană» e un salt 
prea mare. Forma dialecta'ă sufrunceă a derivat dintr'un tip “i sultron- 

ticella, formaţie datorită unei etimologii poporane. Dar sprinceană nare 
nici o legătură cu sufrânceă. Ultimul cuvânt gernulă nu e turcesc de ori-. 
gine — cum se crede în genere —ci e însuș latinul «Cincta=bursa cun 
cincla, zona, cingulum» (Duc) Excepţie adevărată e numai substantivul 

mreană din murqena. 
Vechimea. Chiar din latina vulgară e accentuat urmat de n începuse a 

se .transformâ în î: «parintes, bine, plina, venina, timporibus (timpus), vin- 

dere, vindico, ete. pro.: parentes, bene, plena, venena, temporibus (tempus), 

vendere, vendico, etc.»; (1) timporibus pro temporibus (Gloss. Db. 19), inpindere 

îld. impendere (Neugart. Cod. dipl. Alem. XVI), vindebant ild. bendebant 
(Pal. Ev. 9. a 1, 6), vindidit îld. vedidit (Mur. 1970, 6), vinditores îld. ven- 
dit. (Strab. Ed. Diocl. II, 12). Această lege fonetică nu există în nici o limbă 

ncolatină din Apus, dar existi în unele dialecte din acele limbi: gascon 
Denintveniens—venientis; friulan ferbini<tervens ferventis. 

Etimologii. Cuminzcare. Nu s'a îndoit nimeni de derivaţia acestui verb 

din latinul communicare, verb care în latina creștină înseamnă atât cât și 
cel românesc. «Communicare, de sacra Eucharistia saepius intelligitur ut 

observat Cangius sed ct de pane benedicto nonunquam accipitur» (DC). Dar 
chestiunea e că românul catminec nu poate proveni foneticeşte din latinul 
comianico. Din cauza aceasta se dă azi în genere ca prototip al lui cu- 

minec o formă reconstruită *comminico. Faptul e posibil, dar nu e de loc. 
adevărat, pentrucă putem documentă existenţa formei commânico (commoe- 

nico), din care, conform legii de care ne ocuparăm, iese exact cuminec. 

-Mai întâiu observăm, că latinul communico «fac cevă si fie comun și altuia, 

împărtăşesc» e, după cum se vede, din familia lui munus-eris immunis, com- 
munis, municeps şi după opinia lui Brâal are înrudire şi cu moenia» ziduri, 
întărituri». E ştiut că a lung urmat de 2 din latina clasică corăspunde adesea 
lui. oe (oi) din latina arhaică: Poeni, Poenicus și mai târziu Puni, Punicus. 

In latina veche anus aveă forma 0inus și oenus, deci în legătură mai strânsă 

cu gotul ein-s, germanul ein, ete.; munio, punio, vechiu moenio, poenio, dar 

(1) Schuchard, Vocalismus des vulg. at. și Scelman, Aussprache, 115 sqq. 

„Agustus 7insis (mensis) pro Augustus“ (Charta Chlodovaci, III ann 691 apud Feli-. 

biana Hist., San: Diony, XI--Du Cange)..
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la acestea s'a păstrat ce în substantivele corespunzătoare: mocnia «întări- 
turi» și poena «pedeapsă», Plaut întrebuinţează forma commoenio în loc de 
communio: «.... ubi nobilitas mea erit clara, oppidum magnum commoenibo, ..» 
(Rudens, act. IV, scena Il). Mărginindu-ne acum la rădăcina munus (eris), obser- 
văm că Lucretius întrebuințează în locul ei forma moenus (eris). Apoi în 
Plaut există inmoene=immaumne (Triniunmus, act I, scena ]). In senatus con- 
sultul despre Bacanale există conmo înem pentru commune. A se com- 
pară forma comoinis cu germanul gemein, unde prefixa ge înlocueşte pe Ja- 
tinul com (cum) ca și în gevater=compater «cumătru». In tabula Bantiona 
(|, 21) există forma oscă comenei în loc de commarni. În fine: «mocnicare= com- 
municare» (Papia). Toate acestea atestează în mod irecuzabil existența formei 
commenicare (commoenico) în locul celei clasice communicare. Din acel dialect 
latin în care se păstră arcaismul commenicare româna are pe al său cumi- 
necare, precum și provensala pe «comenegar, comengar». Rhone coumenia, 
rom. cumengar, cumenjar. (Mistral). Incolo nu s'a mai păstrat nicăiri. 

Tindă. Cuvântul acesta derivă dintr'o formă latină poporană tenta sau 
tentum, forme cari după origine nu sunt decât participiul perfect al ver- 
bului tendo «întind». In loc de tenda sau tentum latina clasică întrebuin- 
țează numai derivatul tenlorium. Disimilarea secundului £ se petrecuse încă 
din latina vulgară: «tenta, tenda=tentorium». (DuC). De aci ital., pg, cat. şi 
prov. lenda; franceza însă posedă forma tente. e - 

Florinte (pasăre) un fel de sticlete. S'a numit astfel după aripile lui co- 
lorate ea o floare frumoasă. Chiar în latinește, aripilor astfel colorate li se 
aplică epitetul acesta (florens): c...illie sine fine greges florentibus alis in- 
venies avium» (Nemesian Cyneg 318). : | 

Tină. In Muntenia, fină înseamnă murdărie (pe corp, haine, etc.], de aci 
verbul a întină «a mărdări; a pătă, a pângări». In Moldova, rar întrebuințat, 
are înțelesul de lut: Și cu viermele din fină... (Vlahuţă). 

In miazănoaptea Transilvaniei, lină e sinonim cu noroiu (munt.) sau glod 
(mold.): «Tină mare pe cărare (Onişer, 10). «Ce vii, bade, așă târziu — că 
nu-i tină până 'n brâu: Ori ţi-e uliţa linoasă - Ori ai alta mai frumoasi» 
(ibid. 54). Tină sa desvoltat dintr'un tip tâna în loc de «tenum>lutum, coe- 
num» (DuC etc.) Din tenum, franceza veche aveă «tai = boue, limon, bour- 
bier» (Gloss. Gall.): 

En tai et en limon se mouille. 
Et illuec se devoitre et souille. (ibid.). 

Cuvântul tină există în multe limbi: slavonește tina, turc. tin, tyn «vase, 
bourbe, limon», arab. tin «argil». Să se compare și germanul 'Thon cargilă», 
latinul coenum (chenum), cete. Itinerarul vorbei rămâne de explicat; 

Analele 4. B.—Tom. XĂIA.— Memoriile Sec. Literare
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E accentuat urmat de n şi prezes deo labială ori de licihda ra devenit 

ă şi mai târziu sub înrâurirea lui n s'a închis cu totul devenind â. 

praebend a—premăndi>prămândă 

fervendo—ferbăndu:>fierbâ nd 

conventus—cuvăntu>cueiiul 

ventus—văntu>rdnt 

vendo—văndu>când 

vene tus—vănăt>vânăl e 

fenum-—făn>fân 

fermento—frămăntu>frâmânt 
jura mentum—jurămănt>jurămd nt 

pavimentum—pămănt>pământ 

ge mendo—gemănd>gemând 

rena—rănă>rână 

*menomino—mănu>nân 

frenum--frău>frdâu 

terrenum—tărăm>lărâm 

transenna—tărsănă>lârsână, ete. 

Observaţiuni. 1. Când transformarea lui e se găsică în faza 11 [ă), atunci 

limba păstră- destul de bine amintirea lui e primitiv, pe care îl arătă ori de 

câte ori în corpul următoarei silabe eră vocala e ori î. D. ex.: 

Cuvăntu-euvente, juramăntu-jurămente, mormăntu-mormente, etc. de cari 

forme avem destule probe în scriptele vechi. Adecă se petreceă cu acest 

din e, ceea ce se petrece azi cu acelaș fel de ă în cuvinte ca: păr-peri, văd- 

vezi, ete. 

2, Prin faza III, cea cu , s'a șters orice'amintire despre e primitiv. Acum 

acest devine î, când în silaba următoare există e sau î. Ex: cuvânt-cuvinte; 

vând-vinzi-vinde; mormânt-morminte, etc... In următoarele trei: pământ, frământ 

şi spăimânt din *oxpavimento, 6 nu se schimbă niciodată: pământesc pământe, 

pământean, frământ-frămânţi, frământe; spăimânt—sptimânţi, spăimânte. 

3. Intrun înţeles mai strâns această lege nu e decât o restricţie a legii 

precedente. In dialectul macedonean și cel istrian ca nici nu există decât la 

un număr foarte răstrâns de cuvinte. Aşă bunăoară acest dialect din ventus 

monumentum, ete. are vintu, murmintu, etc., tot aşă cum din arena, dente... 

are dinte, arină.... Cauza e că în acest dialect labialele n'au influinţă întunc. 

cătoare asupra lui ce, căci Macedoneanul zice: ved, por, înveţ.... ceea ce noi 

pronunţăm văd, păr, învăţ. * | 

Originea. Originca acestei legi este aceeaş cu acţiunea întunecătoare, ce 

exercită labialele asupra vocalei €. Sa
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Căci am văzut cum labialele transoarmă pe e în &: mâlum =mir, deci 
tot aşă: juramentum = jurământ, ventus = vănt. Apoi acest d sub înrâurirea, : lui 2 a devenit d. Dacă labialele n'ar fi transformat pe e în d, atunci e-ar [i devenit i ca în dialectul macedonean. Deci miezul acestei legi e, după cum am spus, numai acţiunea întunecătoare a labialelor asupra vocalei e. Aotă. Formele cu î în loc doâ din dialectul macedonean sunt şi ele foarte vechi, căci nu arareori în latina poporană ocurg forme absolut identice 
cu vintu <ventus, murmintu < monumentum.... «frumintis pro frumentis» (Fast. Praen. Apr. 25), «fruminto frumento» (LN. 'a 464), <vintis—ventis», (Donat. 55, 2), ete. ete. în Voc. des vulg. lat. de Schuchardt. 

Etimologii. Tirsână din latinul transenna (1). Cuvântul acesta țirăncsc are 
o mulţirne de accepţiuni, dar toate bine înțeles strâns înrudite. Cele mai în- 
semnate sunt următoiirele: «unice de păr de animal; cordeă, sinonim cu ger- 
manul Schnur; epitet dat barbei lungi și încurcate; cămașă de forță...» 
Toate aceste semnificațiuni le posedă şi latinul transenna: «Transenna dicilur ealentus funis» (Isid. 12, Orig. 1, a. med) «Transenna est Opus can- cellalum sive reticulalun, cancelli ferrei vel liguei, viminei „«». (Porcellin) «Transenna (110) = rele ca funiculis cancellatis factum» (ibidem). o Cuvântul e și în macedo-româna: «brușină, frânghie de păr de capră, : sloară de legat opincile» (Dalametra). | 

3 

E accentuat devine ea când în silaba următoare 
există a sau ă (0). a 

s&ra> seară | " directa > dreaplă 
tela> teară intellecta> înțeleaplă * * 
crescat>> crească, “mergat> meargă 
theca > teacă ” fremitus> freamaăl 
testa>> leaslă | credat>creadă 
gemat> geamă ze m a >> zeamă. 

Notă. Această lege combinându-se cu iotacismul, grupul iea se rezoalvă în îa: 
făra — ficară = fiară 
&sca— leasca > iască 
tc co — Yeacă > iacă 
tqua> Yeapă >> iapă 
h&rba >Iearbă > iarbă 
haeda— cadă > iadă. | 

Abateri. Nu s'a supus acestei legi substantivul nierlă din merulă, [arom. nlerlă şi nlirlă, mgl. (m)nierla]. Da a i 

(1) Cp. Candrea, Con. lit. AXĂVIII, 885-886.
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Originea. Această lege e rezultatul tendinței dea se acomodă e lui d ori d: 

din silaba următoare. Pe terenul romanic din Apus ca se manifestează 

numai în retoromana și în dialectul friulan : 

pellis > retorom. pial terra > retorom. fiară (tera) 

novella> » sala festa > » [iasa 

herba> >» iarva capella> > capiala 

sella> » sialu maxella>» massiala 

gemellus >>» schhunial herba > lriu |. îarbe. 

In dialectul din Erto (Elveţia): 

festa < fiasla fenestra < funiaslra. 

febris = fiavra 

[n dial. sud. franceze: tearro, quiarro (Marche), tearro (alp) «terre» > l. 

târra., tiarro (auv.) 
'Teară. Firele ce stau înfăşurate pe sulul de dinapoi al răsboiului poartă 

numele de teară. Termenul mai răspândit e urzeală. În unele părţi ale Tran- 

silvaniei se pronunţă tlară și chiară: curzeşte chiara ; pune chiara pe râs- 

boiu (Reteag); Slobozi-mi chiara» (A. Viciu, Glosar). În sens impropriu, teară 

se mai zice și la spaţiul dintre iţe şi sulul dinapoi, adică ceeace se chiamă 

special natră. (Șeziloarea VIII, 149). 'Tot în sens impropriu se iea și pentru 

spaț «distanța dintro sulul de dinainte și spata» (Viciu, Glos. sub vorba spaţ), 

Prin extensiune, teară înseamnă pânza în genere, la care se ţese încă (1): 

Smulturile (2) ţes la teară 

Feciori se bagă în pară 

Și li-i iniina damară (Onişor, Doine și Sir., 108). 

Asta-i lelea ce frumoasă, 

Pune teava după casă 

Câţi or trece toţi să feasă (Şezătoarea, VIII, 64). 

  

(1) Versurile date de d-l Viciu «Poartă-te mândră cu chiara —Că ţi s'a uscă inânzala» 

au de sigur înţelesul următor: Ocupă-te mândră cu răsboiul, «că ţi se usucă mânzula. 

— 'Teara se unge cu mânzală spre a feri firele de deslânare, şi dacă mânzala se usucă, 

nu-și mai face efectul. . - 

(2) Smultură : 1. femeie smultă de păr; 2. nepieptănată de par'că a luat-o tot satul 

de păr. (Şezătoarea, V. 174).
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Cine ţese, lele, tara ? 

Polobocu' si cămara (ibidem). 

In macedo-româna, teară semnifică poșghiţa (pânza) ce se prinde deasupra 
laptelui. 

Derivă din latinul tela «urzeală ; fir ; răsboiu ; pânză», de unde it., cat., sp,, 
PS tele, engadin laila, fr. toile. In provensala, cuvântul are o formă şi mai 
apropiată de româneşte : learo, tiero «toile tissuc de fil de lin ou de chanvre» 
(Mistral). 

Dacă e lung a fost preces de o labială, diftongul ea s'a 
rezolvat în a: 

bâllua—beală = bală feminus — feamen = famen 
fâ ta — feata = fală mEnsa---measă —asă 
penna — peană > pană » VEra—veară>tară, 

Nolă. Fenomenul acesta n'a fost cunoscut latinoi vulgare, deşi o dată 
existența unui caz absolut identic reprobat de Probus în glosele sale 
«noverca non novarea» (199, 34 |. 

Observaţie. In câteva cuvinte e accentuat din silabelo en, ec... se trans- 
formă în ca și atunci când în silaba următoare nu există a (& sau o): 

&n — ien > îau 

l& vo —licu > ieaiă | 
*prepulum— preapur > prapur 
"v Elo —veru — vreu > vreau 

“bevo — beu > beau 

Sscu >> scau, sau 

mantellum — măntealu >mintean 
bratucellus — bratucealu > brăducean 
palucellus — părucealu>părugean 
c(ajsatucellum — csatucealu > sătarcean 
dulciculus — dulcecu >> dulceag 
m ollciculus — molcecu > molceag 
bevetus — bibitus — betu > beat 
revorsium — reveasu > răvaş 
turc he sus — turchesu >> turcheaz 

morticulus — morteacu >> mărlac. 

Acest fenomen fonetic pare a se petrece și în limba retoromană (rumanc)
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btllus>beal în. be], beal, beau 
mel > mjal pell(is) >pial 

gem ellus > schumial, 

Etimologii. Airlac. Mărtacul e un par înfipt în pământ împrejurul unui 
bordeiu spre a-l sprijini. Pluralul mărtaci sau deminutivul mărtăcei înseamnă 

«căpriori» la învelișul unui bordeiu. Din această somnificaţie derivă verbul 

«a, mărtăci», adică «a pune mărtaci (căpriori) la un bordeiu». Intro ghici- 

toare putem vedeă mai bine uzul acestui verb: «im un bordeiu, întâiu îl 

învelesc şapoi îl mărlăcesc» și răspunsul care desleagă această ghicitoare 
e «piciorul», căci ţăranul întâiu înveleşte piciorul cu obiala și opinca și 

apoi îl mărtăceşte legându-l cu curele şi târsâni (respectiv mărtăci, căpriori). 

Deminutivul mărtăcei ocurge des în poezia populară: 

Frunză verde de hămei 
Bordeiaș cu mărtăcei, 

S'a 'nfundat dragostea în ei... (P. P. Can. CCII). 

Etimul din care sau desvoltat aceste cuvinte e fără îndocală substantivul 

latino-rustie «morla = liguun, ut videtur, ligi species» (DuC). La rândul 

său, morta e ajectivul “mortuus-a-um, poporan mortus-a-um, întrebuințat 

mai întâiu în unire cu substantivul arbor — arbor morta carbore tăiat» și 

tot întrebuințându-se singur morta însuș a devenit substantiv. Mărtac e 

diminutivul morticulus — mortecu — mărteacu = mărtac, iar mărtăcel corăs- 

punde formei morticellus, ca și monticellus din mons, campicellus din cam- 

pus, etc. In nici un caz rusticul'mărtac nu poate fi de origine turcească, cum 

afirmă, Săineanu și alţii. | 

Răvaș. dom. răvăşel din * reverseun şi .reversăllus. În latina poporană re- 

versum aveă aproape aceeaș însemnare ca și românul răvaş: «Reversum=— 

'responsum (scriptum)», de aci «Reversale, revorsales litterac, generatim 

dicuntur epistolae quibus quis alterius litteris respondot» (DuC). Relativ la 

transformarea lui (rejversum în (ră)vaș, pe lângă legea fonetică știută se 

mai poate consideră şi sardul vas din versus (Kărting, Worth. d. rom. Spr.). 

Cuvântul existând şi în limba Cehilor, Cihac conchide că râvaș e de ori- 

gine slavă Cele spuse mai susînsă converg la contrariul acestei afirmaţiuni, 

după care s'au luat şi alții. 

'Turchez. Există în latina posterioară un ajectiv turchesus calbastru ce- 

ruliu» în loc de turchinus «Turchinus, farchesus, turchesius, turchiscus=— 

caeruleus» (DuC), it. turchino, fr. turquin, etc.
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E învecinat cu o labială sau guturală devine uneori o: 

b ellua—bollas>boală 
* fetilius — tolteliuS>holteiu 
de post—dopo>după 
"de maniti a-domaneța>dumineaţă (provincial) 
depsere— dopsere>dospire 
deberet—doveret>doară 

mure na-—morona ori 
demicare>dumicare 

vester>roslru 

verbum>zorbă 
verba —vroba— vroava>toroavă 

serpella>șopârlă 
ectica>oflică. Cp. pag. 598 
ecce—ccco>iacă. Cp. pag... 

“exdemicare>drumicare. 

Tot aci se referă și trecerea lui e în în, a: situla>ciulură, sezlarius 
>şuştar. 

Observaţie comparalivă. Pe întreg teritoriul latin trecerea lui e în o este 
destul de cunoscută. Vom începe mai întâiu cu exemple din limba latină: 
vorto (arch.) în loc de vorto, voster (arh.) vester, socordia-secordia, socius 
din rădăcina sec (sequere), toga din rădăcina leg (tego «acopăr),solium din 
rădăcina sed (sedeo «şed»).. «sorotinus pro serotinus» (Forcell. App. ad. 
Gloss) demandare it. domandare; rtr. dumandar, sic. dumannari. 

In latina vulgară: Aşă în Palatinus der Evangelien, găsim adesea pe e 
întunecat în 0: toro — văâro, (rom. văr) (Pal. Ev. 71, b, 7), do—de (rom. pop. 
dă) (Pal. Ev. 56, b. 13), castolo—castello (cp. viţăl pop). (Pal. Ev. 165,4, 5). 
Tot aci se referă şi pg. soro, sard. soru, rom. pop. zăr «zer» din latinul serum. 

Ialieneşti : giumella<gemella, domane din de + mane; dopo din de-+-post 
dovizia din divitia, dovidere<Cdividere; dovero<de vero; dovere, rom. du- 
ver, sic. duviri<debere... zer, zăr, ghiova<Cgleba... o 

Albanezeşti: bola, «bălaur» din bellu(u)a, mole «mir» din: melum... Lati- 
nul ver-bum pare a fi înrudit cu germanul wor-t... a 

Etimologii. Substantivul boală e o denumire injurioasă dată vitelor şi 
În special bovinelor: Boalele au făcut mari stricăciuni porumbului; boala 
de bou a împuns un copil. Alt epitet e forma participială bolită, bolit «ca, 
o boală, ca o fiară» Dolitul de bou, bolita de vacă. Termenul corăspunziător 
în latina rustică eră un particip. de conjug, I: belluatus-bestiis similis (For 
App. Gloss), lupil, vulpit, bolit, bolită. Nicidecum să nu se crează că boală,
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«vită» e tot una cu omonimul său boală—maladie.. Acelaș cuvânt e în de- 

numirea (elala boulei, o vestită peşteră din "Țara Ilaţegului, lângă Pietro- 

șani. Acea peşteră a fost, probabil, locuită de vreo fiară or bestie spăimân- 

tătoare. Dealtminteri din bellua mai avem şi forma bală, care se aplică însă 

numai la reptile și la animale sălbatice grozave: 

Scapă-mă de bală spurcată 

Să-ţi fiu frate pân la moarte (Pocz. pop.). 

«Când aulmă d'aproape vreun lup sau alte prădace bale» (Budai Deleanu, 

Tiganiada). So zice și despre TŢigani fioroși «Se întâlneşte faţă în faţă co 

bală de 'Ţigan». . 

Morun. Latinul murena aro de omogen pe [tbgatva din greaca veche. 

Din murena vine it. morena, sp. pg. morea şi murena, fr. murene și rom. 

mreant. Din forma latino-vulgară morona vine neogrecul jopâvz şi [voptdva 

thymus, thon, şi românul morun. Din neogrecul p+o203z vino ncoslavul 

moruna, etc. | 

E neaccentuat urmat de o vocală s'a prefăcut în i: 

*o x lrareanus—străriânu— străriinu>străin 

arca>arie ” 

oreecolus—urciolu>urcior 

capreolu s—capriolu>căprior 

deorsum—diosum—zlosu>j0s 

malleus—maliu>maiu 

fe teolus>fecior 

linea—linia>iie 

vin ea—vinia>vile 
hordeum—ordiu>orz. 

Originea legii. Alunecarea și confundarea cu i a lui e neaccentuat urmat 

de o vocală făcându-se uşor şi natural, fenomenul acestei transformări o- 

notice se manifestase chiar din latina vulgară. Iată câteva exemple: 

linia>linca (Mur. 1611, 11, 19.22) tinea non tinia» (App. Prob. 198, 10k) 

«Vinea non vinia» (ibid. 198, 3 k.) «orceăls non urciolus» (ibid. 197, 15 k.) 

«solea non solia (ibid. 198, 10 k) diosum>deorsum (Arc. 2 Grom. 195, 12) 

mallio>>malleo (Ver. Plin. 149, 25, 15) niofitus>>neo. (Malv. Marm. 'Tels. p. 

569) ma rmorias>>marmoreas (| N. 2225—Pompeii (14 p. Chr). 

In dialecte şi în. vorbirile locale (şermuri) există tendința ca orice e neac- 

centuat să se prefacă în î:
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In limba literară, astfel de transformări sunt aşă de puţine, încât pe 
baza lor nu se poate susţinea existența unei legi fonetice: 

7 

*secretasiereală elcctuariu m>liclar 
sextarius—șeștar>şişlar partem-tenere>părtinire 
genistula>ginistră, inistră reniculu s>rinichiu 
+metocanus>milocan erecticare>ridicare.. 
"ermassius>imaş “eslagium>islaz 

Notă. "Transformarea lui e în i din cuvintele ginistră<genistula, părti- 
nire<Cpartem-tenere și rinichiu<Creniculus e mai mult o asimilare decât o 
aplicaţie a acestei legi fonetice. In tot cazul, nu 2 a fost cauza transfor- 
mării lui e în i, căci e urmat de su, numai când este acceutuat se trans- 
formă în i: cona>cina, bene>binz... iar când e ncaccentuat, sc păstrează: 
venenumeeniu, genuculum >genunchiu, verbenellus> brebenel, 
venire>>venire, ferentarius>ferentar, contenere>contenire... 

In dialectul macedo-româu, transformarea lui e neaccentuat în î e o lege 
fonetică generală. 

genuculusd>inucliu peccalum>picat; apoi: 
numerus>anumir tilate (megl.)>cetate 
venenum>tirin foali (megl.)>foale 
serenumsirin floari (megl.)>iloare. 
pecuarius>picurar 

In mod sporadic, legea apare şi în daco-româna. Astfel în Basarabia, Mul- 
dova și miazănoaptea Transilvaniei e final neaccentuat devino regulat i: 

bali>bate verdi>verde 
credi>crede puni>pune... 

«Numa di cât lraji eloputu ş'apriudi smiernă și tâmâi și să'nchină, şi 
toacă 'n casă, trăncănesc tilinşili, daci prindi lumea di vesti 'ngrabă, dacă 
nu, o mănâncă vrut ncvrut, rapi dintr'însa ca cum ar rupi mascuri din bostan» 
(Graiul noslru II, p. 227— Putna). 

Muntenii din 'Țara-Românească transfoarmă pe e în î numai în articolul -le 
şi pe e de dinaintea acestui articol: | 

vacili>vacilo regili>regele 
casili>casele alî>ale 
salili>satele | munlil>muntele 
soarili>>soarele cărbunili>cărbunele. 

«Ce-ţi pare mai blând, mai plăpând ca oițili, berbeci, mnieoarili, batali ?» 
(Jipescu, Opincaru, p. 48) «Puicana a auzit cu urechili ci dăla un boier bă- 

ți
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trân că parte din ghisuri sunt adevărate, parte nu, ca şi vorbili: unili seci, 

allili pline. Dumnezeu să le judice» (ibid. p. 151). 

De altmintrelea, în limba literară, e final neaccentuat devine todeauna i, 

dacă e preces de v guturală (o or g): 

vaccae—vaco>raci siccac—sece>seci 

micae—mice>inici longae-—lunge>lungi 

larga e—large>largi neque—nice>nici 

vagae—vage>tagi În) quin que—cince>cinci 

m ani cae—mânece>mâneci pe dicao—piedice>piedici ... 

Notă. La substantivele declinaţiunii întâi, analogia a transformat mai 

departe pe e final în î: lunae—lune—latni ca și vulpe—pl. vulpi . 

_Originea.. Latina poporană nu e străină de această lege. Ea oferă exemple 

destul de numeroase: e 

diffunctatam<Cdefunctam (12.749) milis< miles (C. 1. L. 7927) 

didicavi<Cdedicavi (C. |. L. 3474) sinator<senator (1.188). 

imminentium<Cemminentium (C. 1. L. 1984) rificit<reticit (0. 1. 1. 1952) 

Mircurio< Mercurio (C.I. L. 3076-7218)  sinmestrum<Csemestrum (C. [. L 

7547) 
raacidonice<Cmacedonice (C. 1. L. 2046) 
mensism<enses (C. [. L.2533,8563) 

disiderium 10233. 

Decibalus 4150, 1, 9 
fratir<frater (Mai 1, Chr. 368, 7) 

matir<mater (Le Blant, 1, Chr. 294) 

patir<Cpater (Mai I, Chr. 433, 6) . 

mortim<martem (Mon Mess UI, 28,” 

decim<decem (Bull. arch. Rom. 161 p. 178 etc.) 

septim<septem (Le Blant. ], Chr. 41-—-ses. V p. Chr, 

Schuch v. Ip. 445 urmm. 

Numeroase sunt şi cazurile ocurente în Corpus înscriptionum Lalinarun 

—TII, supplementum, pars II, pag. 2571: 

Apoi sicilian picuraru din peculr)arius, mrom. picurar, drom. păcurar..... 

In limba spaniolă e final (neaccentuat) se pronunţă generalmente ca i: 

verdade pron. verdadi -din :latinul vertias—veritate 

teve pron. tevi din latinul tibi—tebe «ţie» 

frequente pron. frequenti din latinul frequens—frequentis . . . . 

Etimologii. Tipul reconstruit metocanus, ca etim al cuvântului nostru mi: 

tocau e din latinul «metocus=colonus (ţăran), adrena |venctic, ţăran mutat.
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la oraș)» (Forcellinj. Metocanus derivă din metocus cu acelaș sufix şi cu aceeaș nuanţă peiorativă ca și rusticanus din rusticus, 
Sicreală înseamnă «loc retras, deşert, pustiu»: Bată-l sicreala —bată-] puslia «sdcrel=(1) primejdios; (2) ceva cu necuratul în el: loc sâcrel» (Șezătoarea, III, p. 88). De aci înţelesul de drac—locuitor al pustiului: «Du-te la sâcretu— Du-te la dracu (ibid). Semnificaţia de «pustiu,. deșert» o căpătase secretus demult și ocurge chiar în Suctoniu: «Per secreta Traciae»— Prin pustietăţile Traciei. Ajectivul poporan sicret-—sicreată începe a [i înlocuit prin forma ncologistă secret-—secretă. 

NR Imaş. După cum printr'o eroare etimologică vorba îzlaz e socotită ca slavo- nism (cp. Prefaţa p.518), tot așă sinonimul său îmaș e considerat de toți ca o vorbă de origine maghiari. (Cihac, Mândrescu, Denss. IILR 314) luându-se de 
sigur după fiinalul aş care la rândul stiu ca sufix e pe nedrept considerat ca: fiind de provenienţă maghiară (Sufixele, vol. 111... Imaș este fără îndocală latino- rusticul «er m assius<Cager incultus veletiam qui coli non potest> (DuC), deri- 
vat însuș din ajectivul cremus «deșert, incult», «erema terraţarină incultă, necultivată», cuvânt do origine greacă, provonsal hermas «loc de pășunat». In scrierile mai vechi găsim și forma emaş, care este mai apropiată de tipul original ermassius: «Pentru păşunea oilor și a stânelor stăpânul moșiei nu se datorește a da osebit emaș pentru oi, fără tocmială şi învoire, afară nu- mai dacă până la 10 sau 15 vor avea din sătenii aceia, carele sunt lipsiţi de vaci și de boi și acelea dacă se va Pășună chiar din emaşul satului (Magazin istoric II, 305). Maghiarul nyomăs (<yomăs) e împrumutat din româneşte. 
prov. ermas, armas, amas; biterr. amas «frische terre vague ot inculte d'une 
grande ctendue». (Mistral). 

In vreunul din dialectele cari s'au contopit în limba română, 
e lung şi accentuat se transformă în i. 

Existenţa acestei legi e atestată azi numai de un restrâns număr de cuvinte: 

NE... nE>ui (una. ni (alta) m &ta>milă 
n &mine>nimenea ” s&ta>silă - . . ._. — . ntque>uice (vechi), nici n Em o>nime 
&l&ba—gliva>glie decima>dijmă. ' 

Observație comparativă. Exemple de o transformare similară ne oferă 
limba. franceză : cepi>cive, ctra>eire .. . . . brebis>berbâcem, 6glise ec- 
cl&sia, ivre>ebrins, ni>ne, raisin>racemus, sis>stx, tapis>tapetum, d&- 
cimă—vir. dixme, disme, dâme, pretiun—prix, dix—derem. In lat. vulg. 
spicies îld spăcies (Til. Cod: 'Theod. XIV, XV2); pides îld. pădes (Pal. Aen 
XII, 910); rix-rigis îld, rex-regis..... (Sch. 1, p. 373).
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Etimologii. Seta însemnă propriu zis «păr de animal» de aci sa căpătat 

semnificaţia de «instrument de păr în genere» și «instrument de păr pentru 

cernut în speţă». Cu această din urmă semnificaţie latina poporană are de- 

rivatul «Setatius>instrumentum purgandi farinam», de unde verbul «Seta- 

tiare>farinam purgare» (Gloss. Forcell). Cuvântul se păstrează în mai toate 

limbile romanice: it. seta «instrument de păr». setola «perie», span. setea 

«perie« și scor «siti», îe. soi «perie, sit», pg. seda, ete. Din forma seda 

vine şi germanul Sci-de. 

Mită. din «meta,=pocunia sponsalitia, donatio» (Gloss. vett. citat de lor: 

cell. în glosarul său). Meta e de origine germană . . . » . În latina poporană 

se formase din mota și dominutivul melellus «mereonur, cu plată» «Metelli 

dicuntur în re militari quasi mercenarii (DC). «Metellus<Cpiiz:2s» (Gloss. L Gr.). 

Glie. Ca şi clină, clisă, cuclă, raclă, sglăvoc, etc., glie e o rămășiță din acel 

dialect român dispărut, a cărui caracteristică eră ncîmmuierea lui £ din gru- 

purilo cl și gl. Chiar faptul că acest cuvânt nici până azi nu e cunoscut 

pretutindeni e o probă de originea sa dialectală. Derivă necostestat din glâba 

devenit * gliba ca şi nemo-năminis devenit * nimo-niminis > nime, nimeni. 

Ca parte semantică, românul glie posedă toate accepțiunile latinului le ba. 

Astfel înseamnă mai întâiu «bucată do pământ cu iarbă verde pe ea»: În 

ziua de 9 Martie, ca semn al venirii primăverii, țăranii pun glii înverzite 

pe pragul de dinaintea ușii şi po pietrile ce servesc de scară. Acelaş în 

ţeles îl are gleba(1) «particula terrae cet quasi a suo corpore evulso» (For- 

cell). Dela bulgării sau gliile cu cari se astupă mormântul, glie a căpătat 

accepţia de pământ în care se îngroapă morţii. « Mâncă-te-ar glia de copil», 

în loc do murire-ai (blestem). 

Dar George al nostru cum o duce . 

Sub glie, taică, și sub cruce! (Coșbuc). 
Ca să doarmă cei din glie (Ec. Pitiş, Ramuri, II, 160). 

Iu latineşte «gle ba (2), speciatim dicitur de terra qua humatur cada- 

ver» (ibid). DR 

Tot din idea de bucată de pământ sa născut înțelesul de brazdă: 

Azi plugul paşnic mai desgroapă 

Din glii vreo statue sfărâmată (Viaţ. lil. şi ari. I, p. 155). 

De aci s'a trecut la noţiunea, de țarină, agru, sol: «Fără să mai vorbim 

de ţerile friguroase unde glia e săracă și unde oamenii sunt nevoiţi să ceară 

mărilor hrana, pe care nu le-o dă pământul» (Vlăhuţă, România pit. p. 195). 

Aceeaș accepţiune o avcă şi gleba (3) «per synecedechen dicitur de agris» 

(ibid). In înţeles figurat înseamnă şi moşie. «Ca o pedeapsă a. veacuri de
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păcate veniă stăpânul gliei (moșierul) (Goga, Poezii, p. 118). In latineşte <gleba 
(1) saepe pro lundo et possessione accipitur» (ibid). Faptul că glie reproduce 
așă de bine toate accepţiunile etimului stu latin gleba, dovedeșto că nu e o 
vorbă împrumutată, ci limba îl posedă pe calea moștenirii. In privinţa rapor- 
tului său cu legile fonetice să so vază nota dela pagina 526. 

Il lung s'a păstrat pretutindeni nemodificat, 

spicum>spic visu m>uis 
sp in us>spini vinum>uint 
gallina>găină vitea>oiţă 
re sina>răşină primu s>prim 
fa rin a>făină tristis>lrisi . 
nutrire>nutrire caminus>cămin .., a 
in vito>învil. limus >. 

Fiind preces de consoana r a devenit 6: 

rima>râmă rideoo>râd 
Tivus>râu ripa>răâpă 
rictus>râț anteiirrito>îulărdi. 

Dacă a fost urmat de o guturală, î preces de 7 nu s'a mai prefăcut în d: 
lrigu s>frig, frigeo>frig, extrico>slric, strig o>slrig. ; 

Abateri. 1. A fost tratat ca îîn următoarele: și—si>să; “li bertiare—lt- 
bertiare>lăbărțare;-pi luli li a(l—pilurilia— pelorilte> pălărie şi în chris- 
tianus devenit încă din latinește chrestianu s(2), de unde creştin. 

Sa mai înlocuit î prin e în următoarele două cuvinte de un uz local: 
mier—mierure latineşte mi ro r—m îrarie și premare (văr premare, cale pre- - 
mare) latineşte primarius. Atât ler cât şi premare sunt uzitate numai În 
părţile moldoveneşti în locul formelor mult mai răspândite : mir—mirare 
și primar (văr primar, cale primară). In amândouă aceste cuvinte £ a fost 

  

(1). Clasic pilus, deminutiv pilulus sau pilula, de unde ţ pilulilia format: prin acelaş : 
sufix ca şi ș barbilia>bărbie din barba, | - 

(2) In CIL. Christus se găsește seris cu e Chrestos (1636), Chreste (8178) (îl1, supple- 
mentum, pars ÎI, p. 2572). Sed exponenda hujus nominis ratio est propter ignorantium 
errorem, cum iminutata littera Chrestum volunt dicere» (Lactantius, De vera sap. et vel. . 
Din forma chrestianus e provenţalul crestian, francezul chrâtien. !
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înlocuit prin e și în limba franceză: primarius>premier, mirabilia>>mer- 
veille «minune», it. maraviglia. 

2. O prefacere neobișnuită a suferit î în următoarele două cuvinte: grilus. 

(elasic grillus)>>greer, grierşi * A prilus (clasic Aprilis)>> Preer, Prier, Priar. 

Aceste două cuvinte trebuesc socotite ca niște urme dintr'un dialect latin, în care 

î lung și accentuat se pronunţă ca ei. (1)Acei dialect, judecând după urmele 
actuale, se vorbiă în nord-estul Italiei. Formelor: latinus, linum, spîna, ficus, 

grilus, aprilus .. . . . le corăspundeau deci: lateinus, leinum, speina, feicus, 

greilus, apreilus, ete. Acest fonetism a lăsat urme în dialectul vegliot— 
insu!a Veglia e situată în miazănoaptea mării Adriatice—care a înlocuit 
pe ei prin ai: 

aprdil>aprilis lain>linum 
armelain>it. armelino spdica>spica 

fdica>*fica spdina>>spina, 
făiu>finis | formdica>formica. 

In retoromana—Oberhalbstein—s'au conservat chiar formele cuei: feil 

>filus, veiver>vivere, durmeir>dormire . .. .. Acecaș explicaţie are și 
forma sehelbă «din silva, deși î a fost scurt: seilba—scelba>sehelba. Com- 
pară vegliot pail>pilus «păr». 

3. 1 din substantivul nutritium a fost tratat ca scurt: *nutritium> 

nutreţ, prin analogie cu juditiu m>județ, hospitiu m>ospăţ. 

4. Din cauza unei confuzii cu 4, ia fost înlocuit prin o (a) în următoarele 

patru cuvinte: 

spincula—spinca>sponcă vitula>butură 
tina—tona>toană (donă) lin ter>luntre. 

Observaţiuni etimologice. Sponcă. Latinul spincula e provenit din con- 
timinarea duor deminutive: spinula>spina şi spicula>spica. Din spinula 
derivă italianul spilla, mediofr. espille şi mprov. spillo cae». Forma spicula 
a dat. în româneşte spilcă «ac de păr». Din forma silectică spincula vine ro- 

mânul sponcă, neopr. espiglo, napolit. spingola . și francezul opingle. Inlo: 
cuirea lui î prin o în acest cuvânt se poate urmări și în latina infimă: «spon- 
ceta=fibula» (DuC). Forme intermediare ca spona >spina, spinco ctc., se 

păstrează şi azi în unele limbi, în cari se resimte înrâurirea limbii române; 

(1) Cp. formele latine vechi audeire=—audire, cire=ire veneire=venire. In latina vul- 

gară „vencire=pro venire“ (Clar. Epp Paul,la Schuch. II p. 69). Astfel de cazuri fone- 

tice se găsesc şi în Corpus Inseriptionum Latinarum: peregreinus=—peregrinus (12283), 

Maximeinus=—Maximinus (6174) meiles=—miles (12059) Serveilius=—Servilius (472) Anto- 

neinus=— Antoninus (311) promeisit=promisit (14204) ete. (Il, Supplementum, parsIl,p 2573).
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așă ceh. spona. spinca agrafă»; de aci cuvântul treci în limba polonă: spona 
szpinca, şi de aci în cea rusă zapona, zaponca, ete. 
Toană don, doniță. Pe lingă forma cu i, Du Cange menţionează şi una cu 

Y: “Tina seu tyna=vas grande lisncum tam lavationibus quam condendis 
vinis paratum». In româneşte foană a cam pierdut noţiunea de «vas mare» 
întrebuinţându-se azi numai în sens figurat <A plouat o toană» adică câtiai 
umplcă o toană. câ întârziat o toani», ete. cte., Pe lingă forma lina For- 
celin menţionează și una de genul neutru «tina et (inu =vas vinarium ex 
quibus vinum în picola defunditar». In latina vulgară 'pe lângă formele cu 
t au existat de sigur şi unele cu d: dina> tina; dinum >tinum—având în con- 
sideraţie formele grecești 6 et E:vos=vasculi species». Din forma dinum- 
dy nu m vine cuvântul românese don «auge d'abreuvoir», cuvânt ce nu-l cunosc 
de aiurea decât din dicţionarul lui Cihac, care pe nedrept îl socoate de slav 
comparându-l cu pol. donica, dunica, ceh. donice, lit. derinyezia «&cuelle, 
jatte». Cuvintele acestea din limbile slavice sunt ele însele derivate din forma 
don, care nu există în nici o limbă slavici. Din forma dina sau dyna («dona 
pro tonna=dolium» (DuC)] derivă o formă românească pierdută azi donă, de 
unde deminutivul doniță, format cu sufixul slav îță ca şi rapiță din rapa, eta, 
etz. Doniţă e acelaș cuvânt cu cchul donice, pol, donica, ete. -! 

But, butară, butuc, buturugă, butaș, buduroiu... Substantivul vitis însemnă 
«trunchiul arbustului care produce struguri». Din cauză că acest trunchiu— 
mai ales când e desfrunzit—are înfățișarea unui lemn uscat, deminutivul . 
vitula-vytula precum şi forma neutră vitum-v ytu m au căpătat accep-: 
(iunea generală de «trunchiu neregulat și uscat». Cu această semnificaţie, vitula :. 
trecând prin fazele vytula-butula... a pervenit la forma actuală Vutură, Numai : 
în subdialectul meglenez, butură a păstrat ambele înţelesuri: «butură=viţă, 
buturi» (Papahagi, Rom. d. Jegl.). Forma neutră vitum trecând și ea prin 
fazele: vytum-botum... a pervenit la forma but, azi puţin întrebuințată. Faza 
botum se poate surprinde și în latina poporană «Botum (1)—lignam quodvis 
fraclum vel usu detritum» (DuC). Celelalte derivate corsăpund următoarelor : 
forme reconstruite: butuc > botuculus, Dbutaș> botasius, buturuga > botulucula,. 
buduroiu > botulonius... Inrudirea ori numai înrâurirea grecului fzrgvs strugur : 
ar explică mai bine înlocuirea lui 3 prin o în vitis «viţă». In Subdialectul me- 
glenez există forma bu man «ciorchină de struguri» (Papahagi). 

Luntre. În latina vulgară pe lângă linter a existat şi forma Iyntor, căci . 
cuvântul nu e altceva decât grecul 7)5yzyp. Trecând prin faza lontre s'a 
ajuns la forma comună de azi luntre. Spaniola are forma loulro, de unde 
scriitori latinei medievale au făcut «londra, naviculae species» Iyntres [— 
lintres Med. Pal. Rom. Georg. I; lyntraius [—lintrarius Flor. Dig. IV, 1x, |, 
Ş 4 sp. Sch. II. 235). - a
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1 scurt în regulă generală a devenit e. 

  

li g o>leg. nitidus> neted 

irico>frec umidus>amed 

plico>plec _mucidus>maced 

“Xlius>leiu putridus>pulred 

mili uim > meiu - langutdu s>lânced 

blanditia>blândețe viridis>terde 

vristitia>tristețe cithora>ceteră 

lucife r>luceafăr cucurbita>curcubeta 

'cogito>cuget si tis>sele 

canticum>cânlec fe minea>femeie. 

Latina poporană în o mulţime de cuvinte păstră scurtimea naturală a lui 

i, acolo unde latina clasică îl lungiă prin poziţie. 

cri sta>creaslă si ccus>sec 

piscis>peşte li g nu m>lemn 

sagitta>săgeală dignu s>demn (analog) 

cre us>cero signum>senn,. 

Notă. Cum că în cuvintele de acest fel i din natura sa e scurt, se poate 

probă atât prin faptul, că la origine dăm de vocala & [care de ordinar osci- 

lează cu'Î: tegmăn-tegminis...] aşă liga derivă din lăgere ca şi tignum din 

lăgere, siguum din sâcare ca tăiâ» şi înseamnă propriu «crestătură, etc., 

precum și consensul unanim al limbilor romanice, cari l-au tratat pretutindeni 

ca pe |: crista>it. creshi, pr. cresta, în. crâle, cat. sp. cresta, rom. creasta. 

Clasicul limpidus sună în latina vulgară lempidus, căci i eră scurt din 

natură, [compară forma liquidus din care sa născut cel dintâiu prin prefa- 

cerea lui qu în p şi prin intercalarea unui m—cp. strabus — stra.m.bus> 

strâmb]. Numai româna și spaniola precum şi dialectele venețian, milanez 

şi sicilian posedă po limpidus pe cale paporană: linupede, mr. limpid, sp. limpio: 

ven. laanped, mil. lamped, sic. limpiu, etc. în celelalte ce de origine literară, 

it. limpido, în. limpide. Clasicul limpidus ar fi dat în româneşte *imped. 

a 

Preces de o labială, i devenit e se transformă în.ă, ca si e pus 

în aceleaşi condițiuni: 

oxalbidu s—sarbedu>sarbăd 

pilus—pelu>păr 

pirus—peru>păr (arbore) . 

fre mitus—fremetu>freamăt | 

capitane um—căpetâniu >căpălâiu
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capistru m—capestru>căpăslru 

vide o—vedu>tdd 

vidua—vedua>rădură 
“capIto—capetu>capăt 

depilo—depero>dapăr. 

Acest fenomen se întâmplă şi în alte cazuri: 

bonitas—b onitatis—bunetate>Dunătale 

sanitas—sani ta tis—sănctato>sănălale 

titio—ti tfonis—teclune>lăciune 

sanitosu s—-sanctosu>>sănătos, 

Din cauza analogiei cu alte forme, e provenit din .i nu se mai întunecă 
la unele cuvinte: 

fu migo—fumegu>faueg 
rumig o—rumegu>rumeg 

spumigo—spumegu>>spuneg 

um Idus—umedu>amed. 

A înrâurit de sigur formele cu e neîntunecat: farmegi — fumege, amezi— 
umede, etc. | 

Abateri. Cât privește pe i accentuat, toate cuvintele cari fac parte din 
olementul genuin al limbii sau supus fâră excepție legii acesteia. Excep- 
țiunile apar numai pe tărâmul lui 2 neaccentuat și sc îmmulţese cu cât cu- 

vintele sunt de formaţie mai nouă. „Mai întâiu se păstrează 2 acolo unde pro- 
nunţia lui 'e ar fi incufonică: 

my sellus>>mişel viole ]la>vioreă 
vitellus>eifel situla>cilură 

piperum>piper! cica da>cicală 
trifolium>lrifoiu  - clchore um>cicoare 

viola>vioară : * miscare>mişcure, 

Aceasta se întâmplă general în sufixul neaccentuat înis—inc şi. în: 

margo—m arginis>margine 
fuligo—fuliginis>funingine 

petigo-petiginis>pecingine 

grando—grandinis>grindină 

plantago—plantaginis>platagină 

sarcina>sarcina.. 

Analele A, P.—Tom. XĂIĂ.— Memoriile Secţ. Literare.
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Totaşă: asinus, *daphinus (1) și acinus au devenit asin, dafin, afin dar 

annotinus a devenit, conform legii, noalen; carpinus>>carpei; fraxinus> 

frasen; bucina>bucen, etc... terminus>fermen (neologism). Pronunţia cu e și 

coa cu î sunt în litigiu la toate cuvintele terminate în îc!ă) neaccentuat: 

manlea>mdinecă și mânică 

pedica>piedecă și piedică 

sarica>(sarecă) şi surică 

singulaticus>singuralec și singurulic. 

lunaticus>lunalec și lunalic 

communico>comanec şi comunice (anal) 

clubrico>alunec şi alunic 

ju drco>judec și judic | 

silvaticus>>sălbalec și sălbatic. 

În multe cuvinte ă accentuat, urmat de 2 sau de grupul consonantic mb, 

or, mc, devenind mai întâiu e, a revenit iarăș la î, potrivit legii de tran- 

slormare a lui e: 

domInica—dumeneca> dumineca 

lin gua—le m ba>limba . 

lin gula—lengura>lingură 

singulus—senguru>singur (sâne..) 

ci ngiva—gengia>giugie 

lim pldus—lempedu>limpede 

"sinus—senu>sin (pop... 

Preces de o labială şi învecinat cu s ori 7,ă a devenit d, urmând altă lege 

de transformare a lui e: 

Comparaţi cu 

viscus—vescu—văscu>tâsc 

virtus— virtuti s—vertute—vărtute>>târtute 

sinus —senu—sănu>sân... 

singulu s—sengulu—sănguru>sângur (pop). 

această întunecare a lui i «De ziro et virtute, ubi î scri- 

Ditur, et paene & enuntiatur, unde Si. Claudius novam :quondam Litteram 

excogitavit, similem et notae» (Vel. Long. S. 2235, cp. Sch. II p. 220. 

1 accentuat din sufixul îculus-a-um «. fost tratat în mai mulle feluri; 

b) Devenind e sa transformat mai departe în ca: 

  

(1) In latina vulgară Dafine, 1834 IH, (p. 2372).
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'perticulu m-—petrecu>Bedreag (pătreagr) 
'dromiculu m-—dromecu>drumeac 
dulciculu s—dulcegu>dulceag 
mollictculu s—molcegu>molceag 
capantculu m—capanegu>căpeneay. 

Preces de anumite consoane, ea sa rezolvat în q:: 

alliculus—aleacu>alac | 
*morticulu s—morteacu>ărtlac, 

Rar de tot e din 3 a devenit ei: 

scalicula—scareca>scdreică 
tendicula—tindecatindeică (1). E 

€) Dacă iculus-a-um nu s'a redus la Ycus..., atunci i preces de r ori n a: devenit în regulă generală o: 

auricula—orecla>ureche. 
paricula—parecla>păreche 
cauliculu s—coreclu>curechiu 
tendicula—tindecla>tindeche | 
corniculu m—corneclu—cornechius>corneciu 
tauriculus— taureclu—tăurechiu>tăaureciă 
scab n iculu ni—scauneclu-—scaunechiu>scăupneciu, 

În următoarele cuvinte î a fost lung din natură:. 

coturnicul a—poturniela>>polârniche 
radicula—radicla>rădiche (rediche, ridiche) m 
poscicula—poscilcas>poșircă ai 
reniculu s—reniclu>(rânichiu) rinichuiu. a a 

F carte des îculus s'a simplificat în îcus: 
plsciculus—pescicu>peștic ate 
quaesticulu s—costicu>câştig () . 

„jun Icula—junica>junică, junincă 
panicula—panica>pâinică , Lo 
lanicula—lanica>lânică IN 
articulu s—arlicu>artig. 

DI 
(1) «tindeică, zimţii cu cari so intinde pânza pe răsboiu» (A. Viciu, Glosar). E, o formă provincială în loc de tindeche. In DBănat se aude -forma timbeiche (Convorbiri literare, AXĂVIII, 464). Aceasta e o simplă alterare a celorlalte: tindeiche— tinghieiche timbre. che—timbeiche. Nu e cazul vreunei contaminaţiuni cu "templum, cum bănuește 4-1 Puş- cariu (Elymol. 16, p. 161).
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Originea şi vechimea acestei legi. In vechile dialecte italice, i esto 

înlocuit adesea prin e. lată câteva exemple din dialectul umbric: 

en faţă de latinul În 

tefe faţă de latinul tibi 

mehe faţă de latinul mihi 

enem faţă de latinul enim 

sue faţă de latinul *si «dacă». 

Osco:  cumbened faţă de latinul convenit. 

Fântâna principală trebue căutată însă tot în latina poporană, care for- 

mează cătuşa de unire între toate limbile romanice: Exemple numeroase 

ne oferă Corpus inscriplionum Latinarum, Il. suplementum, pars II, 

(p. 9571): | 

donavel (2207) îld. donabit sau donavit 

ccne (10190) îld. Iene 

karisseme (38-14) îld. carissime 

dabet=dabit (6082) 

menestriis (1693) îld. ministeriis 

milelavit.(7453) îld. mihtavit 

semilem (9623) îld. similem 

vinet îld vixit 13987) 

corpovebus îld corporibus (9566). 

Alte exemple culese de aiurea: 

vasileca>basilica Mar. pap. dipl. LIX: LIV, 67 

canlecun>canticum Mone Mess. LL 

Domenecus>Dominicus Le Blant |. Chr. 37. | | 

propheleca>prophetica Cod. d. sec. VII.p. Chr. Nouv.. i 

tr. de dipl. III, 183 | „| - Schucharăt, 

pupleco>publico Form. Andegav. SARII „ Vocalismus 

muslecus>rusticus Mar. pap. dipl. LĂIV, 9 (653 am.p. des 

Chr). aia La 

sureca>serica ibid. LXAX, II, 7, 13 (Ravena 64 q. |: Woârtateins, 

Chr.) 
! Mol, TI, 

comntanecare- -communieare Mar pap. dipl. LXAYVII, - 

62 (690 p. Chr. 

caplecare>explicare : Mone Mess. V (24—29) 

împlecare>implicare, Form. Andegav. II 

cubecularia>cubicularia Rossi 1, 599 (104 —412 d. 

Chr.) 

p. 3 şi urm- 

  4.
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judecare>judicare Vat. L, Burg. NĂAII, 2 
vindecare>vindicare Mar. pap. dipl CXIV, -9, 59, (539 

sau 517 p. Chr) . 
areda>>arida Mone Mess 

| edeles>fides Inser. la Mar. ap. dipl. Not. 6, LNXVI | cafe i>luciferi Pal. Georg. II 324 Schuchardt, leliae>tiliae Pal. Georg. IV, 141 Vocalismus nomene>nomine Pal. Aen. XII, 515 
domenus>dominus Form. Andegav. ALYIU fe Woătateiu basclica= basilica Mur 1840, 2 (590 p. Chr) | “ ve «fetus, femena>femina Le Blant 1. Chr. 1 (an. 461—482 p. vol. II, 

Chr.) 
| 

lermenus>teriminus Pardess. LIXVII, 11, 18, 29, 32, . 
360 ete, 

tonelrum>tonitrum Med. Aen. VIII, 391 
verelale>>veritate Mono Mess |. lemere=tămere Goth. Ev. 16, 6.14. a » 

+ 

des 

„p. 3 şi urm. ; 

  
lată și un tabel comparativ al tuturor limbilor romanice: 
circus it. cerco, sp. pg. cerco, în. cercle, pr. cerele-s, rom. cerc pilus it. pelo, sp. Pg. pelo, cat. pel, pr. pel:s, fe. poil; rom. păr-peri -. piscis it. pesce, pr. peis, cat. pex, sp. pez, pg. peixc, rom. peşte crista it. cresta, pr, cresta, fr. crete, cat. sp. cresta, pg. crista, rom. creastă niger it. nero, pr. negre, ncir, ner, fe, noir, Sp. pg. negro, rom. negra silccus it. seceo, pr. sec, fr. cat. sec, sp, SeCO, pg. secco, rom. sec... Uncori 2 din latina: clasică. il: găsim redat în , românește prini 4 sau d: 

virgo—viraini s>vărgur ă | 
termo—terminis>fărmure. A 
hirundo—(hi) rundini s>rândură și rândună (1) 
cicuta—c y cu ta>cucula 
scintilia>scântee (schintee<* scintitia) | 
*cicona (>elconia) —cucora>cucoară ă 
cicumell a>cucumeă 
pedicu lu s—peduclus>păduche 
ventilar e—ventulare>rânlur are, | 
cule (I)tu cula—cultuca>catțucă (mola. JR fultaucă. (maant, j. 

- cucurbita—curcubita>cur cubetă, cur cubăta. şi cur cubolă .. 
PI 

(1) Rândură sau rândună a rămas astăzi numai ca numire proprie dată iepelor, cari fu repede ca sborul unei rândunele. 
zi
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In flare—enflare—onflare>ânflare şi amflare 

mp lere—emplere—omplere>împlere şi sun plere 

in-ab-intro—inaventro—enavontru>înnăunlru. 

Originea. Schimbul între 2 şi a eră des în latineşte: 

mancipo şi mancupo facilis dar facullas 

tegimen și tegumen faciliter, și faculter 

decimare și decumare panicula şi panucula, ete. 

ETIMOLOGII. Citură (cetură, clotură). Ca și sinonimul său găleată, (1) citarră 

e un cuvânt eminamente românesc, deși e considerat de toţi ca fiind de prove- 

ninţă străină. Pentru că există în turcește; Cihac il punc printre turcismele 

limbii româneşti, mai târziu Șăincanu îl declară de unguresc, fiindcă există şi În 

limba maghiară. Altul l-ar putea socoti de bulgăresc, fiindcă există şi în această 

limbă, ete. Adăvărul e că pe cilură il avem din latinul situla «zas de scos 

apă» «Silula, vas ad agquam hauriendan» (Forcelin). Contra acestei etimo- 

logii sar puteă obiectă numai trecerea lui s în că: situla>citură, dar asta 

o un fenomen nu tocmai rar în limba română: socci>cioci «gen de încăl- 

țăminte rustică», symphonium>cimpoiu, sotus>ciol, assopireo>ațăpire, seli- 

num>ţelină, ete.. Găsim exemple și în latina, vulgară «cepia pro sepia «genus 

piscis», etc.. Din româneşte cuvintul a trecut la Unguri csulora, la Bulgari 

cuturs, la Croaţi și Sârbi cutura, la Slovaci cutaro, la Albanezi t5utere și 

dela aceştia l-au împrumutat și Turcii tehotro «bouieille de bois..». Ca muite 

alte cuvinte românești, şi acesta a fost răspândit în atâtea limbi tot de 

«die walachischen Hirten», după expresiunea favorită a filologilor germani. 

Căpeneag l. Un fel de mantă ţărănească ce se poartă în timp de ploaie: 

«Ploaia st mă ploaie—Căpeneagu-mi moaie» (Vulp. 54), «Ori doară ţie ţi-e 

greu—De sub căpeneagul micu» (Marian, ], 181). 2. Mantă ostăşșească: «Lot 

voinicu să se gate—In căput, în căpeneag—Cum îi Neamţului mai drag» 

(Onişor, Doine şi strigăluri, 96), «Toate mândrele-s betege — După cei cu 

căpenege» (Mânarescu, p. 134). 3. Glugă: «... iar sătenii de pe valea Bis 

triței înţeleg (prin căpeneag) o: haină de acoperit capul și nici decum 

“mantă» (Şezătoarea). Deşi Șeineanu alirmă că proveniența orientală a acestei 

vorbe e incontestabilă, adevărul e că românul căpeneag sa desvoltat di- 

rect dintr'un tip “reapaniculum, deminutiv din *capanum, de unde italianul 

gabano, spaniolul gabau, francezul gaban «mantă de ploaie». *Capanum e 

un derivat al lui «capa, tunicae laxioris ct talaris species fuit atquae cae- 

teris vestibus superaddebatur palii instar» (DuC). Pentru accepţia de glugă 

să se compare «capa=tegmen capitis» (Isidor) şi «capa fluvialis, cujus în 

  

(1) Ciutură mai înseamnă «moară mică, cu roată în apă» (Viciu, Glosar).:
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pluviis usus erat» (DuC). Acela înţeles îl are și francezul capuchon. Cu- 
vântul căpeneag mai există în următoarele limbi: ture. Iepenel «vâtement 
pour la pluie», curd. Kiapenek «mantean de laine non tissue», bg. Kepe- 
neg, rut. hepeniak, pol. Kopienialk, ung. Nopenyeg. Itinerarul verbei rămâne 
de explicat. 

| 
Poşircă. «Rezultat al fermentaţiunii prunelor puse în butie înainte dea le 

fierbe spre a stoarce alcoolul; metaforic: ce nu e pur, curat, clarificat» (L. 
M. Glosar). Din poșircă se face oţelul. Copii de ţăran mănâncă acest oţet 
nefermentat dumicând -în el mămiligă friptă și în acest caz îl numesc 
lapte de bou. ltimul său. poscicula e deminutiv din posca coțet ; vin 
amestecat cu apă; vin oţeţit». Posea s'a păstrat în dialectul macedonean: puscă=oțet. Etimologia propusă de Cihac din palcoslavul pozesti «com- 
burere» e imposibilă. E 

Cucută. Din cauza înlocuirii lui ş prin u: cicuta>cucută, sa constatat de către mulţi caracterul genuin al acestui cuvânt în |. română, afirmân- 
du-se că îl avem prin mijlocirea altor limbi nelatine. Pentru respingerea 
atărei aserţiuni, dacă nu sunt suficiente celelalte exemple, undo se vede 
aceeaș înlocuire de vocale, să se mai compare și formele provinciale fran- 
ceze cucudo, cohue, în loc de forma literară care este. cigiie. . 

- Junincă, Pentru noţiunea de vacă tânără limba română posedă trei. cu- 
vinte absolut sinonime: junice, juncă şi junincă. Primele două vin. direct 
din formele clasice: junix—junicis>junice, juvenca>juncă. Ultimul e: din 
latina vulgară şi anume din 'forma «junicula>juvenca» (DuC). Tot din'acest 
din .urmă e și provensalul junega, nu din juvenca cum o derivă Diez, 
horting, ete. a | i i 

Cultuc, fultucă, cultucea «pernă mică» (1). «boieri de baştină, ţinuţi neam 
de neam între cultace» (Iorga, Neamul rom, 1907, 'p. 62). Forma -fullucă e 
întrebuințată mai mult în Muntenia şi provine dintr'o formă intermediară 
chultucă—hultucă, unde h s'a transformat; în f ca și în vorbele praf din sl. 
prahs, duf din sh. duhx, cte. Exemple absolut identice cu fultucă >cultucă 
ne oferă latina rustică «fulina>culina, fulinarius>>culinarius, coquus» (Gloss. 
Ugut. 'et Ion lanua). Cultuc sau fultucă 'n'au a face cu turcul. koltuh «sub- 
țioară, marginea unui lucru», cum: opinează Cihac, deşi mai târziu Şăineanu 
se îngenuează, dar fără succes, a stabili o legătură semantică între noţiunea 
de pernă şi cea de subțioară. Cihac, ce-i drept, în primul dicţionar al' său 
alătură pe cultuc «pernă» de latinul culcita «idem», dar în cel de al doilea 
a renunţat la această etimologie, ori pentrucă n'o puteă, explică feneticește-— 
lucru foarte puţin probabil, căci el nu prea țineă cont de schimbările fonetice, DI 

(1) Pernele cele mai mici se numesc pui. Pa i
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(ex: hoț din polonezul ztoziej «malfaiteur»), ori a fost condus şi aci de aceeaș 

normă tendenţioasă, care l-a făcut să declare de străine până și cuvintele 

de latin|tatea cea mai evidentă. Cultuc (ă) nu derivă direct din culeita, ci 

dintr'o formă deminutivală a acestui cuvânt. Din cauza accentului, î din 

culcita dispăruse încă din latina vulgară și împreună cu el și consoana c 

ajungăndu-se la: forma sincopată «Culta=culcita» (DuC). Din culta vine fran- 

cezul culte. Așă dară unui deminutiv din latina clasică -|- culcitucula îi corăs- 

pundeă în latina vulgară forma cultucula, de unde vin direct formele ro: 

mânești * cultucă, fultucă şi prin schimbare de gen cultuc. Forma cultucă 

pare a fi dispărut azi, dar din ca se păstrează deminutivul calluced: 

Dragostea de und'so *ncepe 
Dila ochi, dila sprâncene 

Dila gâtu cu mărgele 

„ Dila mâna cu inelo 

Dila ţâţe bourele 
Culcă-s'ar nelca pe ele 

Ca pe două cultucele... (1). 

Femeie. Derivaţiunea acestui cuvânt din latinul femina a fost părăsită de 

mult, din cauză că i se opune accentul. Nici etimologia din deminutivul 

femella nu e întemeiată, deşi între femella>femeie şi * scintella (= scin- 

tilla)>scânteie există o perfectă analogie. E aici o falsă analogie, că scânteie 

nu poate proveni din scintella, de unde am îi avut scânteă-scânteauă, ci 

dintr'o formă vulgară + scintilia (acelaş sufix deminutiv ilia vezi-l în porci- 

liu = porcula «purceă»). Cecace confirmă faptul acesta e forma scâvilealie 

din dialectul macedo-român, care se afiiiază indubitabil formei scintilia 

[comp. fumelic din familia]. Din scintella macedo-româna ar i avut scăn- 

leauo, după cum din stella... are sleao- purceauo, ete. Astăzi substantivul 

femeie e socotit în genere ca derivând din latinul familia. 

"Este "adevărat că latinul familia devenise în româneşte conform legilor 

fonetice fomee, fomeae, dar tocmai pentrucă fomeae se confundă cu femeie, 

«femina» a dispărut din limbă încă dela finele secolului AVII, când a şi 

fost înlocuit prin forma. latinizată familie (Cantemir, etc.) O transiţie de sens 

aşă: de bruscă—familia:femeie—nu se puteă operă abiă din secolul al XVII 

încoace. Derivaţia din feminea (feniimeus- -a-um), către care înclină şi d-l 

Hasdeu, conţine toate datele unei adevărate etimologii. Mai întâiu n dispare fără 

excepţie din terminaţiunile: anea—enea—înea—onea, unea: capitanea> 

căpălăe, linea>ie, vinoa>tie, ete. Apoi i scurt (feminea) a devenit e, con- 

form. legii: feminea—femeniă-—femelă>>lemeie, Formele: fămee şi fomee se 

x 

(1) Canianu, Poezii pop. CXIV.



633 ORIGINILE LIMBII ROMÂNE. 121 

explică atât prin acțiunea întunecătoare a labialei f, cât şi prin faptul că 
vocala e în acest cuvânt chiar din latineşte se pronunţă cu tendință spre 
0, din care cauză se serică şi cu oc: foemina, foemincus (Vorcell). Ca parte 
semascologică, observăm că feminea în lat. eră ajecliv: femineus, feminea, 
femincum și însemnă «de femeie, femeiesc»: dolor femineus «durera de femeie» 
(ibid. 6 Met. 651), femineus sexus «sexul femeiese (Plin. 36291). Un caz 
de substantivizare identic cu (femineus) feminea «de femeie» și apoi «fe- 
meie» e (fontanus) fontana «de fântână» şi apoi «fântână». a 

In câteva cuvinle i a devenit iu sau u: : E 

situla=ciutură (dr. sec.), citură 
* sixtarius=șuștar (dr. sec.), șiștar. 

Tot așă slavul ciupaga=-pecturale, saccus a devenit în românește ciupag. 
Urme de acest fenomen se giisesc și în.latina vulgară: - 

iumperatum [=imperatum XLI, AVII, 2.. 
iure [=ire XLI, XV, 20. 
ciurcumsidunt [=circumsidunt ALI, XIX, 10 
Miunervae [==Minervae XLI, XXVII, 2. 

Vindebonensis 

“Livii; cp. Sch. 

0. 

O lung şi accentuat a devenit u: 

m &rus>mur o quommodocun 
mO9rum>mură - “ tOtus>lul mr: : 
mOrsico>mursec nOmen>nume a 
mărsico>mușe i „pOsea>puscă (mrom. oţet). -: 

“căgito>cuge târta>turlă - aa 
chors—chărtis>curle . - 5lmen>uln, ulmă și urmă 
cos-—câtis>cule ! : : drdine>urden - 
sOrius>sur. pOrrum>pur 
câlloco>cule scOria>sgură : 
spodiu m>spuză _hârrorm>ură | 
căllulum>guler : „vvostium>uşă 
forma>furmă „ fasâlius>/ăsuiu (local)" 
pOpulus>plup (mr. + codulo>gudur (1). - 

Mai întâiu sa acomodat acestei legi şi o provenit din a 

  

(1) Cgdulo din co-ţ- adulo, după cum cggito e din cot agito. Ea | | 

PI
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ma mm a—moma>mumă p lata--plota>pluld 

darda--dorda>durdă racha —roha>rufă... 

Observaţiuni. Existenţa acestei legi, deşi pân acum nerelevati de nimeni, 

e, cred, pe deplin demonstrată prin exemplele citate. Tot aci sar fi putut 

rubrică şi exemplele cu 5 urmat de n, dacă acestea n'ar fi format ele în- 

sele o specială lege fonetică cuprinzând şi pe O urmat de n: corâna>cu- 

nună, mânstro>mustru, abscândo>ascund... dar și sono>sun, tonus>tun, 

etc... aşă că aci trebuo să atribuim transformarea lui o în 2 nu cantităţii 

prosodice a lui o ci numai nazalei 2. 
Abateri. Cea mai clară excepţie o formează de sigur ajectiv ul tol-toală 

din latinul totus—tota—totum. Dar lupta între lege si excepţie a fost mare 

asupra acestui cuvânt pe întreg teritoriul romanic. Astfel deși în daco-ro- 

mâna există forma lot, macedo-româna posedă însă numai forma corectă 

foncticeşte tul. Pe teritoriul daco-românei nu există pe nicăiri forma tut (1); 

totuş urmele existenței acestei forme le avem, căci numai dintro luptă a 

lui tot cu îut a putut răsări forma conciliantă făţ, uzitată azi în miază 

noaptea Transilvaniei, a Moldovei și a Basarabiei. Mai departe italiana are 

lulto ; retoromana tuit, dar sarda tottu; franceza tout dar provensala tol-z, 

spaniola foto, portugheza todo, dar şi ludo. Cam la fel sa petrecut lucrul 

cu derivatele romanice din dedsum: român şi provensal jos — contra le- 

gii, — dar italieneşte giuso, retorom. giu, vfrancez. jus şi catal. jussa. Vox- 

vOois a dat voce sau voace, inacedorom. boaţe, dar calabrez vuce; sol-solis a 
dat soare, sorex-soricis a dat șoarece. Inloc de sărex, există însă și saurex 

(Papia). In latina poporană o din finalul os-oris: flosfloris, mos-moris 

honos-honoris eră scurt. De aceea româna l-a tratat prin oare: floare, moare 

onoare; iar franceza prin eur (ca şi pe 5 jăcus>jeu...): fleur, meurs—mores, 
rigucur, honneur.., căci dacă o în acest final ar fi fost lung, l-ar fi păstrat 
ca și în comme>qudmodo, forme>forma, ordre>ordine.. , ori l-ar fi prefâcut: 
în ou ca în court>corte, tout>totus, etc... Tot ca o vocală scurtă a fost 

tratat şi o din sufixul .osus—a—um: frumos>form osu s, 0sos>ossosus, 

cărnos>>carnosus, etc... franţuzește amoureuz>am orosus, etc... Pealo- 
curea însă nu lipsesc exemple, din cari să se constate lungimea lui, aşă - 

napolitanul graziuzo>gratiosus... it. grazioso... : , a 

După guturale, păstrarea lui O accentuat e mai feccuciitătdecât după alto 

consoane : 

(1) In tuturor şi pretutindeni, o s'a prefăcut în a, graţie altei legi, anume transfor- - 
marea lui o neacecentuat în a. 
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cUssuo>cos scrofa>scroufă 
chortis>coal negotium>negoț 
coleus>coiu | h d ra>oară | 
* copulum>cdpil “cons tocost, dar și cust, formă 

veche, azi provincială, cu sensul de cexist, trăese»: «custă-l Doamne» (1). 
In fine pămum vulgar *pămum «pom», populus vulgar păpulus a dat ro- 
mâneşte plop și pleop, fe. pueple, nădus, vulgar nodus, rom. nod, În. noed 
n>potus, vulgar nepătus, româneşte, nepot, fr. neveu. Verbul râdo în latina 
vulgară aveă pe o scurt cași răgo —rod, rog. o N 

Note. Latinul torta din torqueo «torc», având semnificaţia lui torquis 
«colan, tortiţă» precum și semnilicaţia de «mâner, mânușă», a fost trâtat cu 
o scurt: loarlă; iar cu semnificaţia de «prăjitură, plăcintă» a păstrat lungi- 
mea prin poziţie și a devenit turtă.: In voce, bocel>vocitus şi votru. din. 
votor păstrarea lui o se explică prin faptul că la origine e scurt: văco, 
voveo. lar despre şoarice, pe lână faptul că în latina arhaică aveă lorma 
«Saurex antiquitus: nunc sorex» (Papia), mai avem de observat că rustici- 
tatea latină posedă și forma «surex>t52». Gloss. Lat, Grec., pag. 254). 
Urmele acestei legi în latina avulgară şi în limbile romanice 

din Apus. - 
«AVdumen îld. abdomen (Dief) locurum pro locărum, nas pro nds, vus pro 

VOS, muls pro mos, marei pro moren, labure-labore, horrure-horrăre uauri- 
uxori. .. (Schuch. Voc. vlat. II,:p. 99—102). . | Sa | 

- Dintre toate limbile romanice din Apus, numai în retoromana și proven- 
sala trecerea în a a lui O accentuat se manifestează ca o lege. fonetică tot 
aşă de bine ca și în românește: | e 

| | solus>sul (singur) Na A E 
chortebcuri a 
“morum>mură o 
câllum>hul (gâţ) ci 
sabulOsus=pr. sabl-ouso, fr. sobleuz. 
saporosu s>pr. sabourous(o) fr. savoureux 
vinosus>pr. viious, rom. vinos, 
odiosus>pr. odious N SE 
forma>furma! a 

"9stium>ausch, ete. a i i 
hora>ura pe lătigă ora și oura. i 

  

i 

(1) a custâ=a trăi: d. ex. să cuști.cu bine, să trăești cu bine. Această salutare e des 
întrebuințată la munţi. (Frâncu și Candrea, Rotacism, p. 51), cAşă între dealuri şi munţi 
custă un om sărac cu numele de Toader» (Fr. C.: Rom. din, munții apus, p. 215)... ..:
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NO Mmen>u n 

sapore>pr. sabour în. saveur. 

Urmele acestei legi apar și în limba italiană; dar întrun mod cu totul 

sporadic: 

totu si>tufo (dial. nopol.) tăttus>tutto. 
9stiumuscio . 

Exemplele se îmmulţesc considerabil, dacă scormonim numeroasele dia- 

lecte italice şi franceze (vezi Azais): 

-chortecurti, curtili (calabr) | v oc e>vuce |calabr). 

plopus>chiuppu îld. piuppu (nap, sic.) votum>vutu (»).... 

şi în genere în dialectele franceze din Miazăzi: bouts, bous, vouix «voce»>>vox; 

pastore>pr. etc., pastour 

pămum>pr. poum 

paldre>pr. palour 

gibbăsus>pr. gibous(o) 
pr. coumo>quomodo, Îr. comment, sam cum 
lim. d. noum>nomen 

mars loum> » 

lim. d. renoum «renume» it. rinomo, fr. renom, sp. renonmbre. 

Deci conform acestei legi fonetice negeneralizale, latinul totus a devenit 

în italiană... tutto, şi asttel 2 în loc de o nu mai apare cum crede hăr- 
ting şi alţi — un fenomen fonetic inexplicabil: «... fir das aan Stelle des 

"oist cine befriedigende Erklirung noch nicht gefunden» (Worbb. d. Rom. Spr.). 

Note etimologice. Sur, sură. Acest ajectiv derivă din sorius-a-um, cuvânt 

existent în latina vulgară: «Sorius= color equi (DuC). Există și forma saurus: 

«Falco saurus dicitur anniculus ct primarum pennarum, quem sor nostri 

dicebant (ibid). Saurus pare a derivă dintrun tip lat. exaureus (Diez, WR), 
it. sauro, soro. «negru închis», În. saur, pr. saurs «negru deschis» (vânăt) și 

auriu «saurs, color aureus» (GI. Prov. 44). 
Furmă. In diforinţă de literarul forină, rusticul furmă Înseamnă numai 

«cere de lemn, în care se prepară cașcavalul». 
C6pil. «Fierul țintuit în uși, porţi sau obloane, prin care se închid Şi se 

deschid : «In vechiul său copil mâncat de rugină o poartă se plânge cun 
lung scârțâit». (Anal. lil. polit. ştinț., 1904, No. 12, p. 691). Derivă, probabil, 

dintr'un tip copulum în loc de copula «legătură, sbanţy. ransformarea lui 

îi în i să 'se vază şi în câmpina>campula, farinăterrula, dracila sau 
dracină>>*Aracula, etc. (Cp. p. 567).
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Guler. O discuţie critică asupra originii acestui cuvânt precum şi des- 
voalberea tuturor fazelor, prin cari o trecut collulum până la guler, să se 
vază în partea ultimă a prefeţei. 

Urden. Sinonim cu slavicul rând: pe urden «pe rând, ete. urden ca multe 
alte cuvinte țărănești de origine latină n'a putut pătrunde până acum în 
limba literară. | 

Făsuiu, provincialism (Teleorman, Oltenia) (făsule, fasole) din «fasolius 
[aselus, leguminis species» (DuC) (aromân fâsuliu). 

Soartea lui % accentuat în limbile romanice. 

Ca să ne putem da bine socoteală, cum s'a născut sonul oa (doamnă, roută, 
etc.) în limba română, e .necesar să arătăm toate transformările ce a suferit. 3 
scurt şi accentuat pe întreg tărâmul latinităţii nouă, Studiul acesta compa- 
rativ va pune în evidență şi. faptul, că toate limbile romanice au tratat 
pe d accentuat în mod diferit de d accentuat. Sa 

O scurt și accentuat se rezolvase de timpuriu în grupul vocalic 20, astfel 
clasicului 6 îi corăspundeă grupul: 10 în. latina poporană. 

1, 

ldcu ss>latocus | __ -homohuomo 
focus>fuocus : | „s&nus>suono 
răta>ruola sărte>suorte ! 
părta>puorla  moărteSmuorte. ... 

La faza aceasta cu 40 numai limba italiană a rămas: 

luo cu s>lutogo . hu 5 m o>uomo 
fuocus>fuoco ” | 'suonus>suono. 

O din grupul ao a fost schimbat în. e de limba spaniolă, astfel în această 
limbă ao e. înlocuit prin uc: | 

m Ori Oor—muoro>muero ...  .sbccus—suoeozueco i-.. . 
socer-—suocro>suecro - porta—puerta>pueria. .. . 

In iranţuzește ao trecând prin faza ue a devenit eu, oeu, îeu: 

luoco —lucho>lieu fueco—fucho>feu. 
novo— nuevo>neuf - „ juoco—jueho>jeu.. ... 

De cele mai multe ori însă to a fost redus la simplu o prin eliderea. 
lui a puorta==porte, suorte=sort,.. e. ii a 
„Limba rstoromană în privinţa aceasta oscilează între 1. franceză şi cea. 
spaniolă:
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porcus—pnorcu>pierc şi puere 

" văta—ruota>roda şi roeda sp. rueda 
dvum—uovu>oef şi ief sp. hutero, în. ocuf 

NU dssum-—udssu>02ss şi ies sp: : Tuveso vie. uâss nir. os... 

Limbi'e română şi portugeză precum și dialectul sard au redus pe 40 la, 

simplu o. 

mărior-—muorioi>ron. : mor, pg. morrer (inf), sard. mori 

ăssum—uossu>rom. 05, pg. 0ss0, sard. ossu, etc. 

Notă. Procesul de reducere al lui 40 la simplu o s'a întinspână la un 

punt şi în limba italiană. Numai limba spaniolă a perseverat mereu la faza 

ue, din cauză că aici sunt două vocale cu totul diverse. 

Fenomenul se poate compară în următorul tabel: 

“ sărs—suortemSit. sorte, sp. suerle, Pg, sorle, fr. sori, rom. soarlă, soarle 

păreus—puorco>it. porco, sp. puerco, ît. porc, rom. porc 
gr5ssus—gruosso>it. grosso, sp. gratesse, fr. cat. gros, rom. gros 

" &ssum—uossasit. 0ss0, sp. hatesso, În. os, rom. 08 
părta—puorta>it. porla, sp. puerta, fe. porle, rom. poariă. 

Urmele acestei legi în neolatina din răsăritul Europei (dialectul 

friulan, elementul latin al limbii albaneze, limba română). . - 

In limba albaneză. grupul uo a dovenit ze cași în cea spaniolă, mai pe 

urmă însă ate a fost redus ln simplu e, ori a devenit ve prin consonanti- 

zarea lui «i: 

dpera—uopera—uepra>tepre 

ăr b ulu s—uorbolo—uerbere>verbere 

orphanu s—uorfano—uerfere>verfere 

“brăsc a—bruossa—bruoska>breskg. 

Limba română a simplificat de timpuriu, cum am văzut, po 2 0 în o [1], păs- 

trându-l numai atunci, când în silaba următoare se află un a sau e: 

chărda>cuorda : -: | fărto>fuurte 

"“scărtia>>scuorţa -: : fărfices>fuorfece 

părta>>puorta | răgat>ruoga... 

Grupul 20, incomod la pronunție, a fost transformat î în ua (1), tot aşi cum 

spaniola l-a transformat î în. ue: 

  

(1) Deşi se pronunţă astfel, totuş dela început grupul. acesta a fost rodat prin oa sub 

+ înrâurirea formelor cu o: domn—doamnă. Transcripţia a ocurge rar de to:: «tuate îld. 

toate“ (C. d. B. II, 476). Aceeaş grafie este observată de revista Sezăloarea în glosele ce 
publică : «muacă=femeie cu capul mare şi urit» (an. V, p. 107), suaţă, etc. etc.
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cuorda>cucdă fuorte>fuarle 
scuorța>scuarfă o fuorfece>fuarfece 
puorta>puarlă TUOgĂ>ruagă... 

Fenomenul acesta sa petrecut și într'unele dialecte din nordul Italiei, dar 
mai ales în cel friulan. In diferință de limba română, acest dialect, păstrând 
pretutindeni pe 20 (ca și italiana), are aa şi acolo unde română are simplu o: 

chorda>cuarde __ frte>fuart 
scortia>scuarze | - hărdeum>auard 
porta>puarle | mârte>muart 
forfices—fuarfis. „„ orbus>uarb, 

Pe o scară întinsă mai găsim acest fonetism în dialectele franceze. din 
miazăzi : dofinez, alpin, marsiliez, din Var., ete., cu cari limba română stă 
în strânsă legătură: o 

. 

dauph.: fouart, fouarto>fortis, rom. foarte 
mouarl>>mors—mortem, rom moarte 
couaslo>>costa, rom. coastă, 
fouant>tons—fontem, sp. fuente. 
couarno>>cornu, îr. corne 

“ couardo>>chorda, romi. coardă 
couanlro>>contra, rom. conlra 
moualo—mola rom. moară 
couarp—corvus, rom. corb 
[ouarco>"fortia, -it forza>>rom. forță (n6.) 

Var: * 0UGS,- 0uasse>>gs—ossis : a Sa , 
fouarfe>forfex, rom. foarfece - N a 
moual>>mola, rom. moară ” 

alpin:  couar>cor(e), it.: cuore 
mars,  coualo>collis 

mouardre>>mordere.... (Mistral). 

Grupul 20 se aude în dia'ectul meglenit: uopt>>oeto, uom>homo, uorb> 
orbus, uoii>ovum (1). i 

Notă. Cele zise în acest paragrat limpezesc pe deplin - firul evolutiv al 
următoarei legi fonetice: 

  

(1) In verbul acesta ca şi în colo următoare traosformarea lui o în 4 s'a făcut tot 
după această lege, căci deși azi o nu mai cade nicăiri sub accent, totuş înainte cădeă la 
timpul prez. cășin—căşini cășină, încerșun—înerșuni-u, azi cășunez, ete...
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O accentuat devine oa, când în silaba următoare se află a (di și o) sau e: 

* domna>doanniă forte>>foarle 

coma>coaină m ors—mortem>noarle 

costa>coaslă sol—sole m>soare 

m ola>moară flos—florem>floare 

olla>oală, “ex volet>>sboare 

scr ofa>>scroafă s ore x—soricom>>şoarece 

orba>oarbă __ forfex—forficem>foarfece 

formosa>frumoasă folia—folia>foaie 

porta>>poarti venatoria—venatoria>vdnăloare 

chordacoardă tonsoria—tonsoria>lunsoare. 

Abateri. 1. De cele mai mutte ori nu s'au. supuslegii acele cuvinte, în 
cari actualul o s'a desvoltat din altă vocală: 

boltă (1) *b<Cbiitia cofă<is)capha 
roibă (92)<Criubea coilă<Leata 

rOŞĂ, roșie<Criissea roche<* racula 
sobă<stuba sponcă<spincula 

holdă (3) <eilta (?) *verba< vorbă. 

2. Deoarece trecerea lui 0 în ou a devenit caracteristica femeninelor: 
domn—doamnă,, frumos frumoasă, etc., în. multe substantive masculine o, 

deși în aceeaș poziţie, nu se mai preface în.0a: Florea (femenin Floarea), 
popă şi vocativele: socre, codre, corbe, etc..:: 

3. In limba literară de azi.0 accentuat nu se schimbă, dacă între el şi a 
se află numai î (semison): ouă <ova, plouă <* plovat, nouă <nova,; rouă 

<ros—roris, nouă <nobis, vouă <vobis,. nouă <novem. Formele cu oa: 

oauă, voauă ..... se aud mai ales în Oltenia. 
4. Vorbe de împrumut. Cuvintele străine parte s'au supus, parte nu sau 

supus legii: 

a) doală<bulg. bol! i O poalăusl. pola 
„podoabăvsl.podoba. :::.  z0alepol. zote 
răstoacă<pol. roztola coalăngr. z&ov 
sloalăer. sr. slota .. . . icoană mer, sizâv—dves. 

(1) In Oltenia se aude și forma boată. 

(2) Forma roaibă e rară. 

(3). Holdă, „țarină, câmp cultiva tea, Să se compare latinul „culta = ager cultus“ (DuC) 

și italianul colto nțarină; ung. hold. parpont“,
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U) Vroujirisr. brăskva pofli<ysl. pohoti 
doicăsr. doj ku lolbă (1)<rus. torbu 
olcăser. cr. vodka - poledi<pol. polka. 

c) Acelaş lucru s'a petrecut cu substantivele împrumutate. din limbile 
franceză și italiană: modă, stofă, redingolă, Vollă, soldă, pagodă, cocolă, 
escorlă, madonă, bonă, grotă, rocă, morgă, flolă, sodă, revoltă, robi, vollei, ete. 

d)Ajectivele şi substantivele mobile de cele mai multe ori se supun legii: Miop—mioapă, idiot—idioalui, compatriot— compatrioală, escroc—escroacă, spion—spioană, fanfaron—fanfaroană, ete. . 
e) Cuvintele împrumutate din latina clasică s'au supus legii, întru cât ana- logia a putut să le asimileze vechilor vorbe româneşti: coloare<eolo r—co- lorem, favoare<fav or—favore m, onoure<h onor—honrem, spleu- doare<splen dor-—splendorem, taloare<valor— ralorem, eroare 

<e rror—errorem, ete. etc., prin analogie cu sudoare, răcoare, lucoure, 
etc. Tot așă: coroană<eoron a, palroană<patron ă, malroană<m a trona şi coloană<it. colonna. 

[) Ajectivele în os şi ior toate se supun legii, deoarece finalurile acestea sunt vechi și multe în limbă: glorios— glorioasă, superior—superioară, in- ferior—înferioară, ulterior—ullcrioară, ele. A 
9) O a rămas neschimbat acolo unde analogia terminaţiunii n'a putut lueră: form, dolă, nolă, gloriolă, corolă, normă, cete. 'Tot așă ajectivele compuse cu color şi forin: multicolor—multicoloră, uniform —aniformă. .. 
Notă. Mecanismul conjugării n'a putut fi stricat cu toată tendința puter- nică a latiniștilor, Uzul comun s'a pronunțat pentru provoc—provoacă, con- voe—contoacă, invoc—intoacă, disolv—disoalvă, rezolv—rezoalvă, acord— acoardă, ete, prin.analogie cu toc— loacă, sbor—sboară...: 
Etimolgii. Coilă «femeie de moravuri ușoare, depravată» «Las, Vălene, ulița--Că coilele te-or mâncă». (Mândreseu, p. 219), «Num'o coilă: de ne- astă — Scoale-și capul pe fereastrii:—IIai, Vălene, pâni'n casi—Că-i cafeu cald pe masa ...... Alei, coilă, m'ai mâncat (ibid., p. 118). Derivi dintr'un lip cata «căţeă», absent în latina clasică, dar uzitat în latina vulgară: ceata= canis femina» Virgil. Gramm. epist. 1 p. 7 Mai). Trecerea lui 4 în o s'a mai petrecut în codru<quadrum, ete. Intercalatul î: eala—cota>eoită, e de aceeaș natură cu cel din faimăfama, cdine<canis, pâinepanis, ete. Tot din cata sa desvoltat haită ccăţeă», (Cp. Consonant.): «Dolca, haila cca bă- trână-—ce ştiă rostul la stână» (pop). De altmintrelea şi hailă are înţelesul lui coită «haita=1. căţeă; 2. curvă, femeie rea, ticăloasă» (Șezăloarea, V, p. 101). 

. * txe 
. ! . Ş : 

(1) Prin originea lui, tolba nu e tureese, cum afirmă Săineanu. Derivă din paleoslavul tabolz sau tobolz „saccust. Româna are pe tolbă direct din limba rusă. Până azi negus- torii ce umblă prin sate cu folba de marfă la spinare se numesc. ruşi, 
„Înalele A. R.—Tom. XXIX.—Aemoriile Sec... Lilerare. DD E 9
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O accentuat urmat de n sau de unul din grupurile mb 

și mp a devenit u. 

bonus>bunt 

-longu s>lung 

monstro>mslru 

ton us>tun 

corona>cunună 

80 NOS 

abseondo>ascund 

ten deo>lund 

rogatione>rugăciune 

plicatione>plecăciune 

ocasionare[ij>căşunare 
inversionare>întverșunare 

mixtionare>mișunare 
com parare>cumparare 

sapone>săpun “com plitus>cnplil 

mon tomate 
0na>mr. Zună 

fronto>frunle carbo—caurbonis>cărbane 

“-salo nus>sănun 
titio—titionis>tăciune. 

Dintre cuvintele intrate în limbă pe cale literară sau supus acestei legi 

numai cele terminate în io-ionis: 

vegio—regioni s>regiune 

ra Lio—rationis>rațiune 

natio-mationis>națiune.... 

Când acest at îşi pierde accentul, atunci primitiv reapare. 

regiune— regional 

rațitne—raţional, raționez, rationament 

naţiane—naţionai, naţionalitate, naţionalist... 

Excepliuni aparente. Intre acestea enumărăm mai ales pe cele următoare: 

glonț (glonte), ghiont, sponci, tout, don, doniță, loană, (ron, scormonire, [ionc, 

şi macedo-românul gione. 

In toate aceste cuvinte avem a face cu 0 primitiv, ci cu un 0 prove” 

nit din altă vocală. Aşă în sponcă şi scormon vocala 0 e provenită la pri- 

mul. din i (y) spyncula=sponcă. In locul formei sponcă găsim În latina rus- 

tică numai forma deminutivală «sponceta==fibula» (Duc). 'Tot din i (y) pro- 

vine şi o din cuvintele dou, doniță şi loană. Aşă don «hârdău, sghiab» e 

din - latinul "dynum — diinum în loc de «tina et tinum=vas grande...» 

(Forcell), grecește «tyn et 5voş =vasculi species». Doniţă e deminutivul for- 

mei doană, corăspunzând formei latine tina, grecește îi, în locul cărora în 

latina târzie găsim chiar forma, «donna pro tonna=dolium» (Duc). Toană 

«vas mare, cantitate mare» e din tiinna (buna). 

Substantivele glonte (glonţ) şi ghiont derivă amândouă — cu diferenţiare
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de sens şi de formă—din latinul glans—glande «ghindă, bombă, proiectil» 
și anume dintr'o formă latină dialectală glans—glantis— glante, ce pare a 
fi mai originală decât cea: clasică, având în vedere că grupul nt devine nd 
în latinește: mendax «mincinos» în loc de mentax din mentire «a minţi». 

In toato celelalte: tron, tont, scorinou, ciont şi gione, o e provenit din îi 
conform unei legi a lui u, de- care vom vorbi mai jos. Astfel tron e din 
latinul poporan strinnus «idem», lont e din stiăltus it. stolto—despre neta: 
cizarea lui 1 din grupul 1: (s) toltuS>tont să se compare cu forma provin- 
cială naut «înalt» din in *altus,.. și pentru pierderea lui s avem şi alte c- 
xemple: droaie (vechiti sdroac) din latinul strucs, (ron din striinnus, ete. De alt- 
fel toni mai posedă şi forma tânt, ce se aude mai mult în popor. iScormon 
derivă din "'exconrimulo» caut prin crăpături sau făcând crăpaturi», verb 
reconstruit din substantivul rima cerăpătură». Gione e din juvenis şi o o 
formă întrebuințată azi numai în macedo-română. Afirmația unora cum că 
gione ar fi împrumutat din italieneşte (giovine) e ncîntemeiată, deoarece 
și codicele voronețan posedă această formă, numai că o rotacizată «giore». 
Ciont «mutilat» e o altă formă a lui ciung, italieneşte cionco «idem». O alte- 
rare a acestor forme pare a fi şi ciomp «fără ramuri, dărâmat»: pruni ciompi... (1). 
Itimologia acestor cuvinte rămâne de cercetat. 

Fione, «nod cu ciucuri», pe lângă faptul că e de un uz provincial, mai avem 
de observat că n din cleste provenit din I: floccus—floleus (propaginaţie)— 
fleoleu (compară pleop din plop)—flioncu  (disimilare) şi în fine fione. . 

Abateri propriu zise nu formează decât sulixul—onius—onia—oninm de- 
venit în românește oiu—oaie, provincial oniu—oanie: 

petroniu mpietroiu “catonius>coloiu 
"bu ttonium>butoiu “merulonius>nierloiu . 
puronium>puroiii "passceronius>păsăroiu... 3 
“Turc onium>furcoiau "casonia>cdsoaie 
e lacioniu m>ghețoiu '0l lo nia>oloaie... 

Dacă finalul—onius n'a fost sufix, atunci a fost tratat conform legii: 
cotonius>gulatiu ” 

Păstrarea nealterată a lui 0 şi în alte câtevă cuvinte precum: coroană, 
conlenire (conleu, conteni, conlenă (pop.) «contenese...»), înconjor, clapou, 
contra, -lighioană, ghionoae, conciu.., se explică prin originea lor dialectală. 
Astfel coroană, deși pe une locuri e singura formă cunoscută și deși în 
scrieri ocurge încă de pe la 1650, totuş forma genuină este cunună, azi 

  

(1) In Biharea (arbore) ciomp sezice tot ciung: «Tai, drace, pădurea. Să rămâe num'un 
ciung. (Șezăloarea, VII, 164). -
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cu sensul lui corolla. Despre conlenire, din latinul conlenere, avem de ob- 

servat că în popor există și forma cuntenire -cunlenit, care e şi cea mai 

veche=ecce culeneaște să nu facem» (Sicriul de aur—cp.- Bianu— Hodoș 

Bibl. rom., p. 210), Această formă, dar rotacizată, ocurge „şi în Psaltirea 

scheiană: «Cuntire-le de mânie» (Oprește-te din mânie) (Ediţia Bianu, p. 111). 

Aserţia lui Cihac şi a altora, că cuvântul acesta ar fi împrumutat din limba 

italiană în timpul mai nou, e nefundată. In dialectul macedonean are forma 

acautin -acaunlinare. o | 

Inconjor e o lormă nouă în loc de încunjur. Forma clapon, din latinul 

*caponulus, nu e decât modernizarea celei vechi clăpun, uzitată și azi în 

vorbirea poporului. Coulră, din latinul contra, e un cuvânt poporan cu 

sensul de «ceartă, neînțelegere»: A se lua la conlră, a sta de contră cu 

cineva... De aci verbele a se încoulră,a se condromăni şi a se cioncdromi ni 

cu sensul de «gitereller» și uzitate mai numai în graiul poporan. In 

popor deşi sa întrebuințat necontenit în contră ca prepoziţiune, totuș în 

limba literară n'a pătruns de mult fiind suplantată de slavicul cîmpotrivă». 

De altmintrelea din latinul contra avem în românește forma călră, azi 

călre, care. în timpul mai vechiu păstră şi nuanţa adversativă din însem- 

narea sa: «cine nu e călre noi (=contra noastră), cu noi este» (vane. brit. 

1574 Luca: IN, 50). Lighioană din latino-rusticul leha, lefa, leona,. leheona 

«leoaică, pore mistreţ.» mai are şi forma lighioaie, unde se vede uşor 

că e sufixul -onia, ca şi în căsoaie din *casonia...) Conciu cu ajectivul con- 

ciat, «moţat, vorbind de pasări» vine dintr'un substantiv *comtium format 

din participiul comtum al verbului como-comere «a se pieplănă, uși face 

părul». Păstrarea lui o în conciu se explică prin faptul, că acesta e un cu: 

vânt dialectăl, care nici azi nu e cunoscut pretutindeni. 

Originea. 'Transformarea lui 0 urmat de n în 4 c un fenomen fonetic 

foarte vechiu. Priscus mărturiseşte, că în timpurile vechi Romanii pronunţau: 

funtes în loc de fontes, frundes pentru frondes, gungrum pentru gongrum... 

«Multa praeterea vetustissimi etiam in principalibus mutabant syllabis: 

gungrum pro gongrum, cunchin pro cunchin, haoninem pro hominem, fin- 

tes pro fontes, frundes pro frundes... quae tamen a junioribus repudiata sunt 

quasi astico more dicta». . ae i | 

“Din. cele spuse de Priscus, rezultă că această transformare eră un feno- 

men fonetic. atât “vechiu -cât şi rustic. Dintre limbile romanice din Apus 

numai limba retoromană şi provensala concoardă cu cea română în această 

privință: ” ” 

rir, lung din longus 

rtr. Dan din bonus 

r



615 ORIGINILE LIMBIL ROMÂNE. 133 

rir. lan din tonus 
rir. savant din sapone (sapo) 
pr. sublun din sablone (sablo) 
pr. poulmoun din pulmone (pulmo) 
pr. Doainpo din pompa 

pr. Coatrouno<corona 

suna din sonare 

coruna din corona 

leu din leone (leo) 
baslun din *bastone (basto)... 
pr. pouul din ponte (pons) 
pr. Doupoun din jeune garcon <ţ pupone (pupo, pupus). 

[TIMOLOGIL. Stinun «un copac tăiat ce are pe el un sghiab în care se 
presară sare ori tărâţe pentru a le linge caprele și oile» (Tedorescu, (Șezăi- 
loarea, III, p. 87). In 'Transilvania, ţara Jiului, există forma sănund «locul 
unde au lins oile sare» (A. Viciu, Glosar). Derivă neindoios dintr'o formă 
ajectivală -rsalonus—a—un în loc de sulinus dela sal—salis «sare». Fone- 
liceşte, sa'onus—salona ai devenit sinun—sănună prin niște forme inter: 
mediare: sărun—sărună, în cari r sa făcut în 2 ca şi în coruni>cunună 
minune faţă de mir, mirare, ete., Mecedo-româna posedă forma sărinie<'sal 
inea «locul unde se dă sare vitelor». NI Dă 

Glonle, glonț, ghioul. Dupi cum s'a arătat dejă, cuvântul glonte, glonţ 
nu vine direct din clasicul glans-glandis, ci dintro formă dialectală glans- 
glantis, ambele corăspunzând doricului 20 în loc de Badavos «ghindă»,. 
Având în vedere că grupul -ut trece în -ud și nu viceversa: ( din menlire 
a devenit d în derivatele mendax, *mentacium a devenit mendacium — 
fenomen ce a trecut și în româneşte la câteva cuvinte: famulentus>flămând, 
* tenta=tindă, tra(ns)mantare=lămdândure «a întârziă, a amână» — putem 
conchide, că glans-glantis e o formă arhaică păstrată în vreun dialect latin, 
de unde a trecut și în româneşte. Pentru ghiont reconstruim forma glanto 
corăspunzând lui «glando-inis est idem ac glans». (lore. Motivul pentru 
care glonte (shionţ) și ghiont au suferit modilicări fonetice mai mult sau 
mai puţin insolite, reșade în faptul, că ne-a venit pe cale dialectală, în di- 
ferinţă de ghindă, care no-a.venit pe cale directă din. glans-glandis. Prin 
schimbarea lui a în o, forma glante a devenit glonte. Grupul consonantic gl 
din glonte nu sa prefăcut în gh, după cum nu sa prefăcut nici. în glie 
din gleba, glugă din cucula, clocire din glocire... Din pluralul glonţi sa 
format singularul analogic glonț. E mai probabil însă că această formă, 
uzitată mai mult in 'Țara-Românească, să derive din glantium, corăspunzând



134 CONST. C. DICULESCU - | 616 
  

lui «glandium-glans» (ibid), Glanto, trecând prin faza glontu, a devenit 

ghiout prin prefacerea lui gl în gi, conform fonetismului regulat. In pri- 

vința semnilicaţiunii nu întâlnim nici o piedică pentru deplina justificare 

a acestei etimologii. Aşă trecerea noţiunii de <ghindă» la cea de «glonţ, 

proiectil» se oporase, graţie asemănării, chiar din latina clasică «Glan s in re 

militari dicitur plimbau, quod est in modum glandis formatum, quod An- 

tiqui loro alligatum in hostem torquebant> (Forcellin sub vocem glans, nr. 5). 

Tulrun munăr restrâns de cuvinte, o accentuat urmat de n pronunțău- 

du-se ca & a devenit apoi ă: 

plumon(e)—plămănCplimdn 

in conflo—îngănfuCîngânf 

broncha-—brăncabrâncă 

longa—lăngă<Clângă 

“li monia—lămăeclămdie. 

IV. Si nu se confunde Drâncă «labăi» cu brâncă «umflarea făleii din 

cauza vrunei măsele, erizipel». Primul derivă din «branca idem ac extre- 

mus pes: branca ursi, branca lupi...» (Forcellin). Socundul e de origine ajec- 

tivală: bronchus-a-um: dentes bronchi, maxilla broncha» dinţi (măsele) um: 

faţi, falcă umilată. 

O neaccentuat în regulă generală a devenit u: 

*ordireurzire rosmarinu s<rusmarin şi rusmalin 

orccolus<ulcior de expoliaredespuere 

boletus<Cburele | potentiapulință 

dolere<durere pectora<piepluri 

dolio su s<Cduios temp oraCtimpuri 

dolore<duroare corpora<eorpuri 

fortuna< furtună le o<Qleu | 

formosus<fruios . latr ololru 

_dominicaduminică * guatro<palrau 

domesticus<dumeslic afflor<aflu 

in-uxorare<insurare porto<poriu, azi port * 

ex-tra|ns)colareCstrecurare rogoLrogu, azi rog... 

Restricţiuni. După guturala c şi după unele labiale, o neaccontuat de 

„multe ori se păstrează: . 

*contilius<Ccondeiau 
“coloquialis<colăcer
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coronaeoroană mr. curună dr. s. cunună 
morticina<Onorlăcină 
pollicaris<policar 
monumentu mormânt mr. snurmdul 

populus<popor, mr. poplu 
popillu s<copil 
posciculapoşircă 
porcinaporcină (1). 

Dela un timp încoace a început să se păstreze o neaccentuat, ori de câte ori 
în mintea vorbitorilor se face ușor legătura de strânsă înrudire între cu- 
vântul respectiv şi cel rădăcinal: 

cornutus<cornaut 

molariusmorar (pop. marar) subst. rădăcin. moară 
porcearius<porcar (pop. purcar) subst. rădăcin. porc 
dormitoriu m<dormilor comp. verbul dorm -dormire (prov. durmire) 
scholarius<Cșcolar comp. subst. rădăcinal şcoală... 
înflorire vechiu înflurire, subst. rad. floare; om—omenos—omenesec. 

Totuș sunt forme gramaticale, unde legea are o temelie sigură și solidă. 
Aşă în conjugarea unor verbe, schimbul între o şi 4, graţie accentului, se 
lace într'un mod cât se poate de regulat: - 

loru—turnat—lurnare: joc—jucal—jucare 
rog—rugal—rugare pori—purlal—purlare 
scol—sculal—sculare Mor—nuril—murire 
însor—îusural— însurare despoiu—despuial-— despuiere 
sbor—sbural—sburare cos—cusui —cusul— coasere 

pol—paului— pulut— putere, 

Apoi: 

tot—toată—taluror; uşor—atșarință—uşurel—auşurez, 
porec—purcel—purceă, deşi aiurea 0 se mănţine: porcos, porcărie 

  

(1) Cuvântul acesta are două semnificaţiuni: 1, „porcină=carne de porc, tot ce se 
prepară din carnea do porc: cârnaţi, chişte, ete.“ (Șezătoarea, V, p. 117) şi al doilea, por- 
cină e numirea prporană a plantei zisă în ştiinţă portolaca, Cu acest din urmă înţeles a 
fost împrumutat din românește şi de limba maghiară: poresin. In amândouă accepţiunile 
porcină e ajectivul latin porcinus—a—um şi ca substantiv porcina „carne do porc“, Planta 
portulaca. aveă o mulţime de forme în latineşte: porculaca, porcilaca (Forcell) „porcada== 
portulaco“ (Gloss. med, MS.). „Latini portulaca, alii poreastrum, alii illecebram, ete. 
(Apulejus, Herb. 104). Pe lângă aceste forme a mai existat de sigur şi forma porcina, de 
unde românul porcină, precum şi porcellana de unde italianul porcellana.
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oală—alecă, totuș; olană, oloaică, olar, olărie, olăril. 

domn—lanezeii— dumneală... totuș domnire, domnişor. 

Numai o final nu s'a păstrat niciodată, ci ori a devenit 4, care de multe 

ori a dispărut, ori a devenit &, conform unei legi de proveninţă dialectală: 

Originea. In latina clasică nu poate fi vorba de o transformare a lui o 

în a bazată pe accent, căci ori unde ocurge această transformare, precum în 

humanus din homo... n'a intervenit accentul ci alte împrejurări. Numai de 

vechimea transformării lui o final în 4 ni s'au transmis mărturii sigure. «Si- 

cutienim M. Ciceronis mollius tertisquo visum est in quint in Verem felru 

scribere, pro frelo —itidem în secunda simili usus modolamine, manifesto 

peecaliu inquit non peccalo. Hoc enim scriptum in uno atque altero antiquis- 

simac fidei libro Pironiano reperi» (Val. Gell. XIII, XIX, 17 ap. Schuchardt). 

Latina, vulgară însă ne oferă exemple destul de numeroase: 

annus |—annos (0. I. [. 111,-2225, 2226, 2240, 2702, etc.) 

consubrino |<eonsobrino (C. 1. L. II, 1931, 8165) 

corpura |<eorpora (C. 1. L. II, 9567) 

urdenaverunt [<ordinaverunt (C. I. L. III, 9585). 

«Formica non furmica» (App. Prob. 197,270), corpure Pardess. CCCC XXIV, 

2 ete. tempure Nar. pop. dipl LXV, II (Sch. 11, 138) pecure Gloss. Sengale. 

corpuris—corporis (Bob. Front. 193, 12). 

Dintro limbile neolatine din Apus, avem de observat că dialectele fran- 

ceze meridionale, în specie languedoc și bas limusin, consună perfect cu 

româna, în privința acestei legi. Ca să nu mai dăm alte exemple, no mărgi- 

nim numai la verbele: lournd «a turni», poude «a puteă», pourtă, fourmd 

«a forma», dound «a da», voule «a vrei», ete. etc. în cari 0 devine 2 ime- 

diat ce pierde accentul: 

torni tournam 'podi poudem „formi fourmam 

tornos tournas podes poudes formos fourmas 

torno tornou pot podu formo formou, etc. [Azais). 

O neaccentuat a devenit în multe cazuri ă, căci fiziologiceşte 

o nu e decât un ă pronunțat cu buzele rătunzite. 

locusta>lăcuslă . loturae>lături 
morosus>iăros (poporan) | __ rosula>rdsură
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Ț 

rotundus>rălund (1) hanc-hor (am)—anco>îucă 
cceco>iucă. | vero-meo>vără-mieu 
de post—dopo>după bar bato-meo>bărbală-micu 
ad.-kpost>apoi şi dpăi “popusia>păpuşă. 
socro-suv> (2) socră-său 
cognalo-suo>cumnulă-său 

Corunziile și sulixelo sau supus atât legii precedente cât şi acesteia: 

jur an do>jurând() și jurândă 

caintando>cântând(u) și cânlândă 

vidondo>udzind(u) și văzândă 
habendo>arând/u) şi acândă 
ir. schiopoleinda 
mr. bălăndalui 

jurato>jural(u) şi jurală 

cantato>cântal(u) şi cântală...... 

mr, surări>surori 

m. părumbu>pal. porzub. 

Formele cu & sunt cunoscute şi daco-româuci, fiind bine înţeles de un uz 
arhaic și provincial. Iată câtova exemple: . N i 

«Xecavândă el nici o treabă cu acea moşie, ci numai zicând că l-au 
inzestrat soacră-său» (Istoria unui proces, 1591—C; d. B. 1, 60) «Să se ştie 
cum au mersă Moldoveanul din Scoarța» (ibid.) «Dar n'au eşilă prin mijlo- 

“cul micu împărați și patrierși» (Intrebarea înţeleptului... Gast,, p. 49). -: 
Din limba poporană de astăzi: aa a 
«Mai trecii co mai treci și-apăi s'auzi Vălăncănindă un clopot d'acioaie» 

(lip. Opinc. 352). «Colindătorii de trimişi pleacă la alţi săteni, îi scoală și 
pe ci, şapăi se întorc iar la ăi dintâi care li se par mai codelnici şi-i 
deşteaptă d'or hi ațipindă» (ibid. 38) «. . . Toţi și toate ar hi, însulleţito. 
do ivirea ta, când te-ar zări vinindă la stână pe munte, mititeluţ, cu plosca 
la oblâncul calului, cu gluga pă după gât și cu legumo în dăsagi, suindă 

O 
- 

(1) Mulţi admit pentru răfund o formă latină retondus, (ritondus) de undo şi italianul 
ritoudo. Aceasta e fals, fiindcă în italianul ritondo e o simplă înlocuire a lui o neace. 
prin i, fonomen ce ocurge și la alte cuvinte din această limbă: dimestico din domesticus, 
dimesticare din domesticare...; tot aşă e în provențalul dimonre-s, î. dimanche din la- 
tinul dominica, ete... - 

(2) In privința declinărilor române a urmat altă cale decât celelalte neolatine. Nici te- 
oria lui Ascoli, nici faimoasa teorie a declinaţiunii cu duă cazuri nu i se poate aplică, 
Chestiunea aceasta vom discută-o la locul respectiv.



138 CONST. G. DICULESCU - 650 

haidea, haidea pă coastă dând dă vale pân bungeturi, pântre colţi și iară 

îșindă la ochiuri dă poieniţi» (ibid.). 

«Boierule, ce-o hi gândindă cu noi ăl de sus?» (Graiul nostru 1, p. 198 

Călăraşi). «Ce-o hi făcândă ghieţii ciobani pă baltă?» (ibid) cAşă nemdun- 

căndă viţa, uite ce-a zis ca acolea» (ibid. p. 181. Prahova, com. Cerașu). 

«Apoi eu m'aș Îi înnccată 

«Dumnezeu m'ar fl îertată» (Eminescu, Lit. pop. p. 5%). 

In multe părţi ale 'Țerii-Româneşti, în special participiul verbului a fi 

are de preferință forma cu &: am fostă, ai fostă... să fi fostă cu acolo. 

Importanţa acestei legi stă mai alos în aplicarea ei la o provenit din 

alte vocale. 

barba m-—barbom —barbo>barbă 

casa m—casom—caso>casă 

lata m—latom>lato>lală 

forma sa m—formosom—fromoso>framousă. 

După cum la vocativele unor substantive so dă preferinţă formelor cu o: 

copilo, soro, ţaţo, felițo, popo, Ano, buno..., tot aşă la imperativele verbelor 

a veni şi a aduce se acoardă preferinţă nu atât formelor cu & cât celor cu 

0: vino, ado—vină, adă. | 
Notă. Sufixul deminutival —ică afipt numelor proprii masculine derivă 

din forma latino-vulgară —iîco: 
“ » 

+Petricus--Petrico>Pelrică Theodoricus—Theodorico> Tudorică, 

“loanicus—lonico>lonică +Marinicus—Marinico> Marinică. 

Limba spaniolă păstrează formele cu o: Perico, Juanică, Thodvrico. .. 

O accentuat în poziție finală s'a prefăcut regulat în ă: 

"vo [l>ră | “aro>ară 

“no (2>nă (uzi ne) | laudo>lăudă 

*co (3>că | „can tb>cânlă 

*sto (i>slă - “a m blană 

“fo (B>fă *sal to>săllă. 

'do (6>dă 

  

(1) Clasic vos. 

(2) Clasic nos. 

(3) Clasic quod. 

(3) Clasic stat. 
'49) Olasic fac. 

(6) Clasic dat,
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Sinsurul caz de transformare în ăalui o accentuat îl înt âmpinăm numai 
la persoana I plurală a indicativului verbelor de pr ima conjugare : 

laudam us—laudomu>laudăm 
cogitamus-—cugetomu>cugelăm 
eruncamus—aruncomu>aruncăm. 

Dacă o a fost urmat de na dovenit &, trecând mai intâiu prin faza cu d: 

fonta na—fântănă> fântână 
LovasTnptov—mănăstire > mânăstire 
rhonchizare—rinchezaro>rânchezare, 

Obscrvaţiuni. In latina vulgară, formele verbale sta(t) şi sta, da(t) 
precum și fa(c) sub înrâurirea formelor 'stomu(s) *domu 
venise: sto, do și fo. Iu 
Vegliota a crescut 

şi da 
(s), etc. (Cp. pag), de- 

gadina păstrează până azi aceste forme: sto—do—fo, 
aceste forme prin afigerea unui ; parazit; stoi, doi, fe- nomen existent în limba romană numai în slăi, 

2) Din formele perfectului simplu “ară, "laude, “canto... păstrate până azi de, limba italiană s' au născut contrasele: aravți)t, laudavțijt, contravțijt—arault),: cantault), laudau(t), și de aci ard, caută, laud, cete. 

U. 

U lung s'a păstrat în orice poziţie: 

m i tu s<nul fii ni s>funie 
fiimu s<fum d îi co>due 
seciiri s<secure lac ti ca>lăplucă 
s ii e osug ciratus>curat 
tiu corn iitus>coruut 
fistis<fust friictus>frupt 
scitum<scul fuligo filigini s>funingine. 
s îl cu s<sac 

Numai în următoarele cuvinte a lung e înlocuit prin o: piipillus ro- 
mâneşte copil, piilejum rom. poleiu (o plăntuţă) «busuiocul cerbului». Aici nu € o transformare a lui îi în o, cum sar părcă, ci trebue să admitem că 
cuvintele românești provin nu din. cele clasice latine, ci din niște forme 
latine dialectale, în cari îi eră înlocuit prin 0. Și într'adevăr existența acelor 
forme vulgare e documentată prin «păpus ct popus, puer parvulus et
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tenellus» (Forcellin); de aci «pupillusetpopillus, parvus pucr et speciatim 

impubes [ibid.) Nu e adovărat că substantivul copil e de origine greacă, ori 

slavă. Vom aminti aci numai, că popillus a devenit copil graţie disimilării 

primului p. Compară acelaș fenomen în colb din pulvis (et polvis Forccll.) 

spaniol polo. Forma polejum în loc de piilejum deasemenea e atestată: 

«Lindeman ad Isid, 17 Orig. 9, 29 et 59 ex Codd. MSS. dedit etiam poleiana) 

pro puleium. Alii seribart et polegium» (Foreellin. la vorba puleium). Forma 

cu o există şi în alte limbi romanice: ital. poleggio, retorom. polev. 

Verbele incliido și ingliitio trecând prin diferite faze au pervenit la 

formele: închid şi înghit: 

includo—închiudu=—iînchiidu (asimil. progres.)>inchid (contracție) 

inglutio—înghiuţu —înghilţu ( « «e >ânghiț | d) 

U scurt— după o lege fonetică negeneralizată în 1. română --a 

devenit o numai într'un restrâns număr de cuvinte: 

*b ris ca>broască 

bi tta>bolă 

b ittucula>>bolorcă 

*“prep lu m>prapor 
ci bitus>col 

cubulum>covru 

diii (=diio)>doi 
fiirnus>horn 
fii istis>/fosllă) 

j îi venis>vr. giore, mr. gone 

m iiria>itocre 

*incirviliare>âncovăiare 

*discirviliari>descovăiure 

tinna>lone . 

cirva(Ij>coarbă 
nubilus> tor, moatr, nor. 

*oxconrim i LoZ>Scormnon 

n îtrus>norță) 

  

ind ibiosus>indoios 

pli via>plocie 

“pliviaro (2)>plouare 

piălvi s>colb 

pop itlus>popor 

rii sseus>roșu 

rit beu s>70ib 

riimigo>mr. avoamig 

rii pis>roapă |meglen. rom.) 

spiculiis>spicor 

strioes>sdroac drouio 

stultus>stont, tonul 

stuba>sobă 

str iinnus>lron 

tri cca>lroacă 

triiccus>iroc 

v ăltus>lol 

vi lgus>ulog (3).. 

(1) Coarda e un instrument de strungărio în formă de semicere. (Dame, Terminologie 

pop.) Cp. latin «Corba, tigillum încurvum, pars aratri, ete. (DuC.). 

(2) „pluviare=pluere“ (Virgil Gramm. p. 122 Mai, 

(3) « Vlog, lume multă, îmbulzealăe (Viciu). Vlog : aploaie wenerală> 6 acelaș cuvânt, 

Desvoltarea semantică vom arătă-o aiurea,
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U scurl, deschis în o, a deveni! mai departe & şi ai 6, dacă u fost 
urmal de consoana n: 

hirădinoell a—rondunelli—rănduneâ>ră ndureă 
m iindulu s—monduru--măndru > mândru 
a dincu s—adoncu--adăncu>adâne 
gi ttur—gottu—gut>găâl 
stire o—storcu—stărcu>sltâre. 

Din latinul sant avom două forme: sul și Sâul. Forma secundă sdul sa 
născut pe acecaş cale ca și cuvintele de sus: sinl-—sont—stint—sâul. Compară 
francezul sont, italianul S0n0, cete, Aserţia unora, cum că sdul ar proveni 
din forma sint a conjuctivului, este inadinisibilă, 

Tot în modul acesta explicăm și prelutindeni din per ttot-kinde preto- tonde—pretutiinde—pretutânde=prelulindeni. Aici sa doschis în i din cauza lui e: mormânt—morminte, i 
Transformarea s'a oprit la faza cu ă, dacă după acesta nu urmă n.-- 

plm one—plomonu>plămân si us—sou>său 
fulg ir—fuleor>fulgăr, fuleer tiu s—toi>tău > > ) | 
faci la—flacola>/flacără ciircălione>gărgăune. 
scan du la—standola>fdndără 

In lezătură cu această transformare a lui sti mniales persoana III plu- rală a perfectului simplu: lăudară,- pulură, scriserd, cauziră. 

laudariint-—laudaron>laudară . seri pseriin t—scrisseron>scriseră 
potueriint—poturon>pulură audiriă n t—audiron>auziră, 

Unii explică formele române prin cele.secundare din latinește: laudalve)re, potuere, scripsere, audi(ve)re; lucru inexat, fiindcă din laudă(ve)re, potuere, audițve)re... am [i avut ldudare, puilere, auzire... ca și din intinitivele respec- tive laudare, dormire... Nici opinia lui Lambrior, care derivă formele române din aceeaș persoană a pluscaperfectului latin: laudaverant, audive- rant, scripserant... nu concoardă cu adevărul, fiindcă nu e necesitate să alerzăm la formale altor timpuri, atunci când formele române se afiliază ușor respectivelor latinești pe căile fonetice cunoscute: îi NE — Dintre cuvintele intrate în limbă pe cale literară numai cele termi: nate în—(e)ulus,— (ejula,-—(cjulum sau supus acestei legi: | | 

“secitlum>>sacol . „ articălus>arlicol--capitulu m>zapilol 
- ridiculus>ridicol miraculum>miracol ! sI 
spectacilum>speclacol pericilu m>pericol....
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Dar în acestea, o redevine u, când accentul trece peste col: 

secol —secular, secularizare 
articol— articulaţie, articulare 
capitol—capitulaţie.... 

Originea legii. Intr'unul din dialectele latinei vulgare, legea în chestiune nu 
se desvoltase deloc, dacă avem în vedere că româna, sarda și reto-romana, 

tustrele în consunanță au 4 acolo unde celelalte au o: 
lat. firea=it. forca, prov. forca, fr. forche, span. horca, cat. şi pg. forca, 

rom. retr. sard. furca, 
lat. almus=it. olmo, prov. obuz. s, în. orme, sp. cat. pg. 00, rom. re- 

trom. alin, sard. ulm, 

lat. nic=it.: moce, prov. nolz, În. Roiz, sp. ate, pg. 105, rom, Muc, retr, 

nuch, s. uughe. 

In cazul acesta, exemplele din românește în cari &sa prefăcut în o, sunt 

parte învâuriri dialectale vechi: pălvis vlat. polvis=colb, vilgus vlat. volgus 

rom. vlog, viltus vlat. voltus=bot... «Veteres scribebant ct declinabant 
polvis—polvis loco pulvis» (Forcell). De sigur că astfel de forme vechi se 

păstrau întrun dialect al rusticităţii latine, şi de aci au continuat să existe 
și în româneşte —parte înrâuriri din dialectele în cari legea eră în vigoare. 

In fine dăm aci şi câtevă exemple culese din Corpus îuscriplionum Loli- 

nara, vol. III (Suplementum pars II): 

canoro [>>annoriim (2225) volom [>>votiim (101-416) 
Apoleius [>>Apileius (8667) ollu [>viltu (3193) 
avomculo [>>aviinculo (2370) vivos [>vivis (3025) 
lalronebos [>>latronibiis (8830) . oor [uxor (9585) 
ncno [>>manit (8910) - parentibos [>parentibus (5277) 
tumolum [>tumulum (9527) voluus [>viilnus (686, 11789) 

- moritor [>moritur. (14190). 

În Petroniu, Sat. XLIV ed. Bucheler, 30, există forma plovebat în loc 

de pluebat «plouă», Forma moria «moare» în loc de mitria ocurge în com- 

pusul «salemoria, salimoria>salimuria» (Gloss, Foreoll.) — româneşte sara- 

mură, it. salamaia, În. saumure. . 
Etimologii. Sobă. Cuvântul acesta, deşi e socotit de filologi ca find de 

origine maghiară or turcească, totuş nimeni na demonstrat car fi de pro- 

veniență asialică. Anticipând că româna are acest cuvânt din latina vulgară, 

pentru proveniența cuvântului în limba turcă și maghiară putem avea 

următoarele trei probabilităţi: a) maghiara şi turca l-au împrumutat
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ori din latina vulgară, d) ori dintr'o limbă romanică din Apus şi Cc) ori 
l-au împrumutat din limba română. Mai întâiu trebuo să observăm că toate 
cuvintele latine din limba maghiară și turcă nu sunt luate de ci din însăş 
latina, căci n'aveau cum —atât Turcii cât şi Ungurii au venit în Europa 
târziu de tot, atunci când împrejurările chomase dejă de mai nainte la.o 
vicaţă independentă diversele dialecte romanice în locul acelui substrat co- 
mun care se numeşte latina vulgară —, ci le-au împrumutat neapărat din 
limbile neolatine. Din vreo limbă romanică din Apus nau putut să-l îm- 
prumute, fiindcă niciuna nu posedă cuvântul acesta cu forma şi semnili- 
cația, cu care există atât în ungureşte szoba cât și în turcește. Rămâne 
deci fapt cert că atât Maghiarii, cari cu niciun alt popor neolatin nu slau 
mai În contact decât cu Românii, l-au împrumutat din româneşte, cât și 
Turcii cu cari istoriceşte am stat într'un contact foarte strâns și chiar azi 
în centrul redusului lor imperiu există însemnate masse de Români. Să 
trecem acum la desfășurarea etimologiei. Românul sobă derivă incontestabil 
pe căi fonetice cunoscute din latino:vulgarul stuba, însemnând acelaș lucru. 
Conform legii fonetice de care ne ocuparăm, stuba.a devenit stobă, unde 
0 nu s'a schimbat în oa ca șiîn zorbă, ete. Prin eliminarea lui £ din grupul 
st ajungem la forma actuală sobă. Compară acelaș fenomen în următoarele 
cuvinte meserie din «mesteria» cars» (DuC), franc. mdtier, latin clasie mi(ul)- 
sterium; pisălug din pistlliculum deminutiv din pistillum, idem, ete. In 
ceeace priveşte semnilicaţia, observăm că solă n'a suferit absolut nici o 
modificare. «S + u ba=fonaculum, caminus» (DuC). In unele părți ale Olteniei, 
Bănatului şi 'ransilvanici cuvântul soă are şi accepţia de cameră, casă: 
«Intră în sobă, băiete», «Mai poltiţi în sobă, domnule»... Accepţia aceasta 
există şi în latina poporană: «Stubae, dictae in monasteriis camerae» [ibid.). 
In latina vulgară mai există şi forma stu ppa, stupa din care vin italianul 
slufa şi spano-portugezul estufa. Din sluba cu sensul de «vaporarium-hypocan- 
stium» franceza a făcut Clue, vorbă împrumutată şi de limba română 
elură. 'Terminând, observăm că stuba nu c altul decât v. germanul stuba 
«cameră», de unde și neogermanul stu b ce «odaie, cameri. Semnificaţia de 
<cămin, focular» sa născut pe tărâmul romanie. e: 

Broască. Prototipul din care derivă acest cuvânt e Briisca. In latina 
vulgară se menţionează numai forma masculină: «Ru beta, ranae gcnus, 
Vruscus dicitur vulgo» (Papia). La temelia latinului brusea stă acelaș cuvânt 
aric, de unde vine și germanul Frosch (idem). Prin broască se mai înţelege 
și lumoarea ce iese uneori pe corpul boilor sau vacilor. Semnificaţia aceasta 
o aveă și latinul rana «Rana (pop. bruscă n.a.) est etiam morbi genus -in 
bubus» (Collimelia, 63). Albanezul breske e tot din latina vulgară, .
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Tron, toacă. In Oltenia și Pransilvania iron Înseamnă «cosciug, sicriu, 

Jemn»(1),iar în Muntenia și în alte părţi are exclusiv sensul de «ladă mică, un [cl 

de cufăr țărănesc». Să nu se confunde cu ncologismul Iron «scaun», latin thro- 

nus, grec. 9p6vos. Latino-vulgarul strunnu s, din care derivă, are mai ales în- 

semnarea de «cosciug, sicriu»: «Vidit in somnis duos locellos scu strunos pro 

mortuis ab angelis în caelum deferri» (Chron. loh. Imperii. apud Mart. vol. 

JI. Anecdot: col. 601—la DuC). Zroocă derivă din «Pruca, cista locellus» 

(ibid). La origine atât strunnus cât şi truca (trucea) nu sunt decât niște 

forme alterate din latinul truncus, care de asemenea căpătase însemnarea 

de cutie «Truncu ss, arcella, cujusmodi în celesiis nostris prostant ad reci- 

piendas fidelium cleemosinas» (DuC). 

„_ Slârnire, Acest verb mare a face cu latinul sterno-sternere, cu care e pus 

de către mulţi în legătură. Se opune și semnificaţia și fonetica. Nu poate 

fi decât latino-barbarul sturmire, de unde italianul stormire, prov. vie. estor- 

mir, toate cu însemnarea de «a pune în mișcare, a agită». Reducerea lui 

m la m ocurge și în provensalul estorn, în. eslor «răsvrătire, tumul»: Ori- 

ginea cuvântului e de sigur germană; compară subst. sturm «furtuni». 

U scurt din sufixul ulus-a-um a devenit uneori i: 

"campula—campila>câmpină - 

“co dula—codila>codind 

terrula—terrila>farină 

dracula>dracilă și dracină 

uribălo—tribilo>iroier - 

anteambulo—antumnpilo>înlâmpin 

“collulum—gulhlum>galer 

* copulu m—ecopilum>copil 

*ammulare—aminare>mr. Îmnnare, ir. îmna, vie. amnar 

quatul o—eclatilo>clalin. 
- i 

Originea. “'ransformarea lui 2 scurt îninu e decât continuarea seculară 

a unei străvechi legi din latineşte. Cine nu ştie bunăoară că vorbe ca: fa- 

milia, facilis, similis, etc. provin din nişte forme mai vechi famulia, faculis, 

simulis... adecă clasicul î sa născut din 2, care de altmminlrelea sa păstrat 

în cuvintele înrudite: famulus, facultas, simulo, etc. Apoi multe alte cuvinte 

cari în clasicitatea latină au 7, odinioară aveau 2 «lline Veteres a adhi- 

buerunt, quod în î Recentiores mutarunt, ut: oplumas, mmaxumus, finălu- 

n — 

(1) Cp. Marian, Doonormânturca lu Români, p. 239.
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maus, satura, lacruima, ete. loco optimus, marinus, finilimus, “satira... » 
(Vezi Forcellin [.. 'T. Lat.) A 

Dracilă, dracină. Numele unci plante spinoase din care se fac garduri. 
Corăspunde, după cum se vede, unci forme din latina rustică dracula «șer- 
poaică», deminutivul lui draca în loc de dracaena din masculinul draco 
«șarpe, balaur» :  «draco, dracaena, draca.» (Gl. în Mai, Class. auct. p. 586), 
Tot așă în latinește o plantă acățătoare se numii dracontea — draconteus 
ac idem draconcus, ad draconem pertinens (I'orcell.). «Dracontea est nomen 
herbae quae ab aliis et dracontium. appellatur ita dicta quod....» (ibid). 
De aci sp. dracontea, taragontea, taragona, Î. estragon, ete. -Alt nume al 
acestei plante eră colubrina din culuber «șarpe, viperă»: «Colubrina est 
herba cadem ac dracontea, vel bryonia vel vitis alba» (Apul: Ilerb. 14). Să 
se mai compare și germanul Schlangenlraut și românul fasolea șarpelui. 
Din româneşte cuvântul treci în slavona «drată, dracije, vepres, ' saliunca». 

D-l Hasdeu îl consideră de origine dacă, iar Cihac îi atribue o provenienţă 
slavonă. 

In genere Y a fost tralal prin u:: 

*pyxea—pucși> puşcă N 
marty r>marlur 
mystacea>muslață 
“pitylicula—pitylicla —pituliche>pitulice. (grec. zizvărg) 
papyrus>papură 
stylus>mr. star 

crystallum>mr. crustal 
“pytina>pulină. 

Tot așă sa transformat 7 în multe cuvinte grecești. de origine poporană: 

Tpvoi>lrufie 

4bTos>culă 
„vris>culie . 
s75 70 s>stup A 
Svoutvns>duşnian. 

Rare ori a fost tratat prin e: ..: 

oryza>orez dd IE 
crystallus>>crestal (pop) ReTTuz:ov>pelec | 

Ţ 

Compară latinul polenta din grecul zzbvra,. 
Analele A. R. - Tom. XXIX.— Memoriile Secţ. Literare. , 10
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Alte ori s'a rezolvit în î or în îu: 

caly ba>colibă . _azyma>azimă (asmă) 

gry psulus>sgriplur e yrus>giur (şi -jur- -împrejur) 

th y mb ra>eimbru „vi 6s>ciul 

254%, şi 2589) ciuf (căpăţână de varză). 

In latina vulgară, sunt dese transcrierile lui y prin a: (Corp. inser. L. III, 

2573). 

Eurudica” —Burydice CIL. 6lb 

Lustra —Lystra CIL. 0787 

marture =martyre ibid. 10232 

-Olumpi =0Olympi ibid. 6731, 7325 

Pulmura =Palmyra ibid. 693 

Durachium =Dyrachum, ibid. 9741 

Iuricum =lluryeum, ibid. 445, 973. 

DIFTONGII. 

In latineşte existau patru diftongi: ae, oc, au şi eu. 

In latina vulgară, diltongul ae se rezolvase în &, iar oc în &: 

graecus—grăcus>>yrec 

b onae—bont>bune 

casa 0—cast>case 

hac dus—tdus>ied 

+(i)laei>lti>mr. lei, dr. dei 

taeda-daedall) deda:>zeadă, zadă, 

caelum—ctlum>mr. țer (<efer), dr. cer 

foctus—fitus>făt, mr. feb | 

co etus—*ceta>ceală. 

Diftongul cu ni sa transmis numai în conjuncţia * seu devenită sau: 

seu-seau-sau; compare-se : bibo-beu- Deau.. 

Notă. În latinitatea veche, diftongul ae se scrica ai: rosai>>rosae, mensai 

<mensae, aulai>>aulae... O urmă din fenomenul acesta pare a se fi păstrat 

şi în româneşte în interjecţia vai din latinul vac, arhaic vai. 

Diftongul au s'a tratat în două moduri; după cum a fost accentuat ori 

neaccentualt : 

a) Fiind sub accent sa păstrat totdeauna : : 5 Aa 

îi 

auru niS>aur au >au 

tiurus>taur ÎN A centaurea>fintairă
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lău ru s>laur | au dio>aud 
adiu geo>adaug austrum>auslru. 
pausum>paus | „lautus>ldut, 

Notă. Centaurea de altminteri a mai dat în românește și forma, cintoric. Prin diferenţierea semnificaţiunii, țintaură și cintoric au devenit vorbe. in- dependente una de alta. Așă cintorie e numirea poporană a plantei zisă în știință centaurea centaureum, pe când ţintaură corăspunde lui erylhraea cenlaureuim. "Tot aci e de notat că ex-claudus a devenit schilod trecând 
prin următoarele faze sel-lod (propaginaţia lui 1) selilod-schilod. | 

Abalerile se explică prin latina vulgară; așă soc presupune forma: 'socus, 
clasic sambucus și sabucus (savucus-saucus-socus); coada corăspunde formei 
coda, clasic cauda; cute e din cos-cotis nu din cautis; Glad, numele unui 
străvechiu principe român, vine din forma Cladus, ocurentă în Coni, XIV, 37, şi în Muratori Clado, Clad (ver. 135, 5 și. 347,2—Schuchardt, Vocal d, vulg. lat. — latin. Claudius. a 

Ala fiind neaccentuat s'a contras în 0, care după împrejurări a devenit au: 
elaucellu s—glocellu>>ghiocel 
aurecula—oriela ureche 
cauliculu s—coliclu>curechiu | a 
nautare—notare>nutare (plutire, navigare—exolet) 
Laurentia—Lorentia> Lorința (poporan) 
"labilar e—flavelare-—flauebare—flaebare>/lterare 
repausare>răposare E i 
augurare—auhuare—aurare, (prov.>urare. . 

4 

Abateri. In câteva cuvinte aiftongul ncacceniuat au, prin eliderea lui 4 
sa redus la simplu q:. . | 

ausculto>ascult ei 
Augustus>Agost (pop) | 

- augurare>agurare: (idem): 
Maurinus>Afarin | 
auscondo<Cabscondi>ascund. 

. Ri „2 

Î. . 

In limba veche există și forma auscuns: «toai, e auscunsurile» ;. aiurea «în- 
tru auscuns» (C. d. B. 11, 486). Da ” 

Cu acestea compară următoarele forme, din latina "vulgară: 
«auscultare non ascultare» (Caper S.. 2247,.3) * 
«Agustus (Augustus) (Rossi [. 116), ---  -- 
«Arelius <âurelius (Donat, 6351). A iu
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«Marinus pro Maurinus (Dipl. pop. XCII 48). 

caxilium >auxilium (Rom. Sen. VIII, 376). 

«Agustarum (>Augustarum) (|. N. 1292 ete. Schuchardt, Vocal. des vulg. 

lat 11, 309 şi urm.) Compară și italianul Agost numele lunii. Apoi, cagurium 

>vulgo pro augurium» (DuC). 

«Agustus minsis pro Augustus» (Charta Chladovaci... la Du Cange). 

NOTE ETIMOLOGICE. Ghiocel, plural ghiocei. Tipul reconstruit glaucellu 

e deminutiv din «glaux—glaucis (grec. 7253) qua significatur herba cadem 

ac eugalacton» (Forcellin). 

Paus. «Stropeşte pe mort cu apă sfințită sau cu vin, adică cu pruts». 

(Marian, Immormântarea la Rom. p. 26) «După cruce vin de o parte şi de 

alta prapurii, iar printre aceştia la mijloc întâiu pausul, apoi coliva şi pomul» 

(ibid., p. 271). Derivă dintrun tip *pausum «încetare, sfârşit, repaos», derivat 

postverbal din pauso-are că încetă, a se repauză». 

Aeterna domus hic est. 

Pausum laboris (=încetarea suferinţei) hic est «(Rânier, Inscr. n. 4999) gr. 

madais din za «incetez». | 

In latina vulgară mai există substantivul Pausus «zeul liniștii și al păcii» 

(Du). 

Agurare. Acest verb e un frăţior al lui arare formând cu el un dublet, 

născut din latinul augurare. Dar pe când urare e o vorbă literară pretutin- 

deni cunoscută, agurare n'a reuşit să ajungă de un uz general, întrebuin- 

ţându-se numai în ţinutul Biharei şi al Iaţegului. lată bunăoară niște ver- 

suri poporane din partea locului (Biharea). | 

Badea mieu mi-a agurat 

„Că voiu fi cu el în sat 

“Mama încă i-a cântat | 

Că după el m'a şi dat... (V. Sala în Revista Crit. lit). 

Cu această formă verbul s'a mai păstrat numai în portugeza: agurar (1). 

Grupuri vocalice. 

Grupurile vocalice cari suferă oarecari modificări în româneşte sunt ur- 

mătoarele: îa, îo, eu, ea, eo, tă, ou. 

“"1) Grupurile ia, ea şi îo devin regulat îe: 

| fiat>fie 
sciat>şlie 
&loria>glorie (lit.) 

    

(1) Cp. O. Densușianu, România, XĂVIII, 60.
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ostiarius>uşier 
coloquialis>>colăcer 

credentialis—credincier>credincer 

sementialis—semincier>>semincer 

singhiarusingujlaris>stingher 

anghiaruCanglaris>angher 

scorpio>>scorpie (lit.) 
oratioorație (lit.) 
natio>nație 

vinearius>vier 
area>arie 

fa milia>familie (lit.). 

Dacă accentul cade după grupul îo, acest grup vocalic se aduce la simplu î: 
*subglutio—sughiuțu>sugh i 
menționosu s—minciunosu>mincinos 
brachionariu m—brăclunaru>brăcincar 
rom. *ghiocire-—ghiucire>ghicire 
includere—închiudero>inchidere 
inglutire—inghiuţire>înghiţire 
tonsionar e—tuşinare>tuşinare 
vsl. bliu do—bliud>olid o 
inclusoria—înehiusoarea>inchisoare 
*aliun de—alunde>cinde. : 

Unele cuvinte posedă amândouă formele: 

nec—aliubiţre)>nicături şi nicăiri 
aliubi(re)>aiuri şiairi. 

7 

«N 'am fost nicăiurea, n'am beut niș o doptorie» (Graiul nostru I, 14—Gorj). 
Abateri. Grupul ca se reduce uneori la simplu e sau ie: olearium—olerium 

uleiu, ex-peralbus —expealbu>spelb: viniarim—viar>vier, ostiarius>> uşier, 
cunearium>cutier; acearium>arcer... talearium>tăier, cinearium>ciner (far- 
furie Băn). Grupurile co şi îo se reduc de multe ori la o: faseolus—fasole 
“i piliolilea—peloria>pălărie Teodorus—Todoru> Tudor” şi “Toader, 'Pheo- 
dosius—Todosio> Tudosie. Compară acelaş fenomen în latina vulgară «Tho- 
dosio pro 'Theodosio» (Muratori 124.612) 'Thodoro>Theodoro „(ibid . 1249, 
2 şi Rossi 1. 476), „Thodoras>Theodora» (Rossi I. 1359). 'Tot aşă grupul o 
din sufixul-ione: de multe ori în latina vulgară eră redus la simplu-one: 
«collatone îld collatione (Renier |. A. 1404); ocansone îl. ocusione (Sang. Ed.
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Rothar. 502); depossone (Bold. 398, 8, Fabrett. XIII, 15. 1. 184-—Vide Schu- 

chardt, Vocal. des uulg. lat. 11,45 și urm), 

Dacă accentul stă după grupul io, atunci acest. grup se reduce la 

*mentionosus(—m entitionosus> mincinos) ra cehi o nariu m>brăcinar. 

Dacă accentul cade pe e, atunci i din grupul ie cade (Cp. Accentul, p.): 

paries—pariete>părele 

aries--aricto>arete. 

] urmat de o vocală e absorbit de dintalele ce-l preced, cari devin apvi 

şucrante: 

m edius>miez ca seu s—casiu>caş 

_hordeum>orz | camisia>cămaşă 

pretiu m>preț *ceresia>cireaşa 

puteus—putiu>paț dulcitia>dulceață. 

Tot așă se întâmplă și cu guturalele c și q devenite palatale: 

facies>faţă ! lagucus—lăceu>laţ 

glacie s>ghiaţă | | s ociu s>s0| 

acia>ață “i ncaleeo încalț. 

Grupurile ua și oa devin ce. - 

batituatia>bălate şi vătălie Ă tua—tuă>ta, 

bellua>beală și bală su a—sui>>sc 

Februarius>Făurar coagulum—clagum>chiag 

electuurium>liclar . quoa dea. _ 

" Acelaş fenomen e în: ad + foras—afoară—-afuară>afară, colo stra— 

coluastra>>..colastra; joca—juaga>șagă, volmeu-—voalmă-—vualmă> vand. 

Fenomenul: acesta; ocurge chiar în latina vulgară: «Battualia quae vulgo 

vatalia - dicitur» . (Cassiod S. 2300 P); «Pebruarius non Zebrarius» (App. 

Prob:. 199,12 K) celectarum idem -quod.. eleictuarium» (Du0). . 

„Notă. Uncori între' ași « s'a interealat un 7 cufonic: fluctuare—flucturare 

<fluturare şi [luștirare, peeparius peeurarius>ps ear, mon picair ar, sta- 

tuare—statorare>slatorire. ; Se 

Etimologii... Tuşinare. A tuşină. înseamnă a tunde. pe margini, pe la 

urechi, po la ceafa; a tușină mustăţile—a le luă puţin cu foarfeca potrivin- 

du-le: «Mustaţa neagră -și băţoasă o purtă fașinată, desgolindu-i buzele» 

(|. Adam, Rătăcire, 19S—-ep. Pușcariu Wb., 166). «d lușină» (oile)=a le 

  
—
_
.
.
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y tunde pe subt pântece, pe la pulpă și pe picioare»; tuşinălură=lâna scurtă 
și de calitate proastă ce se află pe pântecele și pe picioarele oilor» ((Șezd- 
loarea V, 165). Derivă dintr'un verb * tonsionare din tonsio—tonsionis «tun- 
soare», după cum căşunare derivă din occasionare dela occasio—oceasionis, 
Tratarea diferită a lui îo: occasionare>căşunare, dar tonsionare>tușinare 
se datorește cufoniei. 

1) Brăcinar: «aţa sau bata petrecută prin betelia cioaricilor spre a-i țincă 
. strânși»; brăcinarul căruţei «drug transversal ce leagă cele două braţe dela 
furca proţapului». In Biharea, brăcinar înseamnă brâu (colorat în roşu, al- 
bastru, negru : 

Badea-i nalt cât un husar 
Lelea pân'la brăcinar (Şezăt. VU, 52). 

Ca etimologie, brăcinar s'a desvoltat din latinul «brachionarium = 
ornamentum brachii, armilla» (Gloss. Philox.). Din cauza asemănării de formă 
cu bracca, «civareci, berneveci», brachionarium, în urma unci ctimologii 
poporane, liind consideret de vorbitori ca un derivat din aceasta, a căpătat 
înțelesul de «aţa cu care se leagă cioarecii»: «brachienarium WEhoy âvâpăsn 
(Gloss. Gr. Lat), «bracionariumlineum quo femoralia succinguntur» (DuC). 
Devenind astfel sinonim cu «brachile, quod succinctorium sive rediminiculum 
dicimus, quod nunc non brachiorum sed renum; sit cingulum» (Papia)
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dicţionar h58 
difer 569 
domni 531 

doftori 581 
document 554 

doarme 54i 

dobândire 543 

dospire 615 
doică 641 

doamnă 610 

doară 615 

dotă 641 
dousprezece 567 
don 612 
doniță 612
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dormitor 647 

doi 652 

dormeziă 558 

dormire 512 

dop 582, 590, 586 

drum 520 

drumeac 66 

dreaptă GI 

dracilă 657 

dracină 657 

dragoste 567 
dulci 541 

dulceas 613, 626 

duminică 626 

după 615 
dumicare 615 

dușman 637 

ducere Gi6 

duios 616 

duminică 616 

dumestic 616 

după 649 
duc 651 

durdă 583, 631 

E. 

el 602 

clocinţă 556 
emblonă 558 

cu 602 - 

eroare 611 

eram 602 

escroacă Gil 

estinp 568 
escortă Gil 

exprim 568 

expediţie 544 

TF. 

fagur 520 
familie 660 

fasole 661 

famen 613 i 

fanfaroană Gil 

favoare G41 

faimă 586, 587   
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făsuiu 633 

fată G13 

faur 537 

făurar 515, 605 

fân 610 | 

făină, foină 621, 587 

făt 658, 605 

fântână 051 

fărâmă 583 

fânar 579 

fecior 520, G1G 

ferentar 617, 632 

feineie 624 

fel 657 

fior 565 

fin 573, 580 

fierb 6OL 

fiere 531, GOL 

fiară 601, 611 

fier COL 

fierbinte 606 

ficrbând 610 

fie 660 

ilorinte 609 

floare 617, 634, 610 
fluerare 659 - 
Nuturare 662 

flotă Gi1 

flamură 586 

flacăre 653 

foae 610 

foale 617 

foame 582 

foarfece 610 

foarte 610 

îrec 528, 624 
frământ 533, 610. 

frasen G26 
Frâncu 576 

Îrcamăt 624 

frumoasă 610 -* 
frumos 646 

frupt 651 

frunte G42 

fier 531 

furi 531 

fuior 502 

furcoiu 643   

  

furmi 633, 636 
furmă 633, 636 

furtună 616 

fum 651 

fumeg 625 
fust 651 

funie 651 

funingine 623, 631 

fulger 653 

furcă 654 

G. 

galben 511 
gard 543 
găină 621 
gândindă 650 . 
gărgăuno 653 - 
gât 633 - 

gemen 542 

geană 007 - 
gemând 610 .-::., 

geană 661 
geamăn 613 
genunchiu 617 
ghioacă 516 : 
ghinţură 564, 583 
shiolbană 676, 572 - 
ghiocel 659 
ghicire 661 
ghiaţă 662 

ghiont ” 
gheţoiu 613 Na 
ghioagă 592 
gingina 535 
gingic 567, 626 

“ ginte 606 
glie 619 

glonţ 612 
gione 632 

grec 517, 658 

grădină 543 
grămadă, 533 
greer 514 

grije 522 

grindină 59, 625 
grangur 576 

guler 526, 633, 656
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gutuiu 528 

gudur 528, 633 
gingie 535 

gură 589 

H. 

haină 531 

haită 531 

holteiu 6i5 

hâd 605 

holdă 610 

horn 652 

I. 

iască 531, 601, Gil 

iapă 531,601, 611. - 

iacă 601, 611 

iasă GOL 

iarbă 601, 6l1 

iadă 601, 6li 

iau 613 

icoană 610 

idiot 641 | 

iederă 331, 601: 

ied 542, 601, 653 

ieu 601... 

iel 601 

iești 60L 

ieste 601 

ies 601 

ieri 601 

iepure 602 
ieau 602 

iei 658 

iie 616 

imaș 617 
im 621 

insulă 568 

infamie 509 

inerție 569 

inimă 573 

incl 573 . 
invoacă 042 

isbire 515 

iubire 543 

Iulie 661   
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+ iu 602 

Juana 516 

izlaz 518, 617 
împărat G05 

intâmpin 527 
întâmpinare 527 

incet 529 

inger 573 
îngrecare 13 
întrebare 542 
începere 512 
innăuntru 630 

invăsc 605 

însă 605 

îndărăt 605 

incind 605 

înțeleaptă 61 

intreb 563, 566 ." 

înţeleg 566, G03 

intărât, întărt 567, 569 

inainte 573 

inghiu şi unghiu 573 

Indrea şi Undreă 573 

învit 621 

J. 

jale 533 
joc 61? 

jos 616, 6314 
judec 626 

june 

juncă 631 
juncan 515 
junică 626, 630 
junice dili 
jură 599 
jurământ 595, 610 

L. 

latru 586 

lacom 521 

lacrimă 562 
laudă 595 

largă 618 

laur 638   

lanţ, 658 
laţ 662 
lae 616 

lată 630 

lângă 616 
lăudiun 386, 583, 6ot 

lături 616 

lăptucă 651 
Jămăe Gi6 

lânică 627 

Jăudare 511, 595 

leac 533 

lebădă 320, 562 

leg 528, 024 
legi 5il 
legământ 595 
lemne 595 

leu 603 

lingură 542, 562 
limbrie 573 

linte 606 

lin 006 

limpede 606 
jimbă 606, 626 

Jiman b13 

limpede 626 
Jictar 617, 662 

limbă 586 

lor 600 

Lorinţa 659 

lotru 646, 581, 586 

luare 515 

lună 520 

lucrare 522, 6i1 

lucrez 532 

lung 612 
lup 5il 
luminaţ 541 
lumină 564 - 

luceafăr 605, 624 

lunatic 626 

luntre 622 

lungi 618 

MI. 

Maria 517 

Marin 693 

668 

n
d
 

n
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mascur 520 

martur 637 

matur 520, 565 

madonă 641 

maimuţă 513 

mamă și mumă 593, 587 

marmură 362 

manc 574 

maia 596 

masă 613 

molceag 613 
maiu 616 

margine 532 

măscă 585, G05, 583 

mândru 633 

mânie 541 

mânăstire 651 

manină 574 

mă 605, 581 

măr 605 

mân 610 

mărtac 613, 627 

mâneci 618 

mânică 626 

merindă 606 

meargă 611 
meiu 024 

Mihaiu 517 

mişel 535 

miros 567 

mierlă 602 

mied 602 

mic 602 

miez 602 

miere 602 

minte 602 

mincinos 061 

mintă 606 

mişcare 025 
mișunare 

mitocan 617 

miracol 653 

mici 618 

miop 641 

mișel 625 

mizer 569 

mizerie 569 

miţă 619   
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moară 6410 

moare 333 

moare 634 

moarte 640 

mor 526, G17 

morar 647 

modestie 368 

mortăciune 647 

morminte 595 

modă Gil 

moacă 582, 590 

morun 615 

moș 586 
muced 624 

muiere 562 

muncire 522 

mur 526, 633 

mură 633 

murscc 632 

muşșe 633 

muștar 513 

muntili 617 

mustață 057 

mut 651 

munte 642 

N. 

navă 524 

Nanu 576 

nație 661 

naţiune 612 
năpârcă 514 

nevastă 524 

nebun 528 

necurat 528 

nedemn 523 

negoţ 635 

negru 629 
nesigur 528 

nesincer 598 

nefericit 528 

necontenit 528 

neumblat 528. 

nemuritor 528 
neauzit 528 

nevăzut 528 

nefăcând 598   

nemăritati 528 

neavere 598 

nedreptate 528 
nesimţire 528 
nepot 635 
necuviinţă 528 
neruşinare 523 

neted 624 

nici G18, 619 - 

ni 018 

nimenea 618 

nime 619 

nicăiri G6L 

nou 531 

noaten 512, 620 

nod 635 

nousprezece 567 
număr 605 

nume 633 . 

numele 532 

nutrire 621 

nutare 659 

nuc 631 

0. 

O (pron.) 581 
oală 6410 

oameni 531 

oaie 542 

oară 636 

oarbă 640; 

oase 595 

obraz 521, 543 

obor 568 

ocol 521 

ofer 568 

oftică 598, 615 

onoare Gil 

oprim 368 

optulea 532 
orez 657 

oraţie 660 

orz 662, 616 

osie 583 

osânză 684 

osos 631 

otcă 517, G41
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otrăvire 515 

ovreiu 598 

P. 

pacoste 567 
păduche 629 
palid 568 
papură 502 
paftă 596 
pajiște 533 

pasăre 605 
pană 613 
paus 639, 660 
pagodă Gil 

patroană Gil 

patru 616 

pâinică 627 
pândire 515, 543 
pâne, pâine 973 
păun 520 
părete 562 
părugean 613 
păstură 566 
păzire 514 

pârv 583, 588 
pâlc 541 
părinte 606 

pământ 610, 500 
părtinire 617 
păsăroi 613 
păr 624, 605 

păr (arbor) 624 - 
pecingine 625 . 

petec 657 

pe 603 
peste 624 

pere 531 
pericol 653 
pedestru 512 
pepene 603 
peștic 627 

pinteni 543 

piept 602 
pieptene 602 
piedică 602 
pier 602 

pierd '602   
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piersici 002 
pierzând 602 
pial 614 
picurar 617 

picat 6i7 
piedică 626 
piedici 618 
pinten 533 

pitulice G57 
pietroi 613 

plată 022 
plătire 32 

- pleuapă 563 
pleupă 584 
platagină 625 
platoşă D65 - 
plimbare 342 
ploscă 591 
plăcintă GO6, 542 
plec 624 
plin 606 
plămân 646 
platagină 572 
plop, pleop 635 
plută 583, 593, 631 
poartă 585, 583, 610 

popor 520, 564, 647 
popă 585, 593 
port 526 

porc 526 

poame 541 

poală 640 
poşireă 627, 631 

porumb 582 
polcă 641 
policar 617 
potârniche 627. 
protecție 554 
propriu 532 
preumblare 542 -::- 

primblare 542 
prematur 569 
pruimare 542 
prefer 568 
prapur 570, 613, 652 
Prier 544 
prăjire 533 
proaspăt 544   

570 

prămândă 610 

preţ 662 

provoacă 642 

prund 533 
preot 567 

prim 621 

prepeliță 567 
puț 532 

„purpură 568 

pudic 569 

purecao 533 

putinte 606 

pune Gi? 

pur 633 

puscă 633 

pușcă 637 

puţină 657 
puroiu 643 
putred 624 

R. 

ram, ramură 587 

raclă 519 

rac 521, 535 

rană 522 

rațiune 642 

răscolire 515 -. 

răspântie 533 
rână 516 

râm 520 

rând 633 

râu 531, 621 

răspund 005 
răpun 605 

rămân 605 

rână 610 

răvaș 613 

rășină 621 

râmă 621 DI: 

rât G21 aa 

râd 621 

râpă 621 LI 

rând 624 

răposare 653 
răstoacă 610  - -» , 

răsună 618 ” 

rânchezare 651 -;
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rândureă 653 

retezare 515 

remit 568 

refer 566 

reciproc 569 
regili 617 
redingotă G41 
revoltă 641 

rezoalvă 642 

regiune 642 

richită 521 

ridicare 535 

ridicol 568, 633 

rinichiu G17 

ridicare G17 

Roman 532, 576 
roagă 595 
rufă 634 

roată 583, 526 

rochie 591 

rocă GI 

rog 61? 

roibă G10 

rob 521 

robă 641 

TO$c, roşie 640 

rufă 590 

rusialin 616 

Ss. 

sălbatic 626 

sănătate 625: 

sănătos 625 

sanie 524 

sarcină 542: 

sarică, sarecă 625 

Sas 517 

sau 613 

satili 617 

săgeată 024 
sarbăd 624 

sămânță 586 

sârb 517 

sân 626 

sânge 532, 572 

sânt 573 

sălbatic 562   
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să 605 

sâmbătă 519 

săptămână 605 
sătucean 613 

sboare G10 

scândură 572 

sbor 647 

suvolb 

scăreică 026 

scoică 515 

scânteie G29 

scârbă 517 

scricre 523 

scormon 692 . 

scroafă 636, 6410 

scuză 524 

scris 532 

scriere 542 

scarmăn 562 

scol 566 

scriu G17 

scorpie 661 

scormonire 642 

scol 617 

scroafă 

scutur 583 

so 584 

senin 606, 624 

scară 611 

sec 624, 629 

seci 618 

secol 653 

secure 651 

sete 624 

sfărâm, sfarm 566 

sfârşire 533 

sgură 526 633. 
s&ripțur 638 

sgalț, sgâlț 587 
sigur 520 

sincer 520, 569 

sită 621 | 

sloată 640 - 

slugă 521 a. 
snop 544 

sobă 610 

„socră său 619 - 

soare 610   
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soarili 617 
soţ 662 
soldă 641 
sodă Gil 

spălare 313 
spicor 520 
spuză 526, 633 

spăl 566 

splină 606 

sprânceană 606 

spin 621, 
spectacol 653 
spelb 661 
spion Gii 

splendid 566 
splendoare G41 
sponcă 610 642, 622 
spumeg 6025 
strugure 516 

strung 516 
strană 518 

stat 521 | 
stea 585 ” 
stâncă 542 
stingere 563 
străin 616 
slâre 653 

stup 657 E ! 
stingher GG1 
stofă 641 
strecurare 646 
sumă 583 

supărare 514 
sunet 366 - 
sufăr 566, 603. 
sicreală 616 ' 
sug 6051 

sudoare Gii 

sur 633, 636 - 

Ș. 

șapte 002 - a 
șase 602 E 
șarpe 602 
şcolar 647 
şea 602 

șervet 567
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- șed 602 
şerb 602 
şiştar 617 

șoarice 564 

şopârlă 615 
soriciu 364, 570 

ştiinţă 606 
șuștar 615 
şterc 602 

ştire 42 

T. 

taur 658 

tact 612 

tac 587 

tăciune 587 

tânăr 541, 633 

"“tain 573, 581 
târziu 597 

tărâm 610 

târâsnă 610 

tăier 661 

tăun 583 

teacă Gl1 

teară 611, 612 

teiu 624 

tei 662 

te 581 

timp 606 
tindă 607, 609 -. 
tină 607 609 

todauna 543 

toacă 590 

tocare 590 

toc 615 

toană 622, 612 . 

tolbă 61 

tonă 652 

Traian 587, 516 

Troian > >» 

transmit 566 

trifoiu 625 

trimet 566 

trimeţând 602 
trist 622   

tristeţe 024 

tron 642, 636 

treiar 6560 

trufic 544, 057 

Ture 517 

turtă 326, 033 

tunică 309 

tunsoare 610 

turehoaz 613 

tuşinare 662, 601 

tu Gol 

Ț. 

țarină 527 

țară 602 

țărm GU2 
tărmure 629 

țandără 655, 571 
țarină 656 

„țărână 
țeastă 586, 585, G11, 602 

țes 602, 532 

țintaură 658 
ud 543 

udare 513 

ulcior 616 

ulm 654 

umăr 569 

umed 625 

umplere 630 
urmca 624 
undă 585 

Ungur 517 
„unflare 630 
ungere 563; 
unghiu 573 
undreă 573 - 

ungher 661 
urmă, ulmă 633 

urmare 543 

urcior 662, 616: 

urcare 698 

ureche 639 

urare 659 

urzire 616 :: 

usturare 535   

uscare 593 

ușă 033 

ușor 662 

uşicr 660 

V. 

vai 531 

vară GII 

vacili 617 
vaci GIS 

vagi 618 

valină 602 

valsare 611 

văd 587, 623 

văduvă 625 

vârf 517 

vânăt 513 

vânătoare 610 

vânturare 629 

vârtute 562, 626 

vânzând 602 

văl 605 

văr 605 

vărgură 029 
vărsare 605 
vânăt 610 

vâsc 626 

venind 610 

vătămare 543 

vecin 562 

veveriţă 567 
vechine 572 - 
vechiu 603 

venin 606, 617, 502 

verde 617 

vitreg 542 
“vis 542, 621 

viperă 562 

vier 902, 660 : 

vierme 602 

viers G02 

vice 616 

vin G21 
viață 621 

vioară 023 

viorcă 625
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viteaz 3$3 

vițel 625 

vostru 615 

vorbă 615, 610 

voroavă 615 

voltă 641 

vrană 576 

vreau 613 

vulpi 41 
vultur 567 

Vulcan 576 

Z. 

zamă Gil 

zăvoiu 517 

zer 532, 003 

zic 532 

zicere 541 

zoale 640
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