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I. STUDII ŞI COMUNICĂRI

DESPRE UNIUNILE LINGVISTICE
(Limbile balcanice şi limbile vest-europene)
Acad. EMIL PETROVICI

1. Întocmai ca în cazul limbilor înrudite genetic, la fel şi în acela al
limbilor contigue neînrudite, prezentînd numeroase afinităţi structurale,..
formînd aşa-zise uniuni lingvistice, se insistă mai ales asupra trăsăturilor·
comune acestor limbi neţinîndu-se adeseori îndeajuns cont de divergenţele-
care le îndepărtează unele de altele. în felul acesta se prezintă o imagine-deformată a grupurilor respective, dindu-se o importanţă exagerată trăsă-
turilor comune.
Şi în cazul cercetării limbilor aparţinînd uniunii lingvistice balcanice
ne izbim destul de frecvent de această deficientă. In cele ce urmează vom
încerca să prezentăm o seamă de deosebiri înt~e limbile balcanice, trecute
de obicei cu vederea. In acelaşi timp vom arăta că, nu arareori, în anumite
cazuri, cînd limbile balcanice diverg, cele din vestul Europei sînt reunite
prin isoglose care ne îndreptăţesc să le considerăm membre ale unei uniuni
lingvistice tot atît de unitare - sau poate mai unitare - ca uniunea lingvistică balcanică.

2. Cel care a atras cel mai insistent atenţia cercetătorilor asupra afinităţilor care apropie între ele limbile vest-europene a fost Alf Sommerfelt,
care consideră că între aceste limbi a existat şi există o «interdependenţă
lingvistică», datorită căreia au apărut numeroase paralelisme în dezvoltarea lor 1 •
Un asemenea paralelism îl constituie dezvoltarea cantităţii vocalice în
silabe accentuate deschise într-o seamă de limbi din Europa occidentală 2 •
Alţi cercetători citează ca o particularitate fonetică comună a limbilor din
occidentul Europei pronunţarea «uvulară» sau «velară» a vechii vibrante
apicale r sau amuţirea ei, care a avut şi consecinţe pe plan fonologic (ca de
exemplu apariţia, în unele limbi, a unor noi vocale lungi) 3 •
1 A I f So mm e r f e I t,
Diachronic and Synchronic Aspec!s of Language, Haga,
1962, p. 81 urm., 98 urm.
2 lbid., l.c.
3
Z d zis la w St i e b e r, E:ciste-t-i/ des lois concernant lescontacts entre langues ?, !n •Biuletyn polskiego towarzystva jţzykoznawczego" 23, Wroclaw-Warszawa-Krak6w, 1965, p. 107.
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I. STUDII ŞI COMUNICĂRI

DESPRE UNIUNILE LINGVISTICE
(Limbile balcanice şi limbile vest-europene)
Acad. EMIL PETROVICI

1. Intocmai ca îri ca.Zul limbilor înrudite genetic, la fel şi în acela al
limbilor contigue neînrudite, prezentînd numeroase afinităţi structurale„
formînd aşa-zise uniuni lingvistice, se insistă mai ales asupra trăsăturilor
comune acestor limbi neţinîndu-se adeseori îndeajuns cont de divergenţele
care le îndepărtează unele de altele. In felul acesta se prezintă o imagine
deformată a grupurilor respective, dîndu-se o importanţă exagerată trăsă
turilor comune.
Şi în cazul cercetării limbilor aparţinînd uniunii lingvistice balcanice
ne izbim destul de frecvent de această deficienţă. In cele ce urmează vom
încerca să prezentăm o seamă de deosebiri între limbile balcanice, trecute
de obicei cu vederea. In acelaşi timp vom arăta că, nu arareori, în anumite
cazuri, cînd limbile balcanice diverg, cele din vestul Europei sînt reunite
prin isoglose care ne îndreptăţesc să le considerăm membre ale unei uniuni
lingvistice tot atît de unitare - sau poate mai unitare - ca uniunea lingvistică balcanică.

2. Cel care a atras cel mai insistent atenţia cercetătorilor asupra afini-·
limbile vest-europene a fost Alf Sommerfelt,
limbi a existat si există o «interdependentă
lingvisticfu>, datorită căreia au apărut numeroase p'aralelisme în dezvoltarea 10;1 .
Un asemenea paralelism îl constituie dezvoltarea cantităţii vocalice în
silabe accentuate deschise într-o seamă de limbi din Europa occidentală 2 •
Alţi cercetători citează ca o particularitate fonetică comună a limbilor din
occidentul Europei pronunţarea <mvulară» sau <<Velară» a vechii vibrante
apicale r sau amuţirea ei, care a avut şi consecinţe pe plan fonologic (ca de
exemplu apariţia, în unele limbi, a unor noi vocale lungi) 3 .
tăţilor care apropie între ele
care consideră că între aceste

1
A I f So mm e r ie I t, DiachY011ic and SyncMonic Aspec!s of Language, Haga,
1962, p. 81 unn., 98 urm.
2 Jbid., l.c.
3 Z d z i s I a w S t i e b e r, Existe-I-ii des lois conceYnant Ies cantacts entre langues?, ln tBiuletyn polskiego towarzystva jţlzykoznawczego t, 23, Wroclaw-Warszawa-Krak6w, 1965, p. 107_
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3. O particularitate fonetică şi fonologică a limbilor balcanice e considerată vocala de tipul a (rom. ă, bulg. b, alb. e) 1 • Dar acest fonem, răspîndit
şi în graiurile sîrbo-croate prizreno-timocene (care formează arie cu graiurile
bulgăreşti şi unele graiuri macedonene în ce priveşte existenţa lui a) 2 , lipseşte
din sistemul vocalic al albanezei de nord (dialectul gheg) 3 , al multor graiuri
bulgare 4 şi al majorităţii graiurilor macedonene, precum şi al limbii literare
macedonene. Acestea din urmă au un sistem vocalic triunghiular, compus
din cele cinci vocale cardinale 5 , pe cînd majoritatea graiurilor bulgare, graiurile prizreno-timocene şi unele graiuri macedonene prezintă şase foneme
vocalice, formînd un sistem dreptunghiular:

n

a

o

a

e&

S-au făcut încercări de a prezenta sistemele vocalice ale limbilor balcanice ca fiind de un singur tip 7 • Dar argumentele aduse în sprijinul acestei
teze nu sînt considerate convingătoare 8 . Intr-adevăr, sistemele vocalice ale
celor patru limbi care constituie nucleul uniunii lingvistice balcanice - româna, hulgara, macedoneana şi albaneza - chiar lirnitîndu-ne la cele patru
limbi literare -nu sînt identice. Ele nu sînt nici asemănătoare. Iată cele patru
sisteme vocalice (în ordinea în care au fost înşirate mai sus) :
1 A I. Rosetti, Istoria limbii romane, II, Limbile balcanice, ed. a 4-a, Bucureşti, 1964,
p. 81 urm.
s P. Ivi c, Osnovnye puii razuitija serboxoroatskogo vokali:ma, în oVoprosy jazykoznanija 1
1958, I, p. 7 urm.; Ivan Popov ic, Geschichle der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden,
19S!l, p. 243, 244, 252, 259 (a se vedea şi harta 6 de pe pagina 243). Totuşi, graiurile cu•
al satelor Krtole şi Dobrota din regiunea Boka Kotorska, precum şi graiurile Caraşovenilor
din Binat şi al sîrbilor din Ga.llipoli sînt situate departe de aria întinsă a graiurilor sud-slave
posedind vocala• (Pa v l e I vi c, Die serbokroatische11 Dialekte, ihre Struktur und Entwicklung,
1, Allgemeines und die .ftokavische Dialektgruppe, Haga, 1958. p. 208-209, 273).
a E. P e t ro vi ci, Trails balkaniques communs da11s Ies systemes phonUiques du roumain el de /'allbanais (La voyelle du type ă), în Dic Kultur S14dosteuropas, ilire Geschichte und
ih" A usdr11cksformen, \Viesbaden, 1934 („Sud03tcuropa-Schriften" 6, p. 199-206; id, Tr6să
Jwri balcanice comune în sistemele fonetice al românei şi albanezei, vocala de tip11l ă, CL X (1965),
1, p. 67-72.
' St o j k o St o j k o'" Bălgarska dialeklologija, Solia, 1932, p. 121. A se vedea şi paginile 72, 74, 82, 87, 91 urm., 97 urm. Există. graiuri bulgare cu cinci vocale (i, e, a, o, u). cu
şase (i, c, ţ, a, o, 1<) şi cu şapte (i, e, f, a, q, \l· 14), rormind triunghiuri vocalice în care
'Vocalele mediale sint reprezentate numai prin a.
5 Hora.ce G. Lu n t, Grammar af the Jk[acedo11ia" Literar.1• Language, Skopje, 1952,
p. 9; BI ai e K o nes k i, Gramalika na m.ikedonskiol literal:1rm .iazik, I-II, Skopje, 1966,
p. 53.
• • Voprosy jazykoznanija •, 1958, 1, p. 7.
1 B oh u slav
Ha v r â. ne k, Z11r phonologische>1 Geographie. Das l"olkalsysteni des
b2!kanischen Sprachbaundes, în • Archives Neerlandaises d~ Phonetique Exrerim~ntale •, 8-9,
1933, p. 119-125.
· 8 ~1. 1\1 a l cc k i, Syslemy wokal>le fr>yk6w balkanskich (Les syslemes vocaliq11es des
lan11wes balkaniques), în • Bulletin international de I' Academie polonaise des sciences et
de:; lcttrcs, Classe de philologie, classe d'histoire et de philosophie •. 1933, Cracovia, 19g4, P.
156-160; Henri k Bi r n bau m, Balkanslavisch vnd Sudslavisch. Zur Reichweite der Balkttnismen im suds/avischen Sprachraum, în • Zeitschrift IUr Balkanologie •, III (1965), p. 18. nota 9.
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Româna
u

e

ă

o

a

Bulgara
e

CI

U

a

o

Macedoneana
u

e

o
a

Albaneza
y
c

e

u

o

a
Triunghiui vocalic albanez pare a fi identic cu cel românesc. Dar vocala
y este o vocală anterioară, închisă, rotunjită, de tipul lui ii german
sau francez, pe cînd e este o vocală medială, de deschidere medie, nerotunjită,
ca ă românesc. Raportul dintre e şi y albanezi nu e acelaşi ca între ă şi î române~ti, care diferă unul de altul numai prin gradul de închidere, prin caracterul compact al lui ă în contrast cu cel difuz al lui î. Nu trebuie uitat că fonologia albanezei de nord (a dialectului gheg) prezintă patru particularităţi
„nebalcanice" : 1) absenţa vocalei e, 2) trăsătura distinctivă a nazalităţii
la vocale, 3) opoziţiile fonologice de cantitate vocalică şi 4) cele de intonaţie
a cuvîntului, acestea două din urmă fiind proprii şi majorităţii graiurilor sîrbocroate, precum şi altor limbi europene politonice 1 .
Vocalismul românesc e considerat de B. Havrânek şi M. Malecki dreptunghiular, deci asemănător cu cel bulgar. Pentru a putea prezenta sub formă
dr dreptunghi sistemul vocalic românesc, autorii amintiţi conferă diftongilor
ea, oa statut monofonematic, aşezîndu-i în dreptunghiul vocalic la stînga
~i la dreapta lui a. în felul acesta, se obţine un sistem vocalic care prezintă
cîte trei vocale la nivelul celor trei grade de deschidere, cel mai mare grad
de deschidere fiind reprezentat prin „vocalele" ea, a, oa. Chiar dacă considealbaneză

1

Rom .an ] a k obs o n, Selecled Wrilings, I, Phonologica/ Sludies, Haga, 1962, p. 244.

https://biblioteca-digitala.ro

8

ACAD. EMIL PETJlOVICI

rărn valabil statutul de foneme autonome 1 - cu valoare monofonematică
al lui ea, oa şi, prin urmare, caracterul dreptunghiular al vocalismului românesc, si în acest caz el se deosebeşte radical de vocalismul celorlalte limbi
balcan'.ice, mai ales prin oa, inexistent în limbile vecine (după unii, bulgara
posedă un diftong ea sau ceva asemănător, dar care din punct de vedere
fonologic nu este decît un / a / precedat de consoană palatalizată 2- cwn
poate fi interpretat de altfel şi ea românesc). Ca o particularitate proprie
tuturor graiurilor româneşti fără excepţie, şi celor sud-dunărene, este existenţa
vocalelor mediale de tipul lui ă (î) care lipseşte în albaneza de nord, în macedoneana literară, în majoritata graiurilor macedonene şi în multe graiuri

bulgare'·
• d nucl eu lm· unmnn
· ·· lingv1stice
· · balcanice
· nu smt
•
Aşadar limb"l
re apart",lillil
din punct de vedere fonetic şi fonologic mai unitare decît limbile grupului
vest-european.
4. ln ceea ce priveşte o altă trăsătură comună balcanică, articolul enclitic, trebuie remarcat că greaca. are articol proclitic, iar sîrbo-croata - cu
excepţia graiurilor zise „torlace", din sud-estul Serbiei, considerate şi ca
graiuri de tranziţie sau chiar ca graiuri bulgăreşti - nu are articol. Afară de
aceasta albaneza şi româna posedă şi articole proclitice (adjectival şi genitival), necunoscut limbilor slave balcanice. Unele graiuri bulgare şi macedoneana literară prezintă un triplu articol, -ov (-os, -r.s, -r.v),-ot (-r.t), -on (-r.n),
primul referindu-se la un obiect apropiat de cel ce vorbeşte, iar ultimul la
unul mai îndepărtat 4 •
In schimb, în grupul limbilor vest-europene, idiomuri făcînd parte din
diferite familii (limbi romanice, celtice, germanice, slave 5 , maghiara) au
articol proclitic 6 • (In jumătatea estică a Europei limbile în general nu posedă
articol) 7 •
1 In poezia românească ea, a şi oa rimează între ele; prin urmare, dacă ea şi oa sînt
monofonematice, ele reprezintă împreună cu a un singur fonem: /a/ (E. P e t ro v ic i, Rimele româneşti din punci de vedere fonologic, în «Limbă şi literaturăt, I, p. 273-284).
• St o j k o St o j k o v Uvod vdv fcmetikata na btflgariskija ezik, treto proprav. izd., Sofia, 1966, p. 69, 85, 87 urm„ 93 urm. In graiurile bulgare orientale, vocala iat slavă comună
şi veche bulgară este reprezentată sub accent fie printr-un e deschis, fie printr-un a preced~t
de o consoană moale (în multe graiuri iatul a dat e înaintea unei consoan~ ~u unei silabe
moi: Stojkov, Bălgarska dialektologija, o.c., p. 124 urm.).
• A se vedea mai 5US p. 6.
4 St o j k o Y, Bălgarska dialeklologija, o.c„ p. 82, 84, 86, 111; Lunt, o.c„ p. 41 urm.;
Koneski, o.c., p. 146 urm.
5 Dintre limbile slave, sora ba şi-a creat un articol sub influenţa germană (L. V.
S cerb a, lzlwannye raboty po jazykoznaniju i fcmetike, I, Leningrad, 1958, p. 50-51). Unii susţin
că şi polaba, dispărută în sec. XVII I, a avut un articol, întrebuinţat facultativ, teză priviti cu
scepticism de Pavel Trost (Ne. m e c k e vlivy na slovanske jazyky, în CeskoslovensM piednâiky
pro V. mezinârodni sjezd slavistu v So.fii, Praga, 1963, p. 30).
6 So mm e r f e Id, o. c., p. 98, 139.
7 Limbile scandinave (daneza, norvergiana şi suedeza) constituie o a doua arie europeană cu articol enclitic.
ln estul Europei, vespa şi mordvina, aparţinînd familiei fino-ugriene, au dezvoltat.
datorită unei evoluţii interne, un articol enclitic, pe cînd maghi_ara îşi datorează articolul proclitic influenţei germane (L. Ha k u 1 i ne n, Razvitie i strukturafinskogojazyka, I-II. Moscova,
1953-1955, II, p. 182, nota 1 şi p. 285, nota 55).
Şi unele graiuri ruseşti prezintă un articol enclitic în stadiu incipient.
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5. În ceea ce priveşte formele verbale perifrastice, se insistă asupra
întrebuinţării auxiliarului „a vrea" la formarea viitorului.în limbile balcanice.
într-adevăr aria acestui auxiliar cuprinde nu numai limbile „balcanice"

propriu-zise, ci şi greaca, sîrbo-croata, vegliota şi italiana de sud. în legătură
cu perifraza verbală e cazul însă să amintim că perfectul perifrastic e format
diferit în limbile „balcanice". Albaneza şi româna îl formează, în felul „romanic", cu ajutorul participiului trecut -pasiv - al verbului conjugat şi
prezentul verbului auxiliar „a avea" (uneori, ca în aromâna de nord şi în dialectul meglenit, şi cu auxiliarul „a fi", în cazul unor verbe ca mi duc, yin: ar.
nu eşti vinit „n-ai venit", mr. io sam vinit „eu am venit") 1 . în schimb limbile
slave aparţinînd uniunii lingvistice balcanice au păstrat maniera slavă de
a forma perfectul compus cu ajutorul verbului auxiliar „a fi" şi participiul
trecut activ în -l- al verbului de conjugat. în graiurile macedonene, însă, a
apărut nu demult un perfect de tip romanic, compus cu auxiliarul „a avea"
sau „a fi" şi participiul trecut - pasiv - în -n/t-. El a luat naştere în sudvestul teritoriului lingvistic macedonean şi se răspîndeşte şi în zilele noastre
spre est şi nord-est, fiind adoptat şi de limba literară 2 • Şi în bulgară au fost
semnalate - de acad. Vl. Georgiev- construcţii asemănătoare, care se găsesc
însă într-o fază cu totul incipientă 3 •
Construcţiile perifrastice cu participiul în -l- şi cu auxiliarul „a fi" sînt
încă foarte vii în macedoneană (cu excepţia unor graiuri izolate 4 ) şi, fireşte,
în bulgară, unde ele servesc, în primul rînd, la constituirea formelor categoriei
naraţiunii indirecte 5 , inexistentă în română şi albaneză.
In limbile vest-europene s-a răspîndit peste tot trecutul perifrastic de
tip „romanic" 6 . Chiar şi limbile slave puternic influenţate de limba germană,
1 T h. Capi da n, Meglenoromânii. Istoria şi graiul lor, I, Bucureşti, 1925, p. 205; id.,
Aromânii. Dialectul aroman, Studiu lingvistic, Bucureşti, 1932, p. 463, 541; B oh u s I a v Ha" r a n e k, Româ.nsky typ perje/da factum habeo a •c~us sum, • casum habeo v makedonskych
dialektech. Extrait des Melanges P.M. Ha!kovec, Bmo, 1936, p. 149 urm.
1 Havra ne k,
ibid, p. 148 urm.; Lu n t, o.c„ p. 99 urm.; !(o nes k i, o.c„ p. 316
urm.; Z big ni e w Golit b, Some Arumanian-Macedonian Isogrammalisms and lhe Social
Background of Thefr Development, e Word 1, 15, 3, 1959, p. 415-435; B. K o nes k i -B.
Vid oe s k i - O. J as ar-Nas te va, Dislribulion des balkanismes en Macedonien. Publie
â. l'occasion du I-er Congres International des etudes Balkaniques et Sud-est Europeennes â.
Sofia, Skopje, 1966, p. 6 urm.
8 V I. G e o r g i e v,
V ăznikvane na novi sloini glagolni formi săs spomagalelen glagol
„imam", • Izvestijia na Instituta za bă!garski ezik ;, Y, 1957, p. 31-39.
' Privitor la graiurile macedonene în care construcţiile cu participiul !n -1- au dispă
rut aproape complet a se vedea Koneski et alii, o.c„ p. 6 şi harta 4.
6 Lu n t
(o.o., p. 91 urm) le numeşte „forme distanţate". Leon Beaulieux (Grammafre
dr la tangue bulgare, 2-eme ed., Paris, p. 330) numeşte timpurile compuse· cu participiul !n -/„timpuri indixecte" întrebuinţate în naraţiunea indirectă. Referitor la formele naraţiunii indirectă în bulgară a se vedea E. I. D e m i n a, Pereskazyvatelnye formy v sovremennom bolgarskom lileralurnom jazyke, !n Voprosy grammatiki bolgarskogo liloraturnogo jazyka, Moscova, 1959,
p. 313-378.
8 K r. San d f e Id, Problemes d'inlerferences linguisliques, Acles du Quatrieme Congres
international do linguistes, tenu a Coponhague du 27 aout au 1 septembre 1936, Copenhague,
1938, p. 61. Unii susţin că izvorul ultim al acestor forme perifrastice este greaca, de unde
au trecut în limbile romanice şi de aici în limbile germanice.
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ca polaba şi soraba, prezintă asemenea. forme perifrastice 1 • Acad. Bohuslav
Havr.inek consideră acest tip de perfect chiar ca un „fenomen european" 2.
E evident că limbile balcanice sînt în această privinţă mai puţin unitare decît
cele vest-europene.
6. Printre trăsăturile comune ale limbilor balcanice se citează şi numeroase locuţiuni care îndeplinesc felurite funcţiuni, ca de exemplu locutiunea
conjuncţională cu toate acestea, construită ca gr. µ'oA.a -cau'ta, alb. me' gjithe
keta, bulg. pri vse tova. Ea se regăseşte şi în multe alte limbi, ca franceza,
italiana, rusa, daneza etc. 3 • Locuţiuni, avînd aceeaşi funcţiune ca cele amintite, din limbile vest-europene de tipul it. nientemeno, fr. neanmoins, engl.
nevertheless, germ. niclitsdestoweniger, constituite după unul şi acelaşi model,
nu par a avea corespondente în alte grupuri de limbi.

*
*

*

Exemplele de divergenţă a limbilor aparţinînd uniunii lingvistice .balcanice şi de concordanţe între limbile vest-europene pot fi înmulţite. Concordanţele vest-europene sînt probabil tot atît de numeroa~e ca cele constatate
între limbile balcanice. îndeosebi dacă se ţine seamă şi de graiurile regionale
se descopăr deosebiri însemnate între limbile balcanice, cum este cazul vocalei
a, despre care se spunea că există în cele trei limbi care constituie nucleul
uniunii lingvistice balcanice - româna, bulgara şi albaneza 4 • In realitate
multe graiuri bulgare, macedonene şi albaneze nu cuno5c o vocală de tipul
lui il. De aceea e de dorit să se procedeze la întocmirea unui atlas lingvistic
balcanic sau la atlase separate pe ţări în care să se arate răspîndirea pe teren
a „balcanismelor".

K BOIIPOCY O R3blKOBbIX COJOlAX

(EanKaHCKHe H 3ana~HOeBponeăCKMe M3blKH)
(PeJtoMe)

B cny'!ae RJbJKOBblX COIOJOB cne.ayeT rrpHHHMaTb BO BHHMaHHe H '!epTbl, OT.tlenRIOIUHC O.tlHH
11Jb1K oT .apyroro s paMKax cotoJa. Cne.ayeT TaKl!Ce o6pawaTb 6oru.me BHHMaHHR Ha 06naCTHL1e
rosopLJ, a He TOIIbKO Ha mneparypHLIC RJLIKH. IlpHMCHHTeJILHO K 6anxaHCKOM)' JDhlKOBOMy
COIOJY rrpeyseml'IHBaJUICb 'fepTbl cxo.acraa MeJK.ay RJh!KaMH. Bo Mll0111X OTHOIDCHHRX 6amcaHCKHC
HJhlKH o6uapYJKH:eatoT 6om.we uecxo.acTsa, '!CM Jana.auoeeponeitcKl!e R1h!KH. Ilocne.aHHe TalCJKe
o6puytoT l!'lbJKOBOit COIOJ, llOJKanylt, CTOilb JKC CllilO'ICHHL!lt, KaK H 6amcaHCKKll.
1 L. V. S cerb a, Izbrannye raboty po jazykoznaniju i fonetike, I, o.c„ p. 51; B oh u s I a v H a v r a n e k, Zur Problematik der SpracJ11nischung, • Trav<1.ux linguistiques de

Prague 1, 2, 1966, p. 89.
' Ibid„ p. 90.
3 K r. San d f e Id, Linguistique balkanique. Problemes el rcsultats, Paris, 1930,. p. 210.
4 San d f e I d,
ibid, p. 12 urm„ 124 urm.
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DES UNIONS LINGUISTIQUES

(Les langues balkaniques et ouest-europeenn€s)
(Resume)
Dans le cas des unions linguistiques, ii est a conseiller de ne pas negliger Ies traits qui
separent entre elles Ies langues reunies dans une union. De meme il faut tenir compte davantagc des parlers regionaux et ne pas se bomer aux langues litteraires. Quant a l'union linguistique balkanique, on a insiste d'une fa~on exagcree sur des traits communs. A beaucoup d'egard Ies langues balkaniques presentent plus de divergences que celles du groupe des Iangues de !'Europe occidentale. Ces demieres constituent aussi unc union linguistique, peut-i'tre
non moins homogene que celle des Balkans.
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SUR LA METHODOLOGIE DES RECHERCHES CARPATOLOGIQUES
LINGUISTIQUES
(A propos de l'ouvrage Valasi na Morave de D. KrandzaJov

1)

ANTONfN VA~EK (Bmo)

1. La parente geomorphologique des clifferentes parties de la region
des Carpates a cree Ies conditions fondamentales de leur developpement economique similaire et dans un certain sens celui de !'unite economique des
Carpates, egalement. La raison veritable de cette unite et sa manifestation
la plus nette etait la c o 1 o n i s a t i o n p as t o r a 1 e c ar p a t i q u e,
appelee aussi va 1 a q u e. L'etude de tous Ies motifs des origines de cette
colonisation, de son deroulement, de ses consequences cliverses et de son
importance generale a fait, depuis des annees, l'objet des preoccupations des
branches scientifiques les plus variees (histoire, linguistique, ethnographie
et folkloristique, sociologie, et anthropologie), avant tout dans les pays carpatiques (mais aussi ailleurs). La majorite des specialistes, anciens aussi bien
que contemporains, attribuent a cette colonisation une grande importance
souvent soulignee ; d'autres chercheurs au contraire, dans leur effort de desidealiser certaines opinions erronees du passe, apprecient sa portee generale
comme minime, ils nient plus ou moins - sciemment ou insciemment - son
importance. Il faut mettre en evidence le fait que, malgre un grand nombre
~'eclaircissements consideres generalement comme exacts, de nombreux
problemes - meme d'une importance fondamentale - restent jusqu'a present ouverts, attendant encore leur solution definitive. La presente etude
a pour but principal la methodologie des recherches, au point de vue Ii n g u ist i q u e , portant sur cette colonisation et ses consequences linguistiques 1 ,
bien qu'elle touche en meme temps a d'autres aspects du probleme.
En etucliant les consequences linguistiques de la colonisation pastorale
carpatique, il importe, bien entendu, de ne pas perdre de vue son caractere
particulier, par lequel elle cliffere nettement d'autres colonisations. Bien que,
1 D. K r an d ta I o v,
Vala!i na Morave. MaJeridly problimy, melody. AUPO, Fac.
Philosophica 18, Historica V. P. 218 + l + 17, Prague, 1963.
2 Voir mon etude La cofonisalion el la langue, SPFFBU, 1964, A 12 p. 47-58, et ma contrihution au 5e Congres intcrnational des slavistes a Sofia 1963, voir le recueil Slavjanska
filulogija, 9, Sofia, 1967.
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jusqu'a present, l'evolution de la colonisation valaque ne soit pas encore
etudiee dans tous ses details et que des decouvertes partielles indiquent peu
a peu, plus ou moins clairement, son caractere general, la difference entre la
colonisation valaque et les autres colonisations saute aux yeux des a presents.
La colonisation valaque differe des colonisations essentiellement homogenes
du point de vue ethnique et linguistique par une certaine beterogeneite ethnique et linguistique des Valaques, en meme temps que par le caractere economique homogene et, par consequent, par leur i n f I u e n ce li n gui st i q u e
d o u b l e sur la langue de la population indigene : d'une part, par toute la
structure de la langue maternelle des colons (avant tout celle de la langue
majoritaire dans le collectif donne, le plus souvent voisine), d'autre part, par
la nomenclature specifique de la vie pastorale carpatique dans le sens large
du mot (y compris des toponymes, des noros de plantes de rnontagne, etc.),
liee intimement a la vie des bergers des Carpates et etant, quant a l'etendue,
carpatique, quant a l'origine et a l'intermediairc, frequemment rou-maine.
Cependant, Ies rapports entre Ies langues des peuples carpatiques ne sauraient
etre l"mites exclusivement aux manifestations et aux consrquences de la colonisation valaque. En dehors de cette deraiere, d'a u t re s f a c t e u r s divers
ont agi sur le developpement historique des habitm1ts drn Carpates et, ev~dem
ment sur leurs langues memes. Ils precedaient la colonisation pastorale
carpatique ou ils coexistaient chronologiquement avec cette demiere.
C'etaient en majeure partie: a) des facteurs politiques (p. ex. le regroupement
historique des differents ensembles politiques et administratifs, les guerres
contre les Turcs), et b) des facteurs d'ordre socio-economique (oppression
econornique et sociale, efforts tendant a utiliser le sol des montagnes et possibilite d'en faire usage rien que par un certain typc d'economie de montagne,
une certaine orientation, certains produits, etc.). Au cu ne de ces circonstances ne pouvait rester et n'est effectivement pas restee sans influence sur la
situation des langues des peuples carpatiqucs et c'est pourquoi il y a lieu de
tenir compte de t o u t e s ces circonstances et de Ies etudier a fond lors des
recherches linguistiques sur les peuples carr atiques.
2. Quel procede et quel systeme denaicnt etre nnployes dans Ies etudes
carpatologiques linguistiques? Ce serait l'idfal, birn entendu, si le travailleur
respectif, connaissait „de visu" dans le sens dialectologique du mot, toute la
region des Carpates, eventuellement aussi Ies r{gions voisines, liees au territoire carpatique du point de vue geographique, lconomique, politique, ethnographique ou autre, s'il connaissait a fond Ies langues nationales et Ies dialectes de la region carpatigue de meme que des regions avoisinantes, et enfin
s'il connaissait tous Ies ouvrages publies ou manuscrits concemant ces p; oblemes. Dans ce but, le linguiste carpatologue disposerait d'un auxiliaire
fort utile s'il connaissait a fond l'histoire economique et politique de toute
la region carpatique aussi bien que celle des regions limitrophes. Il va sans
dire que ce stade d'erudition n'a ete jusqu'a present atteint par aucun chercheur et que meme a l'avenir, malgre toutes Ies realisations techniques, il ne
le sera probablement pas ; pour le moment, cet objectif sernble depasser
toutes !es possibilites d'un individu. Chaque chercheur doit dane se specialiser
d'une maniere ou d'une autre afin d'approcher, au moins partiellement, tant
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qu'il lui sera possible, cet objectif ideal. I1 est a b s o I u m e n t i n d i s p e ns a b I e que chaque chercheur des problemes linguistiques carpatologiques ait
une connaissance s 1Î re, et acquise d e v i s u, sur la situation linguistique
au moins d'une region partielle fondamentale des Carpates, dans une section
synchrone (le plus souvent contemporaine, le plus accessible et presentan1 un
certain avantage de pouvoir saisir la langue etudiee dans sa totalite structurelle). Cette connaissance doit etre completee par celle de !'aspect linguistique-historique ainsi que par la connaissance de l'histoire meme (et, quant au
probleme dit valaque, entre autres, par la connaissance ethnographique egalement). Cet etat linguistique connu, d'une partie de la region carpatique, devrait etre confronte et compare au systeme de la langue d'une ou de plusie ... rs
autres regions, ou bien - ce qui serait l'ideal - de toutes les parties des
Carpates, a une seule et meme epoque. Tout cela ne doit pas (et merne ne
saurait) etre fait par la confrontation et par la comparaison de tous Ies systemes
des langues donnees, par leur projection historique et par leur totalite structurelle. Ce serait non seulement beaucoup plus difficile mais encore superflu
et meme methodologiquement inexact en ce qui concerne Ies phenomenes
grammaticaux pour lesquels la connexion structurelle (en confrontation avec
Ies rapports mutuels des differentes unit€s, composantes du lexique) est plus
qu'evidente. Les phenomenes intelligibles du developpement de la structure
linguistique indigene, c. -a-d. de celle ou nous cherchons Ies reflets de l'action
d'une autre structure, etrangere, y sont necessairement rejetes a l'arriere
plan. Le savant applique son attention, en premier lieu, aux phenomenes
linguistiques ou aux mots di f fi ci Ies a ex p Ii q u e r, ou bien - s'il
s'agit seulement d'une partie du territoire national - aux phenomenes ou
aux mots s p e c i f i q u e s a cette region geographique du point de vue de
la langue nationale en question a l'epoque respective.
Toutes les recherches carpatolcgiques mentionnees devraient avoir
tMoriquement, en principe, un e do u b Ie p e r s p e c tiv e t h e m a t iq u e: 1° l'etude des consequences linguistiques de la colonisation valaque
dans Ies Carpates a) du point de vue des destinees du systeme grammatical
et du lexique de la langue parlee couramment par Ies colons dans le nouveau
milieu et b) du point de vue des destinees de la nomenclature professionelle
ele la vie pastorale, dans le sens large du mot ; 2° l'etude des consequences de
l'interaction (la plus diverse) des diffen·ntes langues (dialectes) du territoire
carpatique et des regions limitrophes conditionnee aut rem e n t que par
la colonisation valaque. En realite, ii est assez malaise de prrndre, en tous
cas, comme point de depart, les raisons de la naissance de l'etat linguistique
donne, mais plutât leurs c o ns e q u e n ce s, c.-a-d. l'analyse des phenomenes linguistiques concrets qui en decoulent. Ce fait se presente notammcnt
dans l'etude de la situation linguistique et des influences linguistique~ de
J'epoque ou la colonisation valaque a eu lien, si l'on veut differencier le dornaine
thematique la du domaine 2. En differenciant Ies deux influences structurelles
(la et 2) de la langue des colons sur le systeme linguistiquc indigene, le chercheur n'a d'autre choix que l'analyse linguistique la plus universellement
possiblc des phenomenes linguistiques concrets, presentes comrne un resultat
de l'interference linguistique donnee; l'analysc doit tenir compte de tous Ies
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facteurs saisissables qui pouvaient, d'une fa-;:on ou d'une autre, agir sur la
realisation du phenomene ou du mot en question dans un nouveau milieu.
Il apparaît donc relativement plus simple, <lins ce cas, de differencier
le domaine Jb, - partiellement indique deja au point de vue semantique, des
domaines la et 2, de differencier donc Ies destinees de la terminologie valaque
des influences linguistiques structurelles, sans tenir compte si celles-ci sont
entraînees par la colonisation valaque ou par un tout autre phenomene. Mais
la chose n'est pas la non plus tout a fait simple. Il peut exister - et cela, non
seulement theoriquement - des cas, ou le domaine la se confond avec le
domaine 1b (lorsque le colon carpatique parle la meme langue ou le terme respectif de vie pastorale figure aussi, c.-a-d., p. ex„ l'Ukrainien transmet le
terme d'origine ukrainienne, etc.). Il y a cependant aussi une liaison entre
Ies principales perspectives themati<:i:ues 1 et 2, valaque et non-valaque, a
savoir des phenomenes, des expressions appartenant a toutes Ies deux. C'est
le groupe de cas de la soi-disant re p r i se au slave. Par la premiere partie
de son developpement, ce groupe appartient generalement au domaine 2,
par la seconde, souvent au domaine 1 (s'il a ete transmis au slave par Ies
Valaques carpatiques). La methodologie de tous Ies travaux entrepris dans
ce domaine, c.-a-d. des travaux consacres a la langue de differentes regions
carpatiques, eventuellement a des periodes diverses, et orientes vers differents domaines tMmatiques mentionnes, ne sera donc pas entierernent la
meme, malgre des points de contact entre eux. Il y aura toujours, sans doute,
certaines exceptions ayant pour origine le caractere specifique du phenomene
linguistique etudie; d'autre part, il sera neanmoins necessaire de s'en tenir,
dans chaque travail semblable, aux principes communs, generaux,fixes
auparavant.
En prenant comme point de depart p. ex. la region de la langue nationale
tcheque, il pourrait s'agir ici, au fait, de travaux orientes vers l'etude de l'influence linguistique de la colonisation valaque sur le developpement historique
du dialecte valaque en Moravie, sur le developpement historique de la langue
parlee couramment dans l'Est de la Moravie en general ou sur le developpement historique de toute la langue tcheque parlee (eventuellement aussi
ecrite, litteraire), indifferemment si toutes ces etudes avaient ou non pour
but l'exploration de la grammaire, celle du lexique, ou bien simultanement
-celle des. deux cornposantes linguistiques (c.-a-d. la) ; il pourrait y etre quesiion encore de travaux orientes vers les recherches des destinees de la nomendature professionelle de la vie pastorale carpatique en Moravie, vers la determination des influences de cette nomcnclature sur le developpement du
lexique du dialecte valaque (en Moravie) ou de la langue parlee couramment
-dans l'Est de la Moravie ou meme de toute la langue tchequc (c.-a-d. lb) ;
ou encore vers l'etude des rapports linguistiques - autres que ceux qui
furent conditionnes par la colonisation valaque - (soit grammaticaux,
:Soit lexicaux, soit grammaticaux et lexicaux a la fois) tcheco-slovaques,
tcheco-polonais, tcheco-ukrainiens, tcheco-rournains, mais aussi tcheconongrois, tcheco-serbocroates, etc„ sans tenir compte du fait quels systemes linguistiques des langues nationales dqnnees s'interpenetrerent ici
.dans leur developpernent (c.-a-d. 2). Des travaux sirnilaires pourraient prendre
https://biblioteca-digitala.ro

LA MtTifODOLOGIE DES llECHERCHES CAllPATOLOGIQUES

17

naissance sur le territoire d'autres &ecteurs carpatiques (ainsi que dans Ies
regions limitrophes) a l'exception de leur partie roumaine - eu egard aux
regions des Carpates Occidentales et Centrales, constituant dans un certain
sens du mot le point de depart de la colonisation valaque - ou, cependant,
Ies problemes se posent differemment. La il faut y etudier tout d'abord la
perspective tMmatique 2... c.-a-d. Ies influences linguistiques mutuelles
(roumano-slovaque, roumano-tcheque .. „ les destinees linguistiques des minorites nationales en Roumanie), bien que, dans ces regions, le premier aspect
ne puisse etre omis, notamment du point de vue des destinees de la terminologie professionelle mentionnee, afin de ne pas commettre des fautes d'apriorite
et de ne pas barrer la route ă. la connaissance complete de la realite linguistique.
II n'y a pas de doute que, pour la realisation de tous ces objectifs, la
C O O p e r a t i O n }a plus etroite d e S } Î n g U i S t e S a V e C d' a U t r e S
s p e ci a 1 ist e s, avant tout, avec Ies historiens (et, pour la solution des
problemes de la colonisation valaque, avec Ies ethnographes egalement),
serait de la plus grande utilite, bien que chacun d'eux fiît oblige de travailler
suivant la methode de sa propre discipline. Les resultats du travail des differentes specialites pourraient ainsi etre confrontes en permanence, se completant et se corrigeant mutuellement. Cette cooperation serait particulieremc nt
utile et desirable pour la solution de la question dite valaque, constituant par
excellence une tâche de recherches complexes.
Au cours des etudes carpatologiques linguistiques, on ne saurait ne pas
considerer aussi Ies regions voisines, celles des Balkans, ce qui du reste pourrait etre bien utile ă. une meilleure comprehension des pMnomenes linguistiques en question.
3.1. L'etat actuel de l'etude carpatologique linguistique ne saurait etre
considere comme entierement satisfaisant. Il en est ainsi en depit du grand
nombre d'ouvrages publies jusqu'â. present dans ce domaine. Les recherches
indiquees ci-dessus la, c.-a-d. l'etude de l'influence de la structure linguistique du parler des colons valaques sur la langue carpatique indigene, et en general Ies destineesde la langue des colons valaques dans le nouveau milieu
sont jusqu'â. present presque completement negligees. Le seul ouvrage special
qui, pour le moment, traite de cette influence (quant a la Moravie) par confrontation et par comparaison sur l'etendue carpatologique necessaire est
notre travail ]azykove vlivy karpatske salasnicke kolonizace na Morave.
Konfrontalnl-komparatistickd gramatickd studie karpatologickd 1. En partie
seulement, on peut y integrer aussi l'ancien ouvrage de J.H. Ag. G a 11 as,
V alasi V kraji Pferovskim, pravi A rkd.dove M oravsti' jejich posvatne h.ory'
obycejove a ndrodni pisnl. Vlastenskd brdzva znamkovand od ]ozefa Herm.
Agapita Gallase skladatele Muze Moravske 2 publie plus tard par K ad 1ec 3,
1 Rozpravy CSAV, 77, :flada spolelenskych ved, cah. 10, Prague, 1967, pp. 136 et
une carte.
2 Manuscript. }'ai reussi a Ie trouver, en 1967, dans
Ia bibliotheque du Musee
Kational de Praguc (signe II F 12).
3 K. K ad Ie c, Jos. Roim. Galia.Io zlraceny spis o Vala.Iich v k'aji Pf„ovskt!n1, «Cesky
liill>, 15, Prague, 1906, p. 161-178, 209-225, 257-277.
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ainsi que l'article de F. Pas t r ne k, O puvodl mor. Valachuv 1 . Quant au
domaine slovaque, on peut y presenter les articles de A. H a b o vs t i a k,
V plyv valasskej kolonizr.icie na stredoslovenske nr.irecia 2 et Kolonizr.icia ako jeden =
linitel'ov pri utvr.irani nr.ireCi 3 . Il y a lieu de mentionner egalement les breves
remarques qui accompagnent les ouvrages orientes vers les recherches des
destinees de la terminologie professionelle carpatique utilisee dans le nouvcau
milieu (comme p. ex. les remarques du livre de. D. C r â n j a 1 ă - Krandfalov, Rumunske vlivy v Karpatech se zvlr.issnim zfetelem k moravskemu Valassku 4 • Enfin il y a certains ouvrages dialectologiques qui, marginalement,
appartiennent au domaine la 5, et recemment, le livre de l'historien ]. Macu re k 6.
2. La serie des ouvrages etudiant Ies destinees de la terminologie professionelle de la vie pastorale carpatique dans le nouveau milieu (= lb) a ete
inauguree probablement par l'article du Roumain D. P. Marţi anu, Ceva
aespre Valahii din Moravia 7 • Cet auteur y a connu, au cours de sa cure
a Rofoov, certaines expressions de la vie pastorale de la-bas qu'il a detenninee comme des mots d'origine roumaine. Peu de temps apres, une etude
systematisante fut publiee par. F. Mi k 1 os ic h, tJber die Wanderunge1i
der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den Karpaten 8 , dont une partie
a ete ecrite par E. K al uz ni ac k i et qui (des lors a peine) constitue la veritable base scientifique et methodologique des recherches sur !'origine de la
nomenclature carpatique utilisee et sur son developpement. Dans cet ouvrage,
Miklosich s'est occupe, eotre autres, de l'etude des expressions de la vie pastorale d'origine ou de mediation roumaines en serbe, ou il en a trouve 7, puis en
1

«Casopis Matice moravske» ( = (:MM), 31, Bmo, 1907. p. 113-129.
«Jazykovedny l:asopis», XIII, Bratislava, 1962, p. S-27.
Rec. Problemy mar~isticke fazykovldy, Prague, 1962, p. 367-371.
' Ci-apres aussi RVK. Prague, 1938.
5 J. B e Ii c, Dolskâ nareU na Morave, Praguc, 1954, p. 206 et suiv.; A. K e I I ne r,
V.fchodola!sliti ntifeGi. II, Bmo, 1949, p. 81 et passim; J. S k u 1 i na, Severni pomezi moravslioslovensliych ntifeli. Prague, 1964, p. 188 et suiv.; Nâfelni diferenciace severniho useku
moravskoslovenske oblasti se zfenim li va/a!sliii liolonizaci. Pfisplveli k pomezni problemalict'
leslios/ovenske, «Jazykovedny ~asopis», XV, 1964, 64-75; ]. St ani s I a v, De.fin)' s/ovenslieho jazyka. I, Bratislava, 1958, p. 488; et tout recemment A. Ha b o vs t ia k, O•avskC
nti•eCia, ·Bratislava, 1965, p. 322-325, 337-342.
6 Vala!i v zdpadnich Karpalech v 15-18 stoleti. ]( dljinâ.111 osidleni a hospoddrslw-spolecenskeho v;ivoje jiiniho Tesinska, jihoztipadniho Polska, severozapadniho Slovenska a v.fchodni
Moravy, Ostrava, 1959, p. 108 et passim. Voir aussi natre contribution Vyznamn.v lirok vpfol
v feieni vala§ski otâzliy, SPFFBt;, 1962, A 10, p. 181-190.
' «Buciumul, ziar politic, literar şi comercial», Bucarest, 1864, 11/2 281, p. 1-2, Revista
interiore. L'article a ete reedite plus tard par son auteur sous le titre Descopcrfri limbistice dans
Ie recueil Uricariul, ci.p•inzătoru de hrisoave, ispisoace, urice, anafl11'ale, prociamaţiuni, hatişerijc
şi alte acte de ale Moldovei şi Ţării Româneşti, de pe la anul 7461, şi pînă la 1854. Sub direcţiunea
D-lui Theodor Codrescu, VI• voi., Jassy, 1875, p. 148-156. Je suis tres heureux de pouvoir
exprimer ma gratitude profonde a l'obligeance aimable de mes collegucs roumains qui m'ont
rendu possible d'etudier, au cours de mes voyages en Roumanie (avril - mai 1965, octobre novembre 1966 et septembre - octobre 1967) ces sources, aussi bien que des dizaincs
d'autres fonds de bibhotheque et d'archives.
s Ci-apres aussi Wanderungen; Separatenabdruck aus dem XXX. Bande der Denkschriften der philosophisch-historichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, \'iennc,
1879, 1-66.
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ukrainien (41 et derivations), en polonais (22 et deriv.), dans la varachie
morave··et en Slovaquie (40 et deriv.), et Kaluiniacki (de maniere detaillee)
en ukrainien et en polonais (261 et deriv.). La cause immediate qui a stimule
Ia redaction de cet ouvrage de Miklosich a ete, sans doute, l'article d'information cite de Marţianu, public par lui en 1875 dans Uricariul (pas encore !'original de cet article public en 1864 dans «Buciumuh> 1), qui avait contraint Milclosich a prendre serieusement en <:onsideration l' op inion - s'il l'avait deja
connue - des freres J. et H. J i r e c e k : «A iich die nun ganz slavischen
Walachen der măhrischen Karpaten diirften ăhnlichen (c.-a-d. roum., A.V.}
Ursprung sein» 2 • Ce n'est que plus tard qu'il a pris connaissance de l'ouvrage
de Kulda, Narodni obyceje moravskych Valachu, dans «Svetozor» de Vienne
(de 1858 et 1859), du recueil des contes slovaques de B. Ne m co V a (de
1863) 3 , des Zakladove de 5 e mb era (de 1864) 4 et, peut-etre a cette epoque
seulement du Catalcgue de Du di k (de 1873) 5 • La preuve evidente ressort
d'un seul coup d'oeil jete sur l'ouvrage anterieur de Mi k 1 os ic h (de 1867),
Die Fremdworler in den slavischen Sprachen 6 ou, quant aux mots de la vie
pastorale carpatique apprecies plus tard (= dans W anderungen) comme
moraves, il mentionne avec „cech." seulement I'expression kracun (p. 29);
il n'en connaît pas d'autres (hryndza, koliba, vatra) comme tcheques.
Au contraire, son ouvr. cite de 1867 n'indique pas un seul mot valaque (de
Moravie) apprecie comme tel trois ans auparavant par 5embera (o.c. 53). Le
fournisseur principal de Miklosich, en ce qui concerne Ies roumanismes moraves, est devenu F. Bart os, son eleve d'autrefois a l'Universite de Vienne;
«Herr Franz Barlos, Professor am k.k. Gymnasium in Brunn, hatte die Gute,
ciem Verfasser eine grosse A nzahl von roumunischen W orlm aus der Sprache
der măhrischen Waclien mitzutheilen (Wanderungen 65). L'epoque a laquelle cela
s'est produit et le râle de Bartos (qui n'a fourni que le materie! ou aussi son
appreciation) seront peut-etre reveles le temps aidant, par l'etude de la correspondance de Bartos avec Miklosich. Son opinion en ce qui concerne !'origine
(du moins partiellement) roumaine des Valaques moraves, Bartos ne l'a
empruntee, bien entendu, que de Miklosich, comme en temoigne un coup
d'oeil sur l'oeuvre litteraire de Bartos '·
1 Tht'oriquement ce serait bier possiblc. mais, vu Ic caractere general de ce journal,
crla ne parait pas probable. Voir ci-dessus, p. 18, note 6.
2 ] • et H. ] ir e le k, Entstehen christlicher Reiche im Gebictc des hevtigen iisterreichischm
J\aiserstaates vom ]. 5(1() bis 7000, Vienne, 1865, p. 225. On ne pcut pas exclure le fait que
ks frere' ] irccek, deja dans ce temps-la, ont con nu cette premiere edition de l'article de
?.Iarţianu dans «Buciumul».
3 Slovmskt pohd.dky. Z Uller. Zpominky = cesly po Uhfich. lfraje a lesy ve Zvolenskv.
L'oeuvre complete, VUI, Litomy~l et Praguc, 1863; cf. (pas precisement) dans Ies Wanderun;:en, p. 66.
• A. Y. Sem b era, Zdkladot•i dialektologie leskoslovenske, Viennc, 1864.
6 B. D u d i k, Catalog der nationa/en H ausindustrie und der I' olkstrachlen in 111aehren,
Brno, 1873, chap. D, Walachen, Valali, p. 33---48.
6 Besonders abgedruckt aus dem XV. Bande dcr Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1867, p. I - 8.
7 Sur ces choses Bartos n'ecrit que dans «Lid a nă.rod», I, 1883 (Velkt Mezifiti)', p. 160.
tandis qne dans son grand debut dialectologiquc Ndfeli slovdcke (Zlinskl), CMM, 1878,
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Une revision de la tbeorie de Miklosich a ete tentee par J.L. P i c dans
son ouvrage Zur rumănisch-ungarischen Streitfrage. Skizzen zur ii.ltesten Geschichte der Rumiinen, Ungarn uni Slaven (Leipzig, 1886). II limite un peu le nombre
des rownanismes dans Ies Carpates de l'Ouest par quelques appreciations
inedites (o.c. 93/60). Selon J.L. Pic, Ies Valaques de Moravie (ainsi que leur
langue) sont d'origine purement slave. 11 admet que Ies bergers roumains ont
pousse leurs troupeaux jusqu'en Moravie, - ou ensuite s'appelerent Valaques
tous ceux qui paissaient leurs brebis dans Ies montagnes, selon le mode roumain (90) - mais une fois revenus dans leur patrie, (nouvelle appreciation,
et donc une nouveaute methodologique) 1 îls y rapporterent un certain nombre
de mots d'origine slave (oblok, pivnica ... , 93-94). Etant donne que Ies migrations des bergers carpatiques dans Ies deux directions (mieux: dans plusieurs
directions) sont tres probables et, en ce qui concerne les petites distances
rneme historiquernent prouvables, on ne saurait refuter a priori, dans son
ensemble, l'opinion de Pic, mais on peut douter que Ies mots cites par lui comme
preuve des migrations des bergers roumains de Slovaquie en Transylvanie,
representent une preuve philologique suffisante (îls peuvent etre, en partie,
la consequence de l'interference linguistique discutee au cadre du do~aine 2,
Ies penetrations de la langue voisine) ; Ies recherches futures apporteront
certainement Ia-dessus des connaissances plus approfondies.
Les influences roumaines sur la region carpatique polonaise ont ete l'objet
de l'ouvrage de L. 1\1a1 i no w s k i, O niekt6rych wyrazach ludowch polskich.
Zapiski por6wnawcze (Chap. Slady wplywu rumunskiego w mowie g6ralskiej
-na Podhalu p. 1-20)~. Contrairement a Kaluzniacki, îl est d'avis, et îl le
demontre, bien des preuves a l'appui, que dans le Podhale i1 s'agit effectivement des restes de l'ancienne colonisation roumaine: „sqdz' ie w 6bec tych
fakt6w twierdzenie prof., K., jakoby gwary podhalska i: cieszynska nie ulegaly
bezpo5rednim wplywom rumunskim, upaic musi stanowczo" (o.c. 18). La contribution de F. Pas t r ne k, Slovensky jazyk. Studovanie sloventiny («Slovenske
pohl'ady», XIII, 1893, pp. 175-177, 237-245, 301-309,368-375, 426-434,
549-564, 631-639, 692-698, 762-767) diminue le nombre de roumanismes
p. 1--67, ii ne parle pas de ces dernieres. Sans remarquer !'origine roumaine ii cite ici glaga
„teleci Jaludek namoten:v. jimi se ovU mleko syff' (32); kfdel „hejno, mnolstvi": kfdel boru uy.schlo (35); valach „stroj na cldini obili, fukar" (48). II ne croit pas non plus a !'origine roumaioe du verbe redigovat: kde ten stiH redigujc!? (stauiI), redigoval ho na huru (62), quoique
<:e dernier soit range par lui-meme nettement parmi Ies mots d'originc etrangere. Selon ses
mots a la page 61: „A'ejuice slov cizich vypujleno z nemiiny, niktara z latiny, tfi ctyri z mad'artiny" (la majorite des mots etrangers sont empruntes de l'allemand, quelques-uns du latin,
trois ou quatre du magyar), le verbe redigovat est plutot d'origine latine. Voir nos etudes
jazykozpytni dilo Frantiika Bartoie, «Vala.Ssko», VI, Bmo, 1957, p. 16 et suiv., et
Frantiiek BartoI - dialektolog moravskf1 dans le recueil Ze iiuota a di/a Fr. Bartoie, Gottwaldov, 1957, p. 87-95.
l Mais pas du tout tant qu'il s'agit d'une (o'importe quelle) influence des laogues slaves
sur le roumain; de la litterature voir deja l'ouvrage de M i k I os ic h Die slavischen Ele•nente im Rumunischen. Besonders abgedruckt aus dem XII. Bande der Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Vienne, 1861,
1-70, et aussi une serie de travaux posterieurs (cf. p. 23 el suh·. de ce travail-ci).
s Osobne odbicie z tomu XVII «Rozpraw Wydzialu filologicznego Akademii Umiejet11otci w Krakowie», 1892.
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indubitables (= mots d'orig:ine ou de mediation roumaine) en slovaque a
15 (ou avec le derive bakefa a 16) etil les limite uniquement au domaine pastoral. II pretend que la plupart des bergers roumains se sont etablis dans Ies
Carpates a !'extreme Ouest et que, par consequent, Ies Valaques en Moravie
s:mt Ies descend::mts des bergers roumains d'autrefois (pp. 692----698, 762-767).
M. V a c I a v e k aboutit dans son articlc O p!lvodu a jmene V alachrl 1 , en
partant de la litterature d'alors, a la conviction que Ies Valaques moraves
sont, du point de vue ethnique et linguistique, un element indigene et qu'ils
tenaient leur nom de leurs voisins slaves des plaines: <·Zamestnani jejich
nejhlavnejsi, totii ovcâctvi, sala5nictvi, bylo podnetem nazvu toho» (p. 15).
L'affinnation de cet auteur selon lequel Ies habitants de la Moravie de l'Est
se sont, jusqu'aux preparatifs des expositions ethnographiques de 1891 et de
1895, defendus d'etre appeles Valaques n'est pas tout a fait probante et on ne
saurait la prendrc au pied de la lettre, vu le resultat de la recherche dialectolog:ique entreprise sur ces lieux memes, par l'auteur de cet etude. Ou bien quelques habitants de la Valachie morave prenaient-ils toujours, meme vers la
fin du xrx· siecle, le sens de ce terme comme quelque chose d'etranger?
Ou bien sentaient-ils la difference nette entre les valaques (= Ies bergers) et
Ies autres habitants du village respectif? (Cf. o.c., p. 15). La penetration plus
lente de cette denomination (ou plutot, peut-etre, une certaine retraite)
serait comprehensible, bien sur, pour ce temps-la de cristallisation et d'affermis~ement de la nation tcheque moderne. Et cela, d'autant mieux que le
peuple valaque, malgre sa pauvrete - ou, peut-etre, au contraire a cause
meme de cette derniere - etant fier et indomptable (cf. Ies nombreuses rebellions contre toute sorte d'oppresseurs), vivait a la limite du territoire tcheque
national ce qui donne aux peuples, en pareil cas, une plus grande conscience
de leur nationalite que le centre du territoire national en question 2 • L'analyse des roumanismes le:xicaux (pretendus), toponymiques et onomastiques
dans les Carpates slaves, avec une tendance un peu exageree a appuyer la
theorie roumaine, est faite aussi par N. Drăgan u dans son ouvrage
Românii„. 3 Le nornbre de roumanismes - supposes ou reels - dans la
Valachie morave a ete distinctement augmente par]. V a Ie k (surtout dans
son ouvrage Poznamky k mape moravskeho Valasska 4 ) fonde sur ses propres
connaissances acquises sur Ies lieux mais aussi sur la connaissance des documents d'archives ayant trait aux divers domaines de la vie des Valaques moraves. En ce qui concerne !'origine ethnique de la population valaque de Moravie,
1

«Sbornik lllusejni spolecnosti ve Vala5skem Mezifltfo No II, Val. Mezifiti, 1898, p. 9-15.
• Cf. une replique fiere des sujets de Valachie aux seigneurs feodaux de :lerotin (de 1750)
qui ne voulaient pas accepter !cur memoirc: «Ponevad.z pfitomny momoYicil zkrs deputiYovanl
osaby jest poddvan'f• I'asi Vysoce hYabici milosti a vy racile odpovidat, aby byl nlrnecky, tak
mv spolecni specie poddani uYadice se, odpovidâme, 1;e l'y Ydlile rozumel, zo jsme my MOf'avciVaJi
f>oddani, /ah Vy racle tal<e moravshe pisnia pii,iat a moravskou Yesoluci dai>>. Les archives d'Etat
de Brno, Ies supplements 82. Cf. aussi M. V a ii
c k, Valasi, strdlcove ceske foci 11 dobe MaYie
Terezie, «Vlastivedny vestnik moravsk)'>>. XVI, 1961-1964, Brno, 1964, p. 123.
3 Romdnii în veacurile IX -X 11' pe baza toponimiei şi a onomasticei, Bucarest, 1963.

ac

4 «Casopis llloravskeho musca zemskeho». VII, Brno, 1907, pp. 51-85, 220-233.
\"III, 1908, 81-118, 257-293; IX, 1909, 109-130, 194-211; X, 1910, 133---146, 289-304;
XI, 1911, 123---135. 282-288.
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l'auteur admettait un certain nombre de Roumains, arrives de l'Est pendant
la colonisation valaque. Quelques opinions et appreciations de Vâ.lek doivent
etre encore analysees d'une maniere approfondie; l'analyse de l'oeuvre carpatologique de Valek entreprise par Krandfalov, nesauraitetreconsidereeenson
ensemble comme satisfaisante et avant tout definitive, car Krandialov avait
ete pour Vâlek un juge trop severe en lui refusant presque tous ses roumanismes pretendus de la Valachie morave. Aux travaux de ce domaine (= lb)
on doit rattacher egalement Ies etudes comparatives de St. W ~ d k i e w i c z,
Zitr Charakteristik der rumanischen Lehnwărter im Westslavischen 1 et De
q'U{!lques emprunts du slave occidental au roumain 2 • Elles signifient, en effet,
un certain appui a la theorie roumaine, bien que l'auteur ne cache pas, dans
une large mesure, son scepticisme scientifique (cf. Zur Charakteristik, p. 291;
De quelques emprunts, p. 113). On peut bien voir ses efforts d'arriver a une
-connaissance veritable de l'objet de sa recherche moyennant sa maniere de
voir bilaterale, tres importante du point de vue de la methodologie.
Les nouveaux carpatismes ou plus precisement Ies nouveaux valachismes
-carpatiql,les (d'apres l'appreciation de son auteur, pas toujours persuasive, les
nouveaux roumanismes) sont presentes par l<!- contribution de A. K a v u 1 j a k,
Valasi na Slovensku. Historicko-etnografickd stz4dia 3 , methodologiquement
importante, non seulement pourunlinguiste, a savoirpar sa constatation de la
<late la plus ancienne de l'existence des quelques expressions carpatiques
etudiees en Slovaquie.
Un ensemble des carpatismes lexicaux connus jusqu'a ce temps-la et
a.pprecies par Ies savants comme etant d'origine roumaine, et l'analyse systematique de ces mots, ont ete presentes dans Ies RVK de Krandfalov (Crânjală). 4. Plus tard l'auteur a publie toute une serie de contributions a ce domaine
et recemment aussi un nouveau livre (cf. p. 13/1; dans ce livre, p. 8-9,
voir quelques titres de ces publications). Tous ces ouvrages de Krandzalov
sans exception, expriment successivement, d'une maniere toujours plus
nette, sa resistance et son opposition a la theorie roumaine et a tout ce qui
soit lie a celle-ci, quant a la sphere linguistique - car ses travaux sont au
moins linguistico-historiques il n'exp:-'m •nt qu'une nouvelle defense approfondie de l'expose du premier livre.
Des arguments nouveaux en faveur de l'influence de la vie pastorale
roumaine comme de la population roumaine sur le terrain des Carpates slaves
(en particulier polonaises) sont fournis dans Ies etudes de I. Do b ro w o 1s k i,
la derniere etant Die Haupttypen der Hirtenwandemngen inden Nordkarpaten,
vom 14. bis 20. ]ahrhundert 4 • II est regrettable que, jusqu'a present, la publi1 «Mittei!ungen des Rumă.nischen Institut~ an der Universită.t Wicn», 1, ed. McycrL'iibkc, Heidelberg, 1914, p. 263-291.
2 «Rocznik slawi styczny», VII, Cracovi~. 1914-1915, p. 111-132.
3 Sbornik na polrsf .fcncfa Skulli!tyho, Turc 5,., Martie, 1933, p. 336--374.
' C'est Fr. K op e c n y qui a donne dans son articlc ]dii'. k rumunskt!mu prino.rn do
valasskeho slovnik11. «Slezskf sbornlk» Opava, 1966, N°2, p. 250-259, une analysc critiquc
·d'une partie de l'oeuvre RVK de M. Krandfalov (c-a-d. de son analysc des carpatismcs
pn!tenduş dans la Valachie morave).
5 Rec. Viclizucht mid Hirtenlebcn in OstmittclcuYopa: Ethnographischc Studitm, Buclapcst,
1961, p. Il3-146.
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cifr scientifique n'ait connu Ies resultats des recherches linguistiques faites
par l'auteur dans Ies Carpates polonaises ces „einige Hunderte hauptsăchlich
bisher unbekannter W orter rumănischen und balkanischen Ursprungs nir allem Personen -, Tier - und Ortsnamen, die das Hirtenwesen betreff enden Termini und eine Anzahl von Spitznamen, ausserdem viele Haupt uncl Zeitwi:irter aus verschiedenen Begriffskreisen" (p. 123-124). Ce materiei
Jinguistique presente par lui le 20 janvier 1951 a la Commission des slavisants
PAlJ en Cracovie n'a ete connu de l'auteur de ces lignes que par le demier
linl' de Krandfalov (p. 144 et suiv.).
Panni Ies travaux du domaine 1b, il faut ranger aussi la contribution de
Y. Mach e k, Ukrajinske ndzvy rostlin na Valahku 1 et egalement quelques
explications de ce demier, publiees dans son livre Ceskti a slovenskti jmena
rostlin (Prague, 1954) et demontrant Ies rapports linguistiques de nos pays
avec Ies Carpates de l'Est. - La contribution de I. K ni e z sa, Pochodzenie
Jmngaryzm6w karpackiej terminologii pasterskiej 2 foumie lors du 2• CongTes
internationaI des slavisants a Varsovie (1934) s'occupe des influences hongroises
estimees trop hautes sur la terminologie de la vie pastorale carpatique (cf.
a.ussi plus loin Z. Hauptova, Vyznamove skupiny„., p. 529), ii part des travaux
de K. Potkanski et de Z. Holu b-Pacewicz (o.c., p. 51). L'absence de l'analyse des cas concrets reduit bien entendu, la force demonstrative
des conclusions donnees.
Queiques contributions ulterieures sont consacrees aux analyses nouvelJes des carpatismes lexicaux deja connus. Dernierement l'importance des
travaux du domaine lb est rappelee, brievfment mais clairement, par
I.O. D z e n d z e l iv s' k i j dans ses Leksycni dam: pro valas' ku kolonizaciju t'
ra,ioni Ukrajins' kych Karpat (recueil Tezy dopovidej V I ukrajins' k6ji slavistycnoji
lwnferenciji, 13-18fovtnja1964r., Cernivci, 1964, p.172-174) 3 3. Toute une
serie de travaux a ete consacree aux recherches des rapports linguistiques
mutuels (autres que ceux qui furent entraines par la colonisation valaque)
dans Ies diverses parties des Carpates (domaine 2) mais, plus d'une fois, seulement du point de vue theorique parce que la majorite de ces ouvrages vont
souvent s'allier ou meme s'indentifier aux travaux de la colonisation valaque,
d'une part sciemment, d'autre part inconsciemment que ce soit necessaire,
ou non, (cf. p. 13) 4 ; panni ces travaux, Ies publications sur Ies rapports
linguistiques slavo-rownains presentent une importance considerabie.
Ce sont, chronologiquement envisages, p. ex. Ies ouvrages cites de
Mi k 1 os ic h (Die slavischen Elemente„.et Die Fremdworter„.) et de Malin o w s k i (O niekt6rych wyrazach ... ); puis Ies travaux de OY. Densul «Na~e Vala5sko», XII, Brno, 1949,
2 II Mildzynarodow)' zjazd slawistow

p. 130-131.

(filologow slowianskich). Ksiega referatow. I, Var"'vie, 1934, p. 49-53.
0 Voir au;si le rapport de A. d c \'inc e n z, L~ .mbstrat roumain dans Ies Carpalhes
<111 Xord, «Communications et rapports du Premier Congres International de Dialectologie
gc'nerale» Louvain du 21 au 25 aout 1960, Bruxelles Ies 26 et 27 aout 1960, organisc par
::ievt•r Pop, Louvain, 1965.
• Ce procede est facile a comprendrc dans Ies recherches des phenomenes linguistiques
<JUi ont penetre dans Ies langues particulieres des Carpates justement dans l'c!poquc de la colonisation ,-alaque, en meme tcmps avec cettc derniere, bien qu'indepcnda.mment d'elle.
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s ian u, Histoire de la langue roumaine. I. Les origines, Paris, 1901 (l'influence
slave, p. 237-287), publie plus tard de nouveau, en roumain, par J. Byck,
Bucarest, 1962; de I.A. Jac im ir s k i j , Iz slavjano-rumynskich semasio-,
logileskich nabljudenij, Saint-Petersbourg, 1904 («lzvestija Otdelenija
russkogo jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii Nauk», IX, kn. 2);
de I. B ă r b u 1 e s c u, Kad su palele da ulaze u rumunjski jezik najstarije
njegove slavenske rijeli. ]agic-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava jagica,
Berlin, 1908, p. 433-448 - cf. St. M l a d e n o v, Ilie Bărbulescu, Kad su
palele da ulaze u rumunjski jezik najstarije njegove slavenske rijeli (Ztornik
u slavu V. ]agica, Berlin, 1908, p. 433-438), «Rocznik slawistyczny~. III,
Cracovie, 1910, p. 118-139; de E. Simion e s cu, Accentul în cuvintele
vechi slave din limba română, Jassy, 1913; de P. Ca n cel, Despre „rumân"
şi despre unele probleme lexicale vechi slavo-române, Bucarest, 1921, et du
m e m e, Termenii slavi de plug în dacoromână, Bucarest, 1921 ;de N. I org a, Les plus anciens etats slavo-1oumains sur la rive ~auche di~ Danube
(VII' siecle), «Revue des Etudes slaves» (RESl), V, 1925, p. 171-176; de
M.C. Ştefănescu, Elementele ruseşti-rutene din limba românească şi vechimea lor, Jassy, 1925; de Th. Capi da n, Elementul slav în dialectul aromân,
Bucarest, 1925 (Academia Română, Memoriile Secţiunii literare, ser. III, t.
II, mem. 4) ; de A.I. Ph i 1ip pi de, Originea Românilor. II. Ce spun· limbile
română şi albaneză, Jassy, 1927; de I. Bă r b u 1 e s cu, Curentele literare la
români în perioada slavonismului cultural, Bucarest, 1928; du m em e, IndividuaJ,itatea limbii române şi elementele slave vechi, Bucarest, 1929; cf. la critique
d'Individualitatea par Gr. Nan dr i ş dans la «Revista istorică română»,
II, 1932, p. 387-411; de ]. B y c k, Texte româneşti vechi, Bucarest, 1930; ·
de M. Costăchescu, Documentele mcldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. I.
Documentele interne. 1374-1437, Jassy, 1931; ouvr. cite de N. Drăgan u, I.
Românii în veacurile ... ; les etudes de P. S k ok, Des rapports linguistiques
slavo-roumains, I, «Slavia», I, 1932, p. 485-494; II, Slave et roumain, RESl,
III, p. 59-77, Ila, «Slavia», III, p. 114-121; III, «Slavia}>, IV, p. 128-138,
325-346; IV, «Slavia», VI, p. 120-129; V, «Slavia», VI, 758-766; VI,
«Slavia}>, VIII, 605-628; VII, „Slavia", VIII, p. 778-790; du m e m e·
Osnovi romanske lingvistike. I-III, Zagreb, 1940; de I. K ni e z sa, Pseudorumiinen in Pannonien und in den Nordkarpathen, Budapest, 1936; r1e
M. K te pin s k }', Influence slave sur le verbe roumain. A la memoir1 dt:
jifi Polivka, «Slavia», 16, 1938-1939, pp. 1-49, 220-268, 481-534;
de O. B e k e, Zur Lautgeschichte der slaiiischen Lehnwiirter im Ungarischen,
«Zeitschrift fiir slavische Philologie» (ZfSlPh) XVI, 1939, Leipzig, p. 319-327;
de I. I or da n, Note de lexicologie română, Buletinul Institutului de Filologie
Română «Alexandru Philippide» (BI), Iaşi, VI, 1939, p. 150-189; VII-VIII,
1940-1941, p. 224-293; IX, 1942, p. 116-128; du m e m e Sufi:xe româneşti de origine recentă (Neologisme), BI, VI, p. 1-59; dume m e Stilistică
morfologică, BI, VII-VIII, p. 1-148; de m e m e Les denominations du
„crâne" d'apres l'Atlas linguistique roumai1; (I, carte 7) (ave= 4 cartes hors
texte), «Bulletin Linguistique» (BL), VIII, 1940, p. 95-141; du m e m e
Notes de lexicologie roumaine, BL, IX, p. 53-69; du m e m e Vlăduţu' mamei,
BL, XI, p. 33-46; de A. Rosetti, Slavo-rom.am:ca, BL, VII, p. 117-120:
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VIII, p. 159-163; X, p. 122-125, XI, p. 56-72, du m e m e, Sur quef,ques
termes du daco-roumain relatif~ a la propriete terrienne. A la memoire de C.
Giurescu (1875-1978), BL, IX, p. 70-82; et du me m e, Istoria limbii române. III. Limbile slave meridionale (sec. VI-XII), Bucarest, 1940 (5-eme
ed„ Bucarest, 1964) ; de A. Graur, Contributions al' etude des noms de personne
en roumain, BL, VII, p.105-114, et dume m e, Notes d'etymologie roumaine,
BL, VII, p. 121-139; VIII, p. 211-223; de V. W i j k, Zum Ostslovakischen,
«Slavia>>, IX, p. 1-18; de Th. Capi da n, Le bilinguisme chez les Roumains,
«Langue et Litterature», I Bucarest, 1940-1941, p. 73-94; de F. S im aJ. S za b 6, Zo vzdjomnych slovnikovych vplyvov slovensko-mad'arskych.
S maăarskymi i nemeckymi resume, BratislaYa, 1940 ; de E. P e t r o vi c i,
Note slavo-române. I, «Dacoromania» (DR), X, 1941, p. 26-38; II, X,
p. 335-352; III, XI, p. 184-193; du m e m e, Simbioza româno-slavă în
Transilvania, «Transilvania», 73, Sibiu, 1942, p. 149-156; du m em e,
Siebenburgen als Kernland der nbrdlich der Donau gesprochenen rumănischen
Mundarten (tirage a part de «Siebenbiirgen»), Bucarest, 1943, et Dovezile
filologice ale continuităţii, «Transilvania», 74, p. 7-13; de B. Caz acu,
Les denominations roumaines du foie et des poumons d'apres l'ALR. Etudes de
vocabulaire ( avec 3 carles hors texte (BL, IX, p. 83-94, et Notes de lexicographie et de morphologie roumaines, BL, XII, p. 56-70; de H. Bart e k, Najstarsic slovenske slova v mad'artine, «Elan», 14, Bratislava, 1944, N~ 10,
l'· 3-5; de P. O 1 te anu, K fonetickemu suvisu medzi rumuncinou a zapadoslovancinou, «Jazykovedny sbomfk», I-II, Martin, 1946-1947, p. 63-106;
de ]. St o 1 c, Nareeie troch slovensk-ych ostrovov v Maăarsku, Bratislava,
1949; de P. Kira l y, A keletszlovdk nyelvjdrds nyomatott emlekei, Budapest,
1953; de I. K ni e z sa, A magyar nyelv szldv jăvevenyszavai, Budapest, 1955;
de P. O n dr u s, Stredoslovenske ndreeia v Mad'arskej l'udovej republike,
Bratislava, 1956 ; de E. P e t r o vi ci, Zum slavischen Einjluss auj das
rnmănische Laut- und Phonemsystem. Vortrăge auf der Berliner Slawistentagung (11.-13. November 1954). Veroffentlichungen des Instituts fiir Slawistik J\J'g 8, Berlin 1956, p. 109-129; du m e m e, Kann das Phonemsystem
einer Sparche durch fremd'n Einfluss um~estaltet werden? Zum Slawischen
Einfltiss au( das rumănische Lautsystem, «Janua Linguarurn», M III, S'Gravenhage, 1957, p. 11 et suiv.; du m e m e,
nekotorych schodstvach mf idu
rumynskoj i slavjanskoj fonematiceskimi s1:stemam1', «Slavia», XXVIII,
12-19 (Conference des slavisants, Olomouc, 1957), de I. Pătruţ Fonetica
graiului huţul din Valea Sucevei, Bucarest, 1957 ; de E. S e i d e 1, Elemente
sintactice slave în limba română, Bucarest, 1958; de Z. Top o 1 ins k a,
Stosunki akcentowe na pograniczu polskc-czeskim (na marginesie pracy
M. Romportla, Zvukova stranka soitvisle feti v ndfecich na Tesinsku, Ostrava
1958), «Slavia>\ XXIX, p. 582-587; de Z. Ha u p to va, Pfispevek k
V)ipujckdm gramatickych slav z neslovanskjlch jazykD, <•Slavia>\ XXVII, p.
p. 410-414, et Vyznamove skupiny madarskych slmi piejatych do slovenstin;•,
«Slavia», XXVIII, p. 519-532; de G. Mi hăi 1 ă, !mprumuturi vechi sudslave în limba română. Studiu le:xico-semantic, Bucarest, 1960; de Z. St ie b e r,
Systemy wokaliczne dawnej Lemkowszczyzny, «Slavia», XXIX, p. 207-211;
de B. S u l an, Dalo li vengerskoje -6 slavjnaskoje -ov? «Slavica», I, Annales

o
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Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth
nominatae, Debrecen, 1961, p. 43-54, et K psevdotreuckomu etimologiceskomu
istolkovaniju nekotorych slov cesskogo slovarja, «Slavica», II, p. 109-126;
de E. M o 6 r, Backofen und Brot bei Slawen und Ungarn, «Slavica>>, II,
p. 47-5S; de I. K o V ac z, Slowakische Elemente in den ungarisch geftihrten
Kammerbiichern von Nagyszombat (Trnava) aus dem XVI. und XVII. jahrhundert, «Slavica'>, II, p. 85-107; de Sl. C' te se n )', O jazyce ceskych osad
na jihu 1'umunskeho Banatu, <,Cesky lid, (CL), 49, Prague, 1962, p. 201-209;
Z druhe vypravy za cdti:nou v rumunskd.m Banate, CL, 51, p. 27-32, et Vlastni
jmena osob a zvifat it Cech:I na jihu rumunskelzo Banatu, «Nase rec.», 47,
Prague, 1961, p. 208-216; d~ Gh. Cip Ie a, Iufiitcnte româneşti în graiuri.le cehe din Banat. Lexic, « Co:.1cctiici d~ ling\•istică, » XI, Cluj, 1966,
N° I, p. 63---69; de Anna S z y f c r, Slownictwo pasterskie T atr i Podhala.
Pasterstwo Tatr Polskich i Podhafo. IV. Historia osadnictwa 1: organizacja
spoleczna pasterstwa oraz slownictwo pasterskie Tatr Polskich i Podhala,
Wroclaw -Varsovie - Cracovie, 1962, p. 163-193; de Z. Rad w an s k apar y s k a, Polskie nazw_y r;6ralskie roslin Tatr i Podtatrza, o.c., p. 195-233;
de W.H. Par y s k i, Pasterskie nazwy geograficzne w Tatrach Polskich i na
Skalnym Podh.al11, o.c., V, 1963, p. 7-164; de I. K o tu 1 ic, ]{ otazke
tzv. „polonizmov" vo vychodnej slovencine (Prispevok k otazke genezy vychodoslovenskych nareei(, (<Jazykovedn}' fasopis», XIV, Bratislava, 1963,
p. 30-40, etc. On doit y rattacher egalement quelques etudes et articles dans
Ies treize tom~s des « Romanoslavica '>. parues jusqu'a present 1 , dans «] ~zyk
Polski» et ailleurs, voir aussi plusieurs exposes au 5• Congres international des
slavisants a Sofia en 1963 2 • Des materiaux linguistiques interessants sont
fournis au domaine 2 egalement par Ies etudes de 1 'historien J. M a c u r e k,
consacrees aux rapports culturels tcheco-roumains et tcheco-ukrainiens
(cf. p. ex. K ottizce slovanskych recepci v rumunskych pamdtkdch ( gramotaclt)
z pocatku 76. stoleti 3) et, finalement, sans doute par toutes Ies grammaires
slaves comparees et tous Ies dictionnaires slaves etymologiques.
Pour les recherches dans tous Ies domaines principaux (la, I b, 2), la geographie linguistique, Ies atlas linguistiques notamment presentent aussi grande
valeur. On doit rappeler ici Ies atlas linguistiques nationaux, actuellement
prepares ou deja partiellement publies (p. ex. Cesky jazykovy atlas, Atlas slovenskeho jazyka, Maly atlas gwar polskich, t. VII, Wroclaw- Varsovie Cracovie, 1964, Atlasullinguistt:c român, A Mag_yar Nyelvjardsok Atlasza, etc.),
comme aussi les atlas linguistiques regionaux : Atlas i'<z;•kowy polskiego Pod1 Cela concerne avant tout Ies contributions toponymiques ele Em. l' e t ro vi ci, mais
aus.<i Ies articles de A. I< os e t t i, G h. I vii ne H c li, I. P ă t r li ţ, G. ll1 i h iii I ă,
G h. Cip Ie a, G r. n c ne d c k, L. D j am o, S. Niţă, E. Lin ţ a, O. Stoic o" i c i , T c o d o r a A I e x a n d r u D o b r i ţ o i u, E m. V r a b i e.
z Les cxposes de E. R a Ie c z k y, F. (;re g or, L. Kiss, I. I\: ni e z sa, G h. l\1 ih ăi 1 ă, I. P ă. t r u ţ, E rn. Petrov ici, Z. So hi era j s k i, J. S ip c". JJ. S u I ă. n,
V. V as ce n co, A. V as c k. E rn. Vrabie, ,\, \:raci u.
3 SPFFDli, 1963, C JO, p. 55-70.
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karpacia, I, I I de K. Nit s c h et M. Ma le c k i (Cracovie, 1934) 1 , Atlas
j§z.vkowy dawnej Lemkowszczyzny de Zd. St ie b e r (locii, de 1956 jusqu'a
present 2) et Linhvistycnyj atlas ukrajins'kych narodnych Jwvoriv Zakarpats'koji oblasti URSR. Leksyka. I, II de I. D z e n d zel iv S' k i j (Uzhorod,
1958, 1960) 3 • On notera aussi l'utilite de Karpat,skij lingvisticeskij atlas, prepare
par S.B. B e r ns te j n, qui porte sur Ies Carpates d'Ukraine, au fond, un
atlas regional 4 • A cause de son caractere supernational l'Atlas linguistique
slave sera ici important bien qu'il ne puisse remplacer que partiellement et
temporairement un atlas de toute la region des Carpates, vraiment carpatologique, sans tenir compte de la d.irection de ses recherches (a savoir Ia, lb, 2),
qui devrait etre realise le plus tât possible a l'aide d'une collaboration internationale 5 •

4. La litterature carpatologique linguistique actuelle a ete recernrnent
augmentee par l' ouvrage cite V alaSi na M oravl de D. K r a n d za 1 o v.
L'oeuvre linguistique carpatologique de Kr.andfalov representant, jusqu'a
nas jours, un tout des recherches les plus larges sur Ies consequences linguistiques de la colonisation valaque dans le domaine lb (dans les RVK marginalernent aussi dans la). îl convient de consacrer ici, une attention particuliere a son dernier ouvrage.
L'auteur ad.ivise ce livre en 11 chapitres. Dans l'Introduction (p. 5-10),
il presente brievernent les problemes des influences roumaines dans les Carpates slaves et en parlant de sa contribution dans ce dornaine, il presente sa
derniere publication cornme un complement de ses RVK. Ensuite (p. 11-48),
ii parle de I' origine de la nation roumaine et de sa langue, en tant que partisan
dt l'irnmigrationisme de A. P h i I i p p i d e (Ies Roumains arrives de la
Peninsule Balcanique en Dacie Trajane des le debut du 7• siecle jusqu'au
13° siecle) ; par cette opinion, il se distingue de la grande majorite des historiens rnodernes. A son avis, Ia question de la patrie primitive des Roumains
m· saurait etre resolue par l'analyse des influences roumaines dans les Carpates,
car ces influences sont beaucoup plus recentes. Avec A. Graur et I. Cot ea nu (a l'encontre p. ex. de D. Macre a et d'autres) l'auteur juge que
la makcdorm:m3.in. le meglenoroumain et l'istroroumain sont des langues
individuelles. Dans cct ordrc d'idees, dit l'auteur, il faut reviser l'opinion sur
1 Voir a.ussi
V. V a z n )', Z mezislovanskehu jazykovehn zemepis1<. Pfispivky k dok11n1mtdrni hodnoll dila: M. Maler.ki i K. Nilsch, Atlas jrz.ykowy polskiego Podkarpaâa, Jfrak6w
196.J, Prague, 1948.
2 Jusqu'ici, on a public huit volumes. Voir egalement I.O. D z e n d z e Ii vs k i j, Z. SliFbn, Atlas Jrzykowy dawnej temkowszczczny, zes::. 1-F. Lod: 1956-1961 («Kratkije soolii;frnija», 38, Slavja11skoje jaz:vkoznanijr, Moscou, 1963, p. 71-79).
3 Voir natre compte-rendu, SPFFBt:,
1965, A 13 p. 227-231.
• Cf. S. B. B e r ns t c j n, Karpatsk;j dialektologiieskii aJlas, «Yoprosy jazykoznanija»

19ti3. No. 4, p. 72----84.
" J'ai propose sa nlalisation avec une communication concise des rnotifs de sa necessit<i
ur.!;cnte au Congres de Sofia cmnme unc contribution a l'expose de I. O. D z e n d z e 1 i vs' k i j. Zasady ukladam1.i'a rehional'nych al/asiv slov'jans'kych mov: voir le recu ei! Slavjanska
fi/11/ugija, 7, Sofia, 1965, p. 259-260. ]'ai mcntionne sa difference de l'a.tlas carpatiquc sovieti<1m· dans la discussion a la conferencc de S.B. B e r ns t c j n, Lingvistickj atlas ka.rpatsk:«.
prononcee dans I' Association linguistiq11e a Prague (14 11, 1964).
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!'origine roumaine de la vie pastorale balkanique. Puis (p. 49-59), l'auteur
presente un bref aperc;u des etudes professionnelles sur Ies Valaques de Moravie,
effectuees jusqu'en 1938. Suit (p. 60--71) un precis statistique des conclusions
de l'analyse des mots apprecies par divers auteurs, jusqu'en 1938, comme etant
d'origine roumaine (cf. RVK p. 195-446). „Les conclusions de la recherche"
(p. 72-76) representent une repetition concise des resultats des RVK (ici p.
447--482). Entre autres, l'auteur y doute de la possibilite d'une delimitation
linguistique de la Valachie morave, et rappelle que la partie essentielle des
Valaques dans Ies Că.rpates tira toujours son origine du peuple local du territoire respectif parce que Ies influences roumaines sur la terminologie de la vie
pastorale dans Ies langues des nations slaves des Carpates etaient tres rares.
L'auteur refuse non seulement }'origine roumaine des Valaques de Moravie,
maisencoreuneinfluenceroumaine directe, n'importe laquelle, de groupeethnique etde langue, a l'Ouest de la riviere Uh. Ensuite (p. 77-126), il polemise
avec Ies differentes opinions des publications qui rfagirent de quelque maniere
contre ses RVK et n'admet comme justes que qu< lques unes des observations
insignifiantes de A. Brii c k ne r (p. 83). II admet de meme le postulat,
comme etant jusqu'a present non realisable, de K. D o b ro w o 1 s k i sur
la datation des soi-disant rnots valaques dans Ies Carpates (p. 238)„ Ensuite
(p. 127-131), îl presente son appreciation favorable sur quelques petites
contributions populaires, anthropologiques, en dt'.rnontrant l'ancienne colonisation de la Valachie morave d'aujourd'hui a l'aide de diverses decouvertes.
Il apprecie aussi Ies petites contributions historiques et philologiques documentees, pour le 15°-18• siecles, !'origine proche des colonistes de la region
en question. Dans le chap. huit (p. 132-156), l'auteur affirme que personne
n'a decouvert apres lui aucun mot nouveau d'origine roumaine, en refusant
Ies explications de Mach e k (du mor. pottds < roum. poteraş), de B e oe s
(du toponymique morave Visalaja), de Duse k (du nom de lieu Dolina
Urgatina en Moravie), de O 1 te a ou (surtout des norns des rivieres rnoraves
et slovaques) et, presqu'entierement (a l'exception de bllcata, Gaura, kurnota,
murga, simcur et peut-etre negra), de Do b ro w o 1 s k i (sur Ies roumanismes
dans la langue de Podhale). Le chap. „Le probleme de la colonisation valaque
dans Ies Carpates de l'Ouest" presente une critique (trop) severe de l'etude
de Macu re k, Valasskd kolcnisace v zdpadnich Karpatech (dor. 1618/20).
K dejinrim vztah:1 mezislovansk_)ch a slovansko-rumunskych ad konce 15. do
pocritku 17. stoleU, «Slovanskc historicke studie». II, Prague, 1957, p.175-281, et
de son livre cite Valasi v zdpadnich Karpatech.„ II lui reproche, entre autre,
sa sous-appreciation du danger des Turcs, comrne facteur principal des migrations des habitants dans tout le bassin des Carpates et du Danube, de meme
qu'il le tient pour responsable de son analyse philologique insuffisante des
norns et des prenoms mentionnes. En parlant de !'origine de la vie pastorale
des Carpates (p. 205-222), l'auteur s'efforce de battre en breche l'opinion
admise jusqu'a nos jours, sur son origine rcumaine; îl critique les recentes
defenseurs de cette theorie (S t i k a, D o b r o w o 1 s k i, P e t r o v i c i)
rn soulignant, au contraire, les etudes qui affirment, a son avis, des points
de vue differcnts: l'ouvrage collectif Istoria României, I, II, Bucarest, 1960,
1962; quelques contributions du recueil hongrois ci te, p. ex. de I. V 1 ă du ţi u,
https://biblioteca-digitala.ro
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Almenwirlschaftliche Viehhaltung und Transhumance im Brangebiet (SUdostkarpaten, Rumănien), p. 197-241; des travaux individuels, Ies articles de St.
Bere z o w s k i, Problemy geograjiczne pasterstwa wr;drownego, Pasterstwo
Tatr Polskich i Podhala. I, Fizjograjia i geografia Tatr Polskich i Podhala,
Wroclaw-Cracovie-Varsovie, 1959, p. 77-146, et de Chr. V a k are I s k i,
Die iulgarischen wandernden Hirtenhutten, «Acta Ethnographica Academiae
Scientiarum Hungaricaei>, VI, Budapest, 1958, p. 1-40. En modifiant son
opinion anterieure, l'auteur conteste a present la qualite specifique de la vie
pastorale roumaine. Dans la „Conclusion" (p. 223-238), Krandfalov fait
une recapitulation de ses affirmations fondamentales sur la colonisation valaque en jalonnant enfin quelques postulats de la methodologie des recherches
dans ce domaine. Le liVTe est complete par les resumes russe (p. 239-242)
et fram;ais (p. 243-247); en suplement, l'auteur ajoute la carte des influences roumaines en Moravie et dans les Carpates et le specimen du cadastre
de Lednica. En ce qui concerne la methodologie du travail linguistique, îl
faut ajouter quelques remarques a propos du livre mentionne.
5.1. On ne saurait partager l'opinion de l'auteur - au moins trop optimiste et pas assez realiste - que, lui-meme en qualite de linguiste, îl ait
comp 1 e teme n t e puise (p.61, 90) l'etude des materiels moraves
(quant a la constatation des influences roumaines). II est vrai qu'il les explorait a divers egards (p. 8, cf. aussi RVK, p. 451-457), mais Ies materiels
linguistigues analyses par lui etaient e m p r u n t e s. Ce qui est vrai non
seulement auant a la grammaire de la langue couramment parlee en Valachie
de Moravie et dans Ies autres regions carpatiques - ces questions n'etant
pas traitees dans les travaux de Krandfalov (dans RVK, p. 456-461, il n'y
a qu'une mention empruntee des travaux dialectologiques anciens) - mais
est encorevalable quant au lex.igue carpatique en general et surtout quant a la
nomenclature de la vie pastorale dans Ies Carpates. L'analyse de plusieurs
centaines de mots, apprecies dans la litterature sur la Valachie morave en
tant que rnots d'origine roumaine dans toutes Ies Carpates (p. 6), dans Ies
RVK, assure a son auteur une place meritee parmi Ies chercheurs sur la
carpatologie, mais, tout de meme, cette derniere ne lui don ne pas
du to u t le dr oit de pretendre avoir completement epuise l'etude
des materiels moraves. Rien ne peut ici changer la note de l'auteur selon laquelle il a verifie (combien?, quoi?, A.V.) de tres nombreux materiels linguistiques examines dans les regions respectives au cours de ses excursions
d'ete (p. 11). II s'ensuit logiquement que le refus categorique de KrandfaloY
de reconnaître !'origine roumaine de certains mots en Valachie morave est
pour le moins exagere: „ ... mohu zde kategoricky prohlrisit, ie podobnd (=Ies
mots suivants d'origine roumaine en Valachie morave, A.V.) slova neexistuji
jii ani v ndfeCi, ani v prostudvvanych materidlech jineho druhit" („ ... ni dans Ies
dialectes ni dans Ies autres materiels etudies", p. 52). Il ne suffit pas d'ajouter
qu'on pourrait supposer l'existence de quelques cas nouveaux, particuliers
a la suite d'une decouverte de rnateriels inconnus jusqu'a present (p. 52-53):
la plupart des materiels linguistiques historiques sont helas inconnus, jusqu'a
nas jours, quant a la connaissance directe et a l'analyse linguistique, non
seulement pour Krandialov mais pour toute la linguistique. L'auteur, luihttps://biblioteca-digitala.ro
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meme, ne Ies connaît donc, en ce qui concerne la Valachie de Moravie, que
superficiellement (cf. RVK, p. 453~455). Ce qui est atteste aussi par Ies dires
de Krandfalov qui est d'accord avec Dobrowolski sur son postulat de la datation de l'existence la plus ancienne des carpatismes etudies. Mais il montre,
en meme temps, l'impossibilite d'agir de la sorte, a cause justement de l'insuffissance des connaissances actuelles (p. 238). C'est vrai, mais il faudra
examiner egalement cette datation au moins pas a pas, comme cela a ete
indique ţar le travail de Kavuljak (o.c., p. 338 et suiv.; cf. aussi RVK, p. 182).
Outre cela, Krandfalov, en etudiant tous Ies anciens ecrits, procedait en tant
q u' hi stor ie n (pas comme linguiste, voir aussi p. 11 et passim), c.-a-d.
en s'interessant au contenu exprime et non a sa forme, a savoir, a la langue
exprimant ce contenu. Il s'occupe donc de la littirature sur les Valaques et
sur leur langue, et non pas de la langue-mime. De la part d'un historien, ce
procede est, bien entendu, tout a fait juste, mais il est methodologiquement
incorrect comme base pour tirer des conclusions linguistiques. L'argumentation, du point de vue d'une certaine discipline scientifique, n'est juste que si
elle est fondee sur l'analyse faite par la methode de la meme discipline, c.-a-d.
une preuve linguistique fondee sur une analyse linguistique.
2. L'analyse critique des etudes et des opinions sur les Valaques en Moravie a amene son auteur a reunir presqu'un millier de pretendus roumanismes
et egalement a Ies analyser (p. 6). On pourrait prendre comme un certain
defaut methodologique des RVK (il put etre ecarte au moins dans le livre
discute), 1 a non - p u b 1 ic a t ion de l'analyse detaillee de tou s ces mots
reunisou,dumoins,de leur tableau synoptique. 1 C'est ainsi qu'ils
seraient devenus facilEment accesibles aux experts, lors de la revision, de
rneme qu'ils auraient fourni une base pour des recherches ulterieures. Les
forrnules comme„„. pfirozene vynechdvdm vse, C() neni podle meho ndzoru
bezpecne rumunskeho puvodu ... " („ ... naturellement j'omets tout ce qui n'est
pas, a mon avis, d'origine roumaine a coup sur .„", p. 64; egalernent voir
p. ex. p. 60) stimulent plutât Ies savants a s'assurer, de leurs propres yeux,
de la justesse de tous Ies jugements donnes (meme si les points de vue de
J'auteur etaient tout a fait correctes).
3. Quant alamethodologie,ilyaaussides affirmations fausses
(puisque non documentees )de l'auteur sur 1 e di a I e c t e va 1 a q u e
(en l\1oravie), d'autant plus que ces indications sont plus d'une fois incorrectes
et qu'elles ne correspondent pas aux resultats des recherches linguistiques
actuelles. Cela concerne, premierement, l'assertion injuste de l'auteur selon
laquelle le dialecte valaque (en Moravie) ne presente aucune unite telle qu'on
la trouve d'une part aux dialectes tcheques, d'autres part aux dialectes slovaques voisins (cf. pp. 55, 73, 108). C'est vrai, le dialectevalaque (en Moravie)
n'est pas homogene (aucun de nas dialectes ne I'est completement, par tous ses
phenornenes linguistiques ; on sait que meme Ies langues individuelles different l'une de l'autre 2 ) ,mais, d'un autrc câte, ii est important de constater
I
Au !icu de citer une variante apres l'autre aans l'ordre alphabetique, comme le
fait l'auteur dans Ies RVK.
2 Cf. A. K e I I ne r.
Vt!od do dialektologie, Prague, 1954, p. 20.
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que la Valachie morave possede aussi des phenornenes linguistiques l'u n if i an t i n t e r i e u rem e n t 1, et, ce qui plus est, 1 a d e I im i t a n t
g e o g r a p h i q u e m e n t . Parmi ces phenomenes, une position principale
est occupee par la correlation phonologique des consonnes palatalisees et
non palatalisees, surtout par l'existence de deux lignes de consonnes labiales,
qui est, dans sa totalite, unique sur le territoire de la langue tcheque. II va
sans dire, que l'auteur qui n'etait pas specialiste dans ce domaine 2 ne put
s'en apercevoir, (meme si ce fait n'etait pas de mediocre importance du point
de vue de la carpatologie); il n'en ressort pas moins clairement qu'il est dangereux et.methodologiquement incorrect d'invoquer des faits qui ne jouissent
pas d'une documentation recente et qui ne sont pas connus au moyen de sa
propre experience. L'affinnation sur l'appartenance de certaines parties
geographiques du dialecte valaque (en Moravie) aux dialectes voisins slovaques est, bien entendu, fausse (le dialecte valaque actuel differe nettement des
dialectes voisins de Slovaquie), et elle !'est aussi methodologiquement (le
dialecte valaque est un dialecte de la langue tcheque, et il se developpe avec
une regularite interieure en harmonie avec l'evolution structurelle au tcheque
litteraire et dans le sens de cette derniere 3 ; il faut donc la prendre pour un
„lapsus linguae" de l'auteur). II est certain que la note sceptique de l'auteur sur
l'individualite dialectologique de la Valachie de Moravie et de son existence en
general („.. ma-li je vubec ... ", p. 71) est tout a fait injuste. En ce qui concerne
la methodologie, l'auteur a egalement des affirmations fausses - a cause de
l'analyse des materiels linguistiques et de son argumentation scientifique
depourvues d'appui - sur le cours et sur l'etat actuel de l'assimilation des
traits slovaques en Moravie de !'Est (p. 54, 109). Sans fondement est aussi sa
these sur les arguments linguistiques de l'etroite diffusion des habitants
(„„. o tlsnem prolindni ... ", p. 212) a la frontiere tcheco-slovaque, ou la note
„„. doslo k jistemu poslovenstlni pohranicniho pdsma Moravy V sirokem rozsahu",
p. 74 (,„„ il y eut une slovaquisation de la zone frontiere de Moravie sur une
large etendue"), etc.
4. Methodologiquement, il est aussi injuste que l'a u teu r du livre
re p r e n n e d e s a s s e r t i o n s qui ont deja vecu. Si, en composant ce
livre, on desirait faire par sa publication, en meme temps, accessibles ses
RVK dans un abrege, c'etait Ia, sans doute, une intention utile. Elle serait
appreciee par Ies lecteurs si sa. realisation n'etait pas contraire a des faits
nouveaux. Pourquoi l'auteur, en repetant (p. ex., p. 62-71) d'une maniere
assez detaillee Ies resultats de son analyse des roumanismes pretendus fournis
par ses RVK, sans meme y eliminer ses erreurs anciennes, corrigees plus t ard
par I u i-m e m e, ne donne-t-il pas a la fin du livre, n'importe ou, claire1 Voir notre article Charakleristika nti.feli na Ro inovsku a vfchodnim Valaiskomezificsku.
dans le rec. Studie ze slovanske fazykovldy. Sbornik k 70. narozeninti.m akademika Frantiika
Trti.vnilka, Prague, 1958, p. 395.
• Sur ces questions, voir aussi notre travail cite ]azykove vlivy„„ passim.
• Voir notre travail cite ]azykove vlivy„„ et aussi notreetude K vyvofovym tendencim v
dnefoi le!linl, SPFFBU, 1963, A 11, p. 29-41 (passim); cf. aussi J. B e Ii t:, Postaveni moravske slovensliny, dans le rccueil Ado/fu Kellnerovi. Sbornik jazykovldnych studii, Opava, 1954,
surtout p. 91.
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ment, la recapitulation de l'e ta t actu el? Ainsi il apprec1e p. ex.
Gahura <Gaura< gaura comme un mot val.-slov.-ukrain. d'origine roumaine
et a cette ligne-lâ. ( !) il ajoute: „pozdeji jsem zjistil, ie se toto slovo vyskytuje
i na polskem uzem[", p. 70 („plus tard j'ai constate que ce mot existe aussi
sur le terrain polonais") ; il ne presente pas ce mot parmi Ies roumanismes
repandus dans toutes Ies Carpates slaves (p. 71), mais il ne cesse pas d'y presenter komrJ.rnik dont il ecrit Sur la page 218/23 : „ ... komarnik, O nemz jsem V
knize nesprri.vnl soudil, ie je rumunskeho puvodu ... " („ ... komarnik que j'ai
juge incorrectement dans le livre - = dans Ies RVK, A.V.- qu'il etait
d'origine roumaine ... "). La carte jointe, citee, qui enregistre la situation vue
par l'auteur en 1938 est aussi fausse, en ce qui concerne la rnethodologie (sur
l'avis de quel auteur ou moyennant quel critere y a-t-on dessine l'etendue
geographique de la Valachie morave?). S'il ne presente pas, au moins Ia, ses
propres connaissances des dernieres 25 annees, pourquoi y ajoute-t-il cette
carte a la fin 1 ? En plus, la carte contient le meme defaut que le travail
precedant de l'auteur: elle ne tient pas du tout compte de la position des
soi-disant valachismes en tcheque (et en. polonais, etc.). Par exemple en
Moravie, ils ne se trouvent pas seulement sur le territoire respectif: les uns
appartiennent meme a toute la nation, les autres, au contraire, occupent une
plus petite partie de la Moravie, et,en outre, parmi ces mots il y a de grandes
differences, resultant de la position differente, dans le lexique, en general,
dans celui des groupes sociaux particuliers ou meme dans celui des indiv:idus.
Bien que l'auteur ne s'occupe pas de ces questions, il devait, tout au moins,
faire paraître une note necessaire dans la legende de la carte.
5. Quelques pre U V e S dans le livre SO n t i n d Ume n t p OS e e S
ou ne so n t pas suffisamment just i fie e s. C'est le cas, avant tout,
du probleme de l'extension de la population roumaine. L'auteur juge qu'elle
fut repandue vers l'Ouest tout au plus jusqu'a la riviere Uh, c.-a-d. jusqu'a
la frontiere ukraino-slovaque (cf. p. ex.: „tato okolnost znovu potvrzuje
spravnost zavera, kter)r jsem ucinil ve sve knize zr. 1938, ze rumunsky etnicky
zivel se dostal smerem na zapad nanejvys k iece Uh, k dne5ni hranici mezi
vychodnim Slovenskem a Zakarpatskou Ukrajinou", p. 202; voir aussi pp. 7,
8, 92, 142, 143-144 et 197). Il est vrai que l'affinnation de l'auteur est
acceptable et, meme probable dans ses consequences linguistiques, pour Ies
regions de la Roumanie, plus eloignees, theoriquement. Par exemple un linguiste peut deja a priori supposer une interference linguistique beaucoup plus
intensive et plus multilaterale de deux langues voisines, comme le roum. et
l'ukrain., l'ukrain. et le pol. .„. que de deme langues eloignees geographiquernent et en plus aussi genealogiquement et typologiquement eloignees, comme
le roum. et le tcheque morave, etc. Mais elle est, en tous cas, seulement pros
bable, non prouvee, et peut-etre meme improuvable dans l'avenir pour le
petits groupes, Ies familles ou meme pour Ies individus, eu egard l'insaisissa1 Ces problemes sont brievement indiques dans notre contribution K problematice zti.kladniho slovniho fondw. Na nti.retnim materialu z Vala!skomezifitska, «Slavia», XXII, Prague,
1953, p. 324-325 (Expose a la Conferencc sur la linguistique comparative slave, Olomouc,
1953).
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bilittl detaillee de !'element montagnard migrateur des bergers des Carpates
et toute la complexite d'un processus appele colonisation valaque. Quant a
la Moravie de l'Est, cette opinion est verifiee par les travaux actuels de l'auteur de ces lignes; ils montrent qu'on ne peut ni en exclure to u t a fa i t
l'influence directe ethnique roumaine ni s 1Î r e m e n t la prouver - en domaine lb - par Ies temoignages linguistiques constates. Ce sont les etudes
linguistiques des documents d'archives, en partie Ies etudes approfondies
des carpatismes deja connus et, enfin peut-etre, aussi l'analyse linguistique
detaillee des noms et des prenoms en Carpates de l'Ouest qui pourront apporter de nouveaux temoignages. Voir aussi des exemples de M a c ii r e k apprecies par K r an d za I o v: ]akub LuptJV en Hukvaldy (p. 200) ou Stano
Valachus, Stanno Valachus, Mitru, Joannes Mitru de Slovaquie de l'Ouest
(p. 167). Quant a la Slovaquie et surtout quant a la Pologne (en particulier
le Podhale), la these de l'auteur de la Uh est beaucoup moins probable.
Cf. la constatation de Maciirek sur la possibilite de demontrer des influences
roumaines en Slovaquie de l'Est a l'aide des sources .historiques 1 (non
refutee par l'auteur, p. 93) ou Ies resultats des recherches de Dobrowolski
(cf. ci-dessus, p.22-23) etl'analysedecesderniersparKrandZalov, quiadmet, a
partir de la Moravie vers l'Est, une augmentation du nombre, de la profondeur et de la diversite deces influences (pp. 61, 153, 197), mais il Ies explique
d'une autre maniere (comme non-valaques; cf. p. ex., pp. 186, 203). L'importance des recherches comparatives des noms et des prenoms est rappelee aussi
par l'auteur (p. 184) qui formule, comme une tâche pour l'avenir, Ies etudes
d'un processus de la slavisation de snoms roumains en T ranscarpatie sovietiq ue 2 •
Cependant, les etudes de confrontation de ces noms des diverses parties des
Carpates et de la meme epoque aideraient non moins a trouver la circulation de colonisation dans Ies Carpates. La difficulte des recherches sur Ies
noms et les prenoms des Valaques est augmentee, outre cela, par l'ancienne
possibilite d'une adaptation des noms des colons par les habitants indigenes
et surtout par le scribe du document respectif dont l'aperception d'un nom
etranger amenait toujours une adaptation a leur propre systeme phonologique
et aux realisations phonetiques de ce systeme (L'importance de ce facteur
dans les etudes des noros propres toponymiques etait observee par Ad.
K e 11 ne r, Vychodolasskd nti.feli. II, Brno, 1949, p. 76). 11 est probable
que, chez Ies colons, la modification du norn ne put avoir lieu qu'apres quelques temps, souvent seulement au cours de la 2e generation, comme le pense
aussi l'auteur, p. 168 (mais alors meme, cela n'etait pas encore indispensable,
A.V.), bien entendu, sous la condition que le facteur du changement ffit
l u i- ro e m e 1 e p o r t e u r de ce nom ; par contre si cette adaptation
etait realisee par le scribe, elle pouvait l'etre deja au cours de la 1e generation.
En etroite relation avec le probleme de l'extension des Roumains, on
envisage la ventilation des bergers des Carpates en „indigenes" et „etrangers",
profilee par Macilrek a l'occasion de son analyse des noms propres (Valasi ... ,
1

CMM, LXIII-LXIV, Brno, 1939-1940, p. 204.
• Des resultats interessants se verront .dans le travail comparatif de B. K e I e m e n
concemant les anthroponymes d'origine slave en R.S.R.
3 -
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passirn) et critiquee comme incorrecte par KrandZa.lov le terme „d'indigene"
etant ernploye chez Maciirek trop etroiternent (p. 163). Il est facile â. cornprendre que Macurek differencia les pâ.tres des Carpates pour distinguer le peuple
de la region respective locale d'un element qui indiquerait clairement, par le
caractere de ses noms, !'origine heterolinguistique, heteronationale. C'etait,
sans doute, utile, bien que le linguiste eut souhaite y voir aussi une analyse
linguistique detaillee (en ceci il serait, certes, d'accord avec Krandzalov),
que Maciirek, en sa qualite d'historien (et pas en celle de linguiste), ne pouvait
naturellernent pas faire. On ne peut pas etre d'accord avec un avis de Krandia.lov sur „le carrefour de tres proches dialectes" („Na tito kfiiovatce velmi
blizkych n<i.feli..." p. 163), quant â. la langue de Valachie morave, Slovaquie,
Pologne et celle de la region de Tesin. Le rapport du parler de Valachie â. la
langue du territoire voisin slovaque representait toutefois egalernent a ce
temps-Ia. ( = au 16° et 17• siecles) une relation du dialecte t c h e q u e (bien
que limitrophe et, en ce qui concerne le developpement, beaucoup plus archaique que le centre tcheque et possedant, malgre cela, quelques elernents
etrangers) au dialecte de la langue voisine s 1 ova q .u e en forrnation. Voir
aussi Ies monuments ecrits de ce temps~la qui (malgre tous les nornbreux
accords) rnontraient egalement quelques differences linguistiques ~stinctes
(p. ex. dans le vocalisme et le consonnantisme ; en ce qui concerne Ies exemples
voir Ies materiels d'archives de ce temps-Ia., cf. aussi Valasi„. de Macurek,
Ies lettres des sujets de la Slovaquie 1 et autres). II etait d'autant plus necessaire de differencier Ies Valaques de l\foravie et Ies Polonais, Ukrainiens,
Magyars ou meme Ies Roumains, dont Ies noms montraient plus clairement
!'origine. Un emploi du mot „indigene" („mistni") sans deterrnination semantique plus proche est methodologiquement impropre et, quant a la connaissance reelle, indistinct et trompeur (cf. p. 229).
Une autre remarque concerne la critique entreprise par l'auteur sur Ies.
savants tcheques et leurs opinions au sujet des problemes linguistiques de la
colonisation valaque. Krandfalov reproche a Macurek, Machek, Benes et a
5tika leur surestimation des influences roumaines dans les Caq;atcs de l'Ouest
et en Moravie. II ne faut dane pas imputer, dit-ii, la responsabilite, quant aux
erreurs anciennes (c.-a-d. quant â. la surestimation des influences roumaines
dans Ies Carpates de l'Ouest et en Moravie, A.V.). a la science roumaine, mais.
aux .chercheurs tcheques et slovaques, en commern;ant par Bartos et Valek
(p. 91). En ce qui concerne Bartos comme un pourvoyeur des pretendus
roumanismes de la Valachie morave â. Miklosich, on ne connaît pas encore
sa participation â. l'appreciation des mots envoyes et surtout sa participation
aux conclusions, appelees aujourd'hui „theorie roumaine". Neanmoins, on
peut douter que Miklosich, en ce temps-la deja un savant d'une renornmee
europeenne, dependît autant de son jeune eleve dans l'analyse des materiels.
et rneme dans Ies conclusions qu'il en a tirees. Voir l'ouvrage litteraire de
Bartos (cf. ci-dessus19.). La genese de la theorie roumaine etait toutefois differente; la presente etude le dcmontre de meme ci-dessus. L'ouvrage de Va.Iek
1

Listy poddt>nych z rokou 1538- 1848,

Bratisl~va,

1955. Prepar<!

Horvă.th.
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se trouvait sous l'influence des conceptions romantiques indigenes et etrangeres de l'el?oq~e. sur „la q.uest~on valaque.", comme aussi s~us l'inf~uence de
l'autorite sc1ent1flque de M1klos1ch. II est b1en naturel que Vâ.lek (qw, autochtone, connaissait intimement, de vis u, la culture materielle et intellectuelle de Valachie et qui en plus, avait systematiquement etudie Ies problemes
linguistiques de la colonisation valaque, pendant de longues annees) ait exerce
une grande influence - parfois trop grande - sur Sawicki et d'autres. Ici,
l'auteur a partiellement raison, en ce qui concerne la surestimation mentionnee.
Pour connaître la verite entiere, il faut y voir, bicn entendu, l'histoire des
recherches de la colonisation valaque co mm e un proces sus d'ev 0 I u t ion dont Ies composantes partielles, c.-a-d. Ies chercheurs, dependent toujours, en quelque sorte d'autres composantes (de predecesseurs et
contemporains de ces chercheurs - dans la mesure ou ils Ies connaissent).
On peut le dire apropos de chaque processus de connaissance et de chaque
chercheur, sans excepter l'auteur lui-meme. Par consequent, on ne saurait
tenir pour responsables, en general, Ies chercheurs indigenes (Tcheques ou Slovaques (ou bien, au contraire, Ies savants etrangers) de l'absence de progres
dans Ies recherches de la colonisation valaque. On doit toujours considerer
les faits d'une maniere positive et Ies juger concretement, l'un apres l'autre.
Quant a la theorie roumaine, sa genese et son developpement primitif
(cf. p. 18-19)indiquent plutot une influence certainement etrangere. Bien SUr,
une appreciation correcte de toutes Ies influences linguistiques roumaines constitue une conclusion a part.
6. On peut aussi apprecier comme methodologiquement (et frequemment
aussi, reellernent) incorrecte, c e t t e f a c o n d' a r g u m e n t e r de
l' au t e u r , trahissant trop fortement sa profonde conviction sur la validite
finale des jugements qu'il a prononces (Autrement dit et plus correctementvoir dans l'argumentation de V a Ie k 1, ou w ~ d k ie w ic z, Zur Charakteristik .. „ p. 291; De quelques emprunts„., p. 113). Cf. p. ex. p. 52 (la presente
etude, p. 29), 60-61. La rneme chose est valable quant a ses arguments dans
i'analyse des explications etrangeres (m 'm ! non-linguistiques). Par exemple
sa critique des roumanismes pretendus de Do b ro w o I s k i n'est pas
toujours documentee linguistiquement comme elle devrait l'etre d'apres sa
formulation de l'observation respective: Buba-Bubis ne doit pas tirer son
I J. Vâ.Jek a ecrit a Krandfalov: •. „.]a aspon, Cim jsem star!i a Ilice Slltl pozntivtim, ratleji
se spokoji.m se „snad", moina„„ v~eck:v Vale ods"Mllky kterysi odbornik tfebas take neuena. Nepravit11, Ie bystc nemit kritisovat, nebylo by pak vubec pokroku pii hledti.ni. pravdy, ale moinu
ln fici fonnou bez takovyc/1 silnych vjrazu, V nich ( zvlâ!te v polcmikdch) libuji si jm mladi
t•Cddtofi, myslicc, i:e sve vyvody jimi zesiluji.„" Et plus loin: „Celkem provedl jste ... zdaJ.ny kus
prricr a budemr. Vtim za ni i my tu na Val~sku vdctni. ]ak je probUm tasto obliiny,pomal
7ste i v~._ Nestali zde tolil flei: Iv a ty pripad;• odmitdin a pod„ net, je.Eto jde o jakoby cUorode kusy v proslfedi slovanskiho jinak dialektu, nutno se pokusit o jejich jinaktl vysvelleni. Pokou5ite sr. o to i Vy, ale taM. vldy netrefite do terntho. Nebude pini jistoty (~akltidal-li by si
kdo na plnosti) nei pra.cnf rozbor mor. val. dialektu po v!ech strti11kâcl• (!,A. V.) Pak uprvc
b_v si mohl po pfipadJ zahrât nlkdo i se statislikou zjillinych, poch_vbnych a nejasnych pHpatltl.
Vyloutite-li sebe Ilice pfipad1l, 11Idy i Vdm cosi zusttivti.na pracovnim slole, co s oslatnim olim
v celk11 vzatD 11a hledane vlivy (=Ies inlluences roumaines, A.V.) ukazuje". Cf. K r an di a I o v,
RVII:, p. 127.
.
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origine „jiste od blznych slav jako bubo, bubdk, bubus, podobne jako Kuba Kubis, a nemei proto nic spolecneho s rumunsk-ym buba „vfed", ,,Jurunculus",
jak se domnivci Dobrowolski", p. 150 („certainement des mots courants comme
le sont bubo, bubcik, bubus semblables a Kuba - Kubis, et pour cela n'a
rien de commun avec le roumain buba „abces" „furunculus", comme le suppose
Dobrowolski"). L'auteur a, peut-etre, raison mais son affinnation n'est pas
au point de vue linguistique assez justifiee pour qu'elle permette de dire
„certainement", d'autant plus que, a l'egard de l'ensemble de la situation
linguistique de Podhale et des influences linguistiques roumaines de cet
endroit-la, approuvees aussi par Krandialov, l'explication de Dobrowolski
serait bien possible; a savoir buba >Buba >Bubi§ (d'apres Ferdys, Kubis,
LadiS...). Migel et Padras pouvaient reellement avoir, en ce contexte-la,
-comme dit Dobrowolski, son origine du roum. migălos „lambin", „anxieux",
et pădure „bois" plutOt que des noms des mercenaires espagnols (p. 151). Le
refus de l'auteur d'expliquer podhal. trestka „tuyan de pipe"< roum. trestie
„roseau" (p. 149) est aussi suspecte; le trestka est courant meme en Valachie
morave ( !) ; quant a ce mot en Podhale, on pourrait parler de !'origine roumaine, mais, bien entendu, seulement par.rapport a son cote semantique (il
y serait question donc d'un cas ulterieur, d'une reprise au slave).
.
.. Sa condamnation des atlas linguistiques est aussi sans doute, exageree
(p. 35): „„. matericily sbîrane pro ndfeeni atlasy maji prdve takovyto nahodily a
subjektivne vyblrovy charakter" („.„ materiels ramasses pour Ies atlas dialectologiques ont justement ce caractere fortuit, ils sont recueillis subjectivement) ;
on peut en dire autant quant a son suremploi du mat fantastique (p. ex. pp. 14,
50, 92, 117, 235/20)-un argument scientifique y aurait une plus grande valeur.
7. 11 y a egalement quelques Î Il e X a C t i t Ude S da n S 1 e S C Î ta1 i t t e r a t u r e. Par exemple: En citant (incorrectement)
l'article de]. P o 1 i sens k y, Valasi a VaJ,assko v anglickych pramenech 17.
stoleti («Nase Valasskoll, X, Brno, 1947, p. 101-107) l'auteur atteste d'une maniere erronee le mot V alachy, W allachy („la Valachie morave") pour janvier 1621
et puis pour l'annee 1622. La citation de l'auteur: „Jmeno Valachy a Wallachy
(Valassko) se vyskytuje v prvnich anglickych novindch vytistenych v Amsterodame v lednu 1627 ve zprave o situaci na Morave (ie tam dojde k povstani proti
.Habsburkli.m) a pak i pozdeji jeste roku. 1622" (116/79) pakn'estpascorrecte.
'Poli5ensky (o.c., p. 102-104) dit: „pocdtkemlistopadu roku 1627 byl v LondynL.
11yddn sbornilek zprdv z pevniny, nazvany ']iste a pravdive noviny ze vsech casti
Nlmecka a Polska'. O ta:eni markrablte krnovskeho najdeme tam zprcivu, ie
pies Moravu odtahl do Uher k vevodovi sedmihradskemu, jehoz vojsko prave
posllilo 10000 muiiz z Valasska (Walachia). Bethlenovi spojenci„. pochdzeli
ovsem z Podunaji, ale hned na dalSi strance. sborniCkit lteme doslova: 'Na Mora'Ve dojde asi k povstdni a V alasi (W allachiens) se jiste piidaji k markraMti,
ktery pry tdhne s 8000 Uhry a 6000 Nemei'. O tom, te se tata vita tykala moravskeho obyvatelstva, neni ovsem sporit"; sa mention sur la nouvelle de Poyntz
de 1626 (cf. Tessona in .the Wallachy) est certainement juste.
L'ouvrage connu de Mi k 1 os ic h Wanderun~en s'appelle „ . in den
dalmatinischen Alpen und den Karpaten, pas„. dalmatischen„„ l· 5, 15 (la anssi
t i on s d e 1a
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Karpathen, comme c'etait deja dans Ies RVK, p. 48). Le nom du livre• de
Macu re k, Valasi ... est incomplet (p. 5), il est complet a la p. 187, mais Ia
encore ii y a ... rozvoje ... au lieu de ... vyvoje ... (p. 187/64). Dans le titre Cite
(p. 9) des o n travail Le probleme des influences ... de 1961, l'auteur a commis
cinq erreurs; L'article de]. Tva r uie k, Odkud pfiSli osadnici do KarlovicDoliny Urgatiny? est en ·<1Dolina Urgatinai>, I, Velke Karlovice, 1946---1947.
p. 108-110, et non p. 100-109 (129/14). Dans sa copie d'une partie du texte
sur la fondation de Velke Karlovice du travail "de Papi ca 1 , i 1 y a treize
changements de texte par rapport au modele - meme lexicaux (p. 129).
Fr. Ham r a 1 a, a ecrit Nejstarsi karlovskd piifmeni .. „ pas ... rofoovska ...
(p. 130/15) ; dans le texte a la meme page il y a ... 6 z Vidce a 2 ze Zubfic.:. au
lieu de ... 5 z Vidce a 2 ze Zubfi ... , etc.

8. L a 1 i s t e d e s n o rn s e t 1 e r e g i s t r e d e rn a t i e r e
manquent aussi dans ce li>Te (toujours du point de vue d'un linguiste).
6. Les problemes des recherches carpatologiques sont tres nornbreux
pour des multiples raisons indiquees ci-dessus. La colonisation valaque dans
Ies Carpates, elle-meme, peut etre etudiee sous beaucoup d'aspects. Dans Ies
recherches de ce domaine scientifique complexe ou participent les savants
de diverses specialites, ii faut proceder correctement avant tout quant a la
methodologie, c.-a-d. c ha q u e c he r c he u r doi t fa ir e u sa g e
de la methode prop re a sa specialite scientifique:
l'historien par la meihode de l'histoire ... ' le linguiste par celle de la
linguistique. Sans cette distribution fondamentale des spheres de travail qui
respecte aussi Ies resultats des recherches d'autres specialites, participant
aux etudes de ce dornaine, on ne peut pas approfondir les recherches et,
consequemment on risque de prononcer des jugements qui ne sont pas fondes
sur une argumentation scientifique necessaire. Si l'on regarde Ies trois domaines mentionnes de recherches linguistiques dans les Carpates on voit la
situation suivante: a) un e grande i n di gen ce des travaux du
domaine la (= les recherches sur l'influence exercee par la langue matemelie
des colons carpatiques sur celle des habitants indigenes), presque completement negliges par les savants a cause de l'absence d'eclaircissement methodologique; b) des I acu nes consider a b 1 e s dans l'elaboration
du domaine lb (= les recherches sur !'origine et le developpement de la terminologie de la vie pastorale carpatique) ; ici, le travail s'arrete pour le rnieux
a mi-chemin, comme le ternoignent aussi le dernier livre de Krandfalov
et quelques defauts methodologiques et reels de ce dernier 2 ; c) rnalgTe tous
les travaux accornplis, en partie, egalement largement comparatifs, la meme
s i t u a t i o n dans le domaine 2 (= les recherches sur les consequences d'une
1

K. Papi ca, Osazeni krafe

~oznovskeho,

Ro!nov, 1905 (?; ainsi suppose pax R. Pa v-

ii k, Karlovfti fojti, «Dolina Urgatina>>, I, Velke Karlovice, 1946-1947, p. 77 /3: c'etait cer-

tainement pas longtemps avant 1913, comme Papica montre lui-meme, cite Osazeni ... p. 54)
2 li faut considerer comme tout a fait justes Ies paroles prevoyantes et assez sceptiques
ele B. Havra ne k, prononcees a propos des RVK (dans son compte-rendu du travail de
Y. Davidek, SaS, VII, 1941, p. 220-222): „ ... pfes svou namno:e zbyt.tnou ob§frnost bude potfebovat jestl leckda linguistick e revise".
'
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interference linguistique dans les Carpates, entraînee par un autre facteur
que par la colonisation valaque) n' est pas complete m e n t
s a t i s f a i s a n t e non plus, et toutes Ies contributions a ce propos seront
Ies bienvenues. - La situation d'aujourd'hui qui laisse beaucoup a desirer,
serait considerablement amelioree (pas resolue toutefois, car cela ne pourrait etre fait que par des recherches longues, detaillees et universelles) : I)
par des recherches dialectologiques approfondies
dans Ies langues nationales sur tout le territoire carpatique, ces dernieres
representeraient le plus completement l'etat actuel (en la, lb, 2); 2) par
l'etablissement et par la publication de l'atlas
Ii n gui st i q u e des Carp a te s, conc;:u comme il faut (c.-a-d. fonde
egalement sur des recherches directes, et non pas sur une simple verification
au lien), qui non seulement presenterait la stratification geographique actuelle des phenomenes etudies, mais contribuerait aussi considerablement aux
recherches concernant l'evolution deces derniers (en la, lb, 2); 3) par 1 a
juste a t ten t ion accordee, et negligee jusqu'a present, _a 1 a p os s i bi1 i t e d' u n e r e p r i s e et a sa realisation dans le developpement de la
langue (surtout en lb); cette attention pourrait beaucoup aider les chercheurs a trouver la reponse a la question fondamentale „Substrat, adstrat
ou superstrat?" 1 en facilitant une meilleure intelligence deces demiers dans
la situation carpatique respective; 4) par 1 a p u b 1 ic a t ion co mp I e t e, p r e c i s e e t p r o m p t e d e s r e s u 1 t a t s p a r t i e 1 s d u
travail (en la, Ib, 2); 5) en evitant toutes Ies analyses
e t c o n c 1 u s i o n s p r e m a t u r e m e n t s y n t h e t i s a n t e s qui
empechent egalement Ies recherches dans ce domaine scientifique et, aboutissa.nt au principe „Le desir est pere de la pensee", en reprimant tont au contraire (en la, lb, 2) !'axiome ancien maintes fois verifie „Qui bene distingnit,
bene docet".

1 Selon I. Hubschmied, on ne saurait parler de !'adstrat parce que
cela presume
-plutot une autre maniere de voir, c. -a-d. celle de la non-evolution; voir aussi ses j a:ykovy_i•
,,adsJ,aty, subsfraty, supe'5fraty i etnografiiJe.ski_ie problemy, son expose au 7e Congres international des sciences anthropologiques et ethnographique~. llfoscou, 1964, cL «Voprosy jazykoznanîja», XIY, Moscou, 1965, No I, p. 136.
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CJIOJKHLIE IlPE..!J;JIOJKEHIDI C COI030M uT O E C T 1»
H. B. IUIPIIHliHHKOBA (MocKBa), H. OHl..{3 (l>yxapecr)

CJIOJICHbie rrpe;moJKeHHJI c COI030M mo ecmb IIIHpOKO pacnpocTpaHeHhI B COBpeMCHHOM pyccKOM u:i.ace, oco6eHHo B HaY'fHOH, npo.peccHOHan:i.Ho-TexHH'leCKOH
H ny6mru:HcTH'ICCKOH pe'IH. 0,nHaKo B ueJIOM OHH He 6:i.mu .no CHX nop o6'heKTOM

cne11HaJlbHOro HCCJICLIOBa.HHJI B JIHHI"BHCTH'ICCKOH Jil!TepaType, aHaJIR3y IlOllBCpraJIHCb JIHlllh HCKOTOphI!, OT,LICJibHDI~ HX pa:moBH1IHOCTH 1. CJIOJICHbie rrpe)lJIOJICCHHH
c COJOJOM mo ecmb BXO,LIHT B o6ll(yJO CHHTaKCH'lecKyJO KaTeropHlO, o603Ka'leHH)'IO
B nocJie.nHee BpeMll B JIHTepaType TepMHHOM noxcHeHHe 2. XoTH KOHCTPYKUHH c
IIOJICKCHHCM rrepeCTa.JIH 6:i.rn. o6'heKTOM paCCMOTpeHHH TOJlbKO B cne11HaJlbHhIX
CHHTaKCH'leCKHX HCCJie,noBaHHHX, a nepeIIIJIH yJKe H B y11e6H&Ie rroco6HH no pycCKOMY H3bIKy 3, TCM He MHee rrpo6JieMa IIOHCHCHHH OCTaeTCH O,LIHOH H3 MaJio pa3pa6oTaHHJ.IX B JIHHrBHCTH'leCKOH JIHTepaType npo6JieM.

r.

y

1 CM.
II.
X a Ho B, llo.~cHume11bH6ie KOHcmpyKl/llU c C0/030M mo ecmb u npui)amo•IH&iM
<flpeiMo31CeHUeM 60 Bmopoii 11acmu, «PyCCKHA RlLIK B WKOJie», 1961, N.!. 2.
2 CM H. B. K H p n H 'I H H 11: oe a, He1wpopMe munw 6ecco/03Hl>lX c110:11CRl>lX npeo11oxeHuii
B cspeMeHHOM pyccKOM R3WKe [c ucno11bJ0BaHUeM 3/leMeHmoB 11eKcu11ecKvzo cocmasa B Ka11ecmee
cpedcmB CUH11UlKCU'leCKoii CBJl3U 11acmeii (Kaff.ll . .QHC.], M., 1954; ee lK e: Secco103Hble CJI031CHl>le
nped11oxeHuJ1, B Komopwx emopaR 11acmb no11cHJ1em oiJHo U3 c110B nepsoii 11acmu, «PyCCKH1t Rll>IX
'B WKOJIC», 1956, N!. 6; A. el>. II T p H R T KM Ha, C11yxe6Hwe c11oea, Bblpa31ea10111ue ymo11HeHue
u nOJICHeHue B COBpeMeHHOM pyCCKOM Jl36iKe (Kaff.ll • .QHC.), M., 1954; e
lK e: KoHcmpyKquu c
noRcHUme11bHl>lMU co10JOMu, «PyccKHlt JllWK B wxone», 1956, N!. 5; Po11b HeKomopwx c11y:J1Ce6llblX C/106 B B6ipa31CeHUU nDJICHume/lbHl>lX omHOUJeHuii, «Y'ICBLIC 3allHCKH» D.ani.HCBOCTO'IHOro rocy.aapCTBCHHOro YHRBCj)CllTeTa, 1957, BLin. I; M. r. ma T y X, Ymo'IHJllOU/Ue 'l.1eHbl npeo110:11ceHUJI
liOK oco6aR CUHmaKcu11eCKQJI KamezopuR, «Pycc1t1dt RlldK B InKOJIC», 1959, N.!. 2; E. B. K p o T e B H 'I
l.f11eHl>l npeiJ1103ICeHuJ1 B coepeMeHHOM pyccKoM ll:JWKe, HJ.o;-eo JILeoecKoro yHJIJlepcBTCTa, 1954,
CTp. 36-37; 10.
Y C H lil C Ba, llORCHUmeJlbHble KOHcmpyKl/UU C yKa:JameJlbHblMU HOpellUllMU,
«PyCCKHA RlldK B DIKOJIC», 1961, M. 1; I. oiţă,
nOJICHume/lbHl>lX KOHCmpyKl/UllX 6 pyccKO.lf
llJWKe, «Culegere de studii», Bucureşti, 19til; ero JK e: Despre propoziţiile explicalit•e,
«Limba română>>, 1961, NI 5 H .o;p.
•. E. M. r an K H Ha - el> e .!l op y K, K. B. ro p m K oe a, H. M. W a H c K K A,
CoBpeMeHHl>lii pyccKuii Jl3MK (CMHTaKCKC), Y'IDe.nrHJ, M„ 1958, CTp. 88, 92; CospeMeHHl>lii pycCKuii 113blK (CHHTaKCHC), no.o; pe.!laKUHeli npo<!J. E. M. r an K H H o li - el> e JJ. op y K, HJJJ.-eo
MrY, 1958, crp. 255, 270- 272; CospeMeHHl>lii pyccKuii R:JblK, 'I. II, no.o; pe.o;aKUHCll npocjJ. E.
M. raJIJCHHOlt -cf>e.o;opyK, HJ.!l-BO Mf'Y, 1964, crp. 482-483, 594.

e

r.

o
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Tax xax B JIHHrBHCTil'lecxoil: JIHTeparype OTCYTCTBYJOT pa6on.r, crreQHaJlbHO
nocBJUUemn.re a.HaJIHJy CJIO)l(JllJX npe.1lJ10)f(eHHii: c COI030M mo ecmr, B neJioM, a
3TH KOHCTPYKU:HH npe,!lCTaBJIJIIOT 60.m.rnoii: HHTepec B rpaMMaTH'feCICOM H CTHJIHCTH'feCKOM OTHOllleHHH, TO Ml.I CT3BHM nepe.n co6oil: CJie.nyroII{He 33,!la'IH: orrpe.neJIHTh CTp}'KTypHoe CBoeo6p33He ,!laHl!MX KOHCTPYKllKii H BhllIBHTb HelCOTopi.re
3aKOHOMepHOCTH ynoTpe6JieRHJI B HHX COI03a mo ecmr,; ormcan. HX ceMaHTH'leCICHe

mo

pa3HOBH)lHOCTH; pacxpld'.Th OTHOIDeBBe CJJO)KHhlX npe,!lJJO)f(eHHii: c COI030M

ecm~

IC .!lPYilfM CJJO)f(HldM npe,llJJO)f(eHHJIM c IIOJICHeHHeM; H3KOHe1{, C,!leJJan. HeKOTopi.re
Ha6JJIO,!leHHJI H3.!l HX CTHJIHCTlfll'.eCKHMH cco6eHHOCTJIMH.
PaccMaTpHBaeMi.re HaMH 3,!lecb CJJO)f(HJ.fe npe,!lJJO)f(eHHJI Beci.Ma p33Hoo6pa3HJ.f
KaK B CTPYICTYPHOM, TalC H B CMhJCJJOBOM OTHOllleHHH. Ho npH BCeM HX p33H006pa3HH, rum xapaKTepH3YJOTCJI He1C0Top1JMH o6Il{HMH CTPYKTYPHO-CMl.ICJJOBhlMH
rrpH3HaKaMH, ICOTOpi.re H II03BOJIJl10T o61>e.llHHHTh HX B O.llH)' nem.eyIO rpynrry.

B CTPYJCTYPe 3THX npe.!lJlO)f(eHHH T3.JCHM o61I(HM npH3HaKOM 6y.ner co103 mo
ecmb, KOTOpLrli: H3JIH'lecTByeT BO Bcex CJIOl!CHhIX npe.lVIOJKeHBJIX .!l3HHOfO THTia H
JIBJlJleTCJI cpe,n;CTBOM o61>C,!lHHeHHJI HX lfaCTeil:.

B ceMaHTHKe npe.nJio)f(effHii: 3Toii: rpynni.r o61>C.znIHlIIOW:HM npH3HaKoM. JIBJIJieTcH
TO o6m:ee 3HalfeHHe, IIO,ll ICOTOpoe IIO,!lBO,llHTClI, ICaK no.n po,!lOBOe,

CMhICJJOBOe

cBoeo6p33He lfacreil: JII06oil: pa3HOBH.nHOCTH npe,llJJo)f(eHHii: .naHHoii: rpyrrrri.r. HaJoBeM 3TO o6w:ee 3Ha'leHHe 3HalfeHHeM

TOlKJlecTBB.

06w:ee 3H3lfeHHe TO)f(,!leCTBa.

o6-i.e.n;HHJUOl1{ee Bce npe,llJIOJICeHHJI 3TOH rpyrrni.r, OIIpe,!lCJIJICTCJI HaJJK'l.HeM B HHX.
COJ03a

mo ecmb,

'lacnn.re JKC 3HalfeHHJI ICa)f(,llOK OT,!leJihHOH palHOBH,!lHOCTH CBJI-

33Hhl c .npyrHMH, npHcyW:HMH TOJJhlCO eii CTPYKTYPHDIMH oco6eHHOCTJIMH.
flo CTpy1CTypHO-CeMaHTH'lec1CHM oco6eHHOCTJIM cpe,!l"EI npe.!lJlOlKCHHK C COl030M

mo ecmb

HaH60JJee OT'!eTJJHBO Bhl,!leJIJIIOTCJI TpH rpynni.r CJIO)f(ffhIX npe,!lJIO)f(eHHK:

I. Cnoxnrwe npe.nnoxcCllllJI c :yTO'IHeBBeM, II. CnolKlllde npe.nnozeHHH c o6o6w:eHBeM,

II I.

I.

CnollCllhle upe.nnox.:CllllJI c DOHCBeBHeM

0CHOBHhIMH CTpylCTypHhIMH oco6elUfOCTJIMH CJIOJKHhIX rrpC.!lJlOlli:CHHH c YTO'l-

HCHHeM .RBJlJIJOTClI CJie.ll)'IOII.(HC. CJIOJKHOe npe,!lJIO:lKeHHe COCTOHT H3 YTO'IHJieMOK 1
H yTO'fIDllOII(eH 11acreii. Yro111u110m:all 11'.aCTb OTHOCHTCJI IC CJIOBY HJIH CJIOBOCO'feTaH.BJO,. a He KO BCeii: YTO'IHJleMOH lfacnr B neJIOM. TaxHe CJJOBa HJIH CJJOBOCO'leTaHHJI - B .naJii.He:iillleM 6y.neM H331d'.BaTh H.X YTO'fHJleMIJMH - xapa1CTepH3ylOTCJI
6om.we:H HJIH MeHJ.llleH CHHceMaHTH'fHOCThIO, IIIHpOTOH CBoero JJelCCH'feCICOfO 3Ha'leHHlI.

l1x

JHalfeHHe ICOHICpeTHJHpyercJI yTO'IHJIJOII(eil: 11'.aCTi.IO. CMIJcJJ 3To:il: KOH-

xpeTH33llHH COCTOHT B yCTaHOBJJeHHH MeJK.ny yTO'fHJieMLlMH CJJOBaMH nepBOH lf3CTH
H yTo'IHJil011{eH: 11acri.10 norn11ec1Coro OTHomeHHJI o6w:ero H 11aCTHoro. HarrpHMep:
«EMy 3ax0Te11oci. B.!lpyr ... paccxa3ari. HM Bce, ace, TO ecri. xa1Coil: oH .no6pi.riî
n c11a3BHLIH 'l'.eJJoBelC, c KaKHMH
.[(o c To e B c K H

«A VB» ...
(.[(. II.

H, Co'l.,

T.

BeJJHKOJJeIIHLIMH

IV,

rMXJI,

1956,

cnoco6HoCTlIMH?

40);

crp.

JIBJII!eTcJI JIOJKHhIM B ooCJie.neeM CJIY'l&e, T. e. Kor.na H

r o pc IC H

ii, Jlozwca,

Ylfrre.nrnJ,

M., 1958,

CTp.

... »

(<I>. M .

«CJio:>Irnoe cy:lK,!leHHe

A,

H

B

JIOJKHLI>>

123).

1 • Ilo.a: TCpMHHOM ymO~HJleMQJI ~aCmb Mhl noBHMaCM KU: DpC,lllIOlKCHHC, BCC 3flCMCBTLI KQroporo KOBKpCTH3HpYJOTCll, TaK H npC,11,llOl!CCHBC, B npe.a:enax KOTOporo KOBKptrHlHPYCTCll JIHDI!.
CflOBO BflH CflOBOCO'leT aHHC.
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CJJOJKHhIE IlP.EllJIOJKEHJUI C COI030M «TO ECTh»

YTO'IHJleMLie CJIOBa B.bICT}'Il2JOT B KOHCTPYICilBJIX c YTO'IHeHBeM xax CTepJKHeBbl!, onopHDie 3JieMeHTLI, Tax xax, Bo-nepBLIX, BMeHHo·6Jiaro.napll cneIU14>HI<e
HX JHa11eam1 BOJHHICaJOT KOHCTpYKIJ;BH c YTO'IHCHBeM H, BO-BTOpblX~. IlOCTpoeHHeyTO'IHJIJOmeil: 'laCTH onpe,neJUICTCJI JHa'leHHeM YTO'IHJleM:&IX CJIOB H HX CHHTaKCH'leCKOH cl>YHKIIHeH B YTO'IHJleMOH 'laCTH. Tax, B nepBOM IlpBMepe BTOpax 'laCT:&
COCTOHT HJ o.naopo,naLix KOMilOHCHTOB, 'ITO o6ycJIOBJICHO JieKCHICO-rpaMMaTH'leCKOH npapo.no.H YTO'lWleMoro CJIOBa

Bce;

BO BTOpOM IlpBMepe BTOpall 'laCTb HMeeT

cl>OPMY npH,naTO'IHOro BpeMeHHoro, TaK KaK YTO'IHllCMOe CJIOBOCO'leTaHHe BbllIOJIHJleT cl>YHKIIBJO o6CTOl!TeJlbCTBa BpeMeHH.
lh OCHOBHOH CTpyxrypaoil: oco6eHHOCTH 3THX npe,n:JIOlKCHHH -

COOTHOCHTeJlb-

HOCTH yTO'IHJIIOm;eii 'laCTH HMeHHO c O.IJ:HHM CJIOBOM HJIH CJIOBOCO'leTaHHeM -

BIJ-

TeKaJOT .IJ:Be .IJ:PYTHe CTpyicrypHlile 11epn1.
I. YTO'lHJIJOII(all 'laCTb Bcer.n:a xapaKTepHJyeTCJI IlOJIHOTOH CBoe.H CTpyxrypbl,.
'ITO o6yCJIOBJICHO TeM, 'ITO OHa COOTHOCHTCJI TOJlbKO c 0.IJ:HHM CJIOBOM HJIB

cno-

BOCO'leTaHHeM YTO'lHJICMOH 11aCTB, H, cne.n:oBaTeJlbHO, B 'laCTJIX He MOJKeT 61.ITb
o6m:nx
'{aCTH.

'IJleHOB,

2.

KOTOpI.Ie MOrJIB 6:&1 onycxaT:&CJI H no,npa.JYMeBaThCJI BO BTOpoii

YTO'lHJUOII(aJI 11aCTb MOlKeT CTOJITh He TOJlbKO rrocne YTO'IHJleMOH, HO

H B ceţe :nlHC ee.

Tax xax c MecTorronolKeHHeM yro'{HJIJOII(eii 'laCTH no OTHOineHruo x yT011aJ1eMoii CBJIJaHbI H onpe.n:eneHllld'.e CTpYICJYPHhie H CMhICJIOBbie npHJHaxu, TO Ml.I
,neJIBM npe,nnol!CeHBJI 3Toii rpynm.r Ha .D;Be rro,nrpymibI:A CAO:>ICHble npeOA0:>1Ce11u11

c

nocmno::umuBHblM ymo•meHueM; li CA0:>1CH1>1e npeOA0:11ceHu11 c UHmepno3um11sH1>1M·
ymo11Hef:UeM.
A. CnollCHble npe,nnolKeHHJI c rrocrnoJHTHBHltIM yro11HeHHeM .

.llJlll

CJIOl!CHbIX rrpe.nnol!CeHHiî: c IlOCTIIOJHTHJIBbIM YTO'IHeHHeM THIIH'leH BH.IJ:.

HHTOHaU:HH, oco6eHHOCTb KOTOpoii COCTOHT B <<XapaxTepHOM ,DJIJI Hee Hecrroxoil:HOM IIOHHl!CeHHH TOHa Ha noru11eCKH y,napHOM CJIOBe rrepBoii '12CTH H B JHa'IHTeJlbHOH nape rrpH rrepexo.ne KO BTopoil: 'laCTH, KOTOpall npOHJHOCHTCll c OGhI'IHbIM
rroHHl!CeHHeM TOHa»1• Taxall HHTOHaD;Hll onpe,nenxeTCJI 6oJlbmeii HJIB MeHi.meii
crenemio Heonpe.neneHHocTH IIIHpOTM nexcJAecxoro JHa'leHHJI onopHb!X, yTo'IHlleMI.IX cnoB, J1BJ1J1JOII(HXCJ1 06'.i.eKTHBHoii rrpH'IHHOH noJ1BneHHll yTO'lHJIJOII(eil: 'lacTH.
Taxae CJIOBa o6:&I'IHO CTOJIT B KOllile YTO'IHJleMOH 'laCTH, HaIIpKMep: «Bce 3TO
BOBCe He HJMeHHT JHa'leHBll HOBOH aKCHOMhI, B ee 061l{eM CMWCJie, T. e.

'!TO npH

TenepemHHX cpe,n:cTBax cuna o6opoHbI noB:&rmaeT cany aTaKH He no·npellCHeMy,
a 'lpeJMepHO» (

238;

el>.

M.

.n: o c To e B c K H ii,

Co11., T. VII,

rnxJI,

1957, CTp.

«BoJBpaTHaJI ipopMa HJMeHJleT JHa'leHHe npHJHaxa rrepexo,n:Horo. . • • B JHa-

11eHHe npHlB&Ka Henepexo,znioro, T. e. • • • KOTopi.ril: JaKJlJO'l'.aeT B ce6e OTHomeHHe
TOJlbKO K npe.nMeTy Mb!CJlH,
B.

B H Ho r

llBJUIJOm:eMYCJI

pa.no B, Pycc1<uil 11J1>1K, M.,

cyfri.eKTOM

1947,

cTp.

3TOro

IIpHJHaxa»

(B.

615).

Mcxo,nJ1 HJ HanH'IHJI una oTcyTcTBHJI cBJIJH YTO'IHJICMLix cnoB c npe.n:.mecTBYJOmuM KOHTCKCTOM, 3Tif KOHCTpYKllHH MOllCHO p3.3,LleJIHTb Ha ,UBe pa3HOBH,UHOCTH.

K

rrepBOH pa3HOBH.D:HOCTH OTHOCJITCll CJIOJKH:&Ie rrpe,n:JIOlKCHHJI, B KOTOphIX

YTO'IHJICMJ.Ie CJIOBa He CBJl3aHbI c npe,nmeCTB}JOm;HM KOHTCKCTOM, H OH HHKaK He
BJIHJICT Ha HX KOHKpeTHJanaio. HanpuMep: <<3aii.D:ll K ct>e.n:oci.e MapxoBHe ..• IleTp
1• CM. H. C.
IT ocne no B, O zpaMMamu11ecKou npupooe u npuH11unax KAaccurftuKa11uu
6eccol03HblX CAO:>ICNblX npeoA0:>1eeuuu, C6. ~<Bonpocbl cuumaKcuca coepeMeHHozo pyccKozo R3b1Ka»,

M„

Y'IIIC.llTHJ,

1950, crp. 349.
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lfm.H'I nonan Ha caMoe uaaaoe,
I'pymem.Ky,

TO ecTb, 'ITO .ll:MBTplrli: cl>e.nopoell'{, y6eraJ1 HCKan.

3aXBaTHn H3 crynKH

neCTHK •.. »

(el>. M.

)1.

o c To e e c

x H ii,

Spambfl KapaMa30B&I, fMXJI, M., 1958, cTp. 553). CM. TaIOKe 2 nocne.nHHX npHMepa.

B

TaKHX cnoJKHMx npe.llJIOlKeHHJIX YTO'lHJICMJ.IMH 11acTo 0Ka3i.1ea10TcJ1 HMeHH1de

cnoBOCO'ICTaHHJI, B KOTOpLIX cymeCTBHTeJILHJ.Ie onpe.nemtlOTCJI .npyrHMH cnosaMH
{cp. B o6UfeM CMblCAe; HenepeXOOHblU npU3HaK, CQMOe ZAQBHoe, HeKomopaR npoOOA:HCumeAbHOCmb H .np.) Cnoea-onpe.nenHTeJIH B 3THX cnoeoco11eTaHHJ1X e HlBeCTHOH
CTeneHH cylKalOT, orpaHH'IHBSIOT Heonpe.neneHHOCTb, UIHpOTY 3Ha'leHHJ[ cymeCTBHTCJILHbIX, T. e. B KaKOH-TO Mepe KOHKpeTH3HpyioT HX.
Ko BTopoii: pa3HOBH.l(HOCTH OTHOCJITCJI npe.nnolKCHHJI, B KOTOpLIX YTO'IHJICMJ.Ie
cnoea caMHM CBOHM 3Ha'leHHeM YK83J.IB8lOT Ha CBJl3b c npe.nllleCTBYlOIIlHM KOH-

« ... cylK.neHHe A A B HCTHHHO nHillb e nepeoM CJJ)"lae,
(H CYlK.!leHHe A, H CYlK.llCHHe B) HCTHHHJ.I» (.JJ:. n.
C K H H, f/Uln. pa6., CTp. 123); « ... 3TO npOTHBope11HT HeKOTOpbIM o6pa30M

TeKCTOM. HanpHMep:

T. e. xor.na o6a CJlK,lleHHJI

I'

Op

c npelKIUIM MHeRHeM aeTopa, T. e. '{TO 3eMne.nemt:e Ha.KO.llHTCJI y KOnyM6HiiD;ee He
e ueeTyureM cocToJIHHH ... »

367).

( MocKOBCKUil meAezpa<ft,

'l.

V, NQ. 20,

OT.!l.

li,

CTp.

3.neci. cnoea-onpe.neJIHTCJIH TaKJKe cyJKalOT 3Ha11eHHe onpe.nenReMLIX HMH

cymecTBl!Tem.HbIX, T. e. B K8KOH-TO Mepe KOHKpCTH3HpyIOT HX.

B

3THX CIIOJICHJ.IX

rrpe.nnoJKeHHJIX, xax II e npe.llJIOlKeHHJIX rrpe.nLiizyll(eii: pa3HOBH.!1HOCTH, YT6'lHJ110Tc.11 HMCHHLie cnoeoco'leTaHHll. Ho cnoea-onpe.nenHTenH 06na.na10T TaKRM JHa11eH11eM, KOTopoe rro3eon11eT HM e1.rnonHJ1Th .llBOHHyIO CHHTaKCH'ICCli.j"JO lţ)yHxn1110:
c 0.llHOH. CTOpOHbI, OHH CBll3bia:: lO r CJIOlKHOe rrpe.llJIOJICCHHe c rrpe.llllICCTByIOII.lHM
KOHTCKCTOM, a c .npyroii: CTOpOHhI, npHHHMBIOT Y'f8CTHe B ofrbe.!lHHCHHH 'f8CTeli
CJIOJKHoro rrpe.nnolKeH1111.

YTO'lHJleMMe cnoeoco'leTaHHll e 3THX npe.nnoJ1CeH1111x

o6bI'lHO TaKoro THna: B nepBOM CAy'lae, B nOCAeOHeM CAy'lae, B yKa3QHHOM noAo:HCe-

HUU, 11peowecmBy10111ee cocmoRf.u~. npe:HCHee MHeHuz, npeo&10yU{uil Bonpoc, ma xe
caMaR npo6AeMa H up. HHor.na cnoea-orrpe.nenHTemr, cy6CTaHTHBHpyJ1ci., MoryT
BbIC'fYII8Tb B xa11ecTBe YTO'IH.lleMJ.IX CJIOB C8MOCTOllTCJlbHO, T. e. 6e3 HMeH cymecTBHTCJlbHhIX.

Cnoco6HOCTb

TaKHX

cnoe-orrpe.a:enHTeJieii:

yn0Tpe6n11Ti.c.11

caMo-

CTO.llTeJibHO B xa11eCTBe YTO'IH.llCMbU CJIOB CBH.!lCTeJILCTByeT 06 HX rrpeo6na.na101l(eii:,
no cpaeHeHHJO c cymecTBHTCJibHhIMH, CTpYKTYPHOH H CMbICJIOBOH ponH B CJIOlKHbIX
npC.!lJIOlKCHHJIX .!l8HHOH pa3HOBH.!1HOCTH. 06 HX rrpeo6JI8.ll810ll(eii:

ponH

CBH.LICTCJib-

CTByeT ell(e H cneey10ll(ee 06cTo.11reni.cTBo: e TOM Cn)"fae, ecJIH JTH cnoea-orrpe.nenHTeJIH onycKalOTCJI, ynoTpe6JieHHe COI038 mo ecm& CT8HOBHTCJI HCB03MOJICHbIM

« cy:>tCOeHU!! «Â A B» u!:mu:mo .r.11w& B nepBoM cAy'lae, m. e. Kozoa o6a cy:HCOeHuR ...» rrpH Heeo3MOJKHOCTH «cy:xcoeHue ... ucmuHHo ... B cAy'lae, m. e. •.. »)

(cp.

0TCIO.!la BLITeKaeT, 'ITO HaJIH'lHC CJIOB-onpe.nenHTeneii: JIBIDICTC.11 06J13aTeJibHbIM
cTpyxrypm.IM rrpH3HaKoM .llJI" C03.ll8HHll rro.no6m.rx cnoJKHLIX rrpe.llJIOlKeHHH c
COIOJOM mo ecm&.
CneeyeT o6paTHTL BHHMaHHe Ha To, 'ITO e np11ee.!leHHLIX. npHMepax yTO'IHlOll.laJI 'laCT1> olţ)opMmeTcJI e BH.!le npH.llaT011Horo rrpe.nnoJKeHH.11.

B

3THX npe.llnOJKe-

HH.llX MbI Ha6JIJO.llaeM .!lBe cocyll.(;:CTB) JOll(HX CHHTaKCH'leCKHX OTHOillCHH.11: OTHOUICHH.11 IlO.!l'lHHCHHJI H OTHOillCHHll TOlK.!lCCTBa. OTHOWCHHe rro.n'IHHCHHl! ycTaHaeJIHBaeTCJI MC.lllKY rrp!UlaTO'lHbI.\1 rrpe.!lJIOlKCHHeM H cyIUeCTBHTenbHLIM H3 YTO'lHl!eMoro CJIOBOCO'leTaHHJI (cp •.• B CAy'lae, ec.r.u .· .. ; ... MHeHue, 'lmO ..• ); l'THOIIICHHe JKe IlOl!CHeHHJI ycTaHaBJIHBaeTCJI MClK.!lY orrpe.lleneHHJIMH H YTO'lHl!IOlUCH
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qacn.JO (cp •.•• 11 nep110M cAy'lae, mo ecmb .•. ; c npe31CHUM MHeHueM, mo ecmb
••• ).

0.nHaKO, JICHO, 'ITO cocyll(eCTBOBaHHe 3TO -

HC Ha pasm.rx npasax: CO}O)

mo ecmb, HeiiTpa..n:H3YJI no.n;qHHCHHe, OTO.n;BHraeT ero Ha 3aJJ.HHii nnaH.
3aMCTHM, 'ITO, 6naro.napJ1 csoeii: .nsoii:Hoii: l!>YHICD:Hll, TaKHe yT011HJ1eMJ.l'.e cnosa
11acro CT3HOBJITCJI cpe.nCTBOM o6'be.n;HHCHHJI npe)lJIOllCCHHii: B 6onee CJIOJICHbre CHHT3KCH'leCKHC C,l(HHHIU>r, H3BeCTH&Ie B JIHTeparype no.n H33B3HHeM «a63au», CBepxcJ>pa30BOC e,llHHCTBO», «CJIOlKHOe CHHTaKCH'leCKOC n;enoe»1.
B JIHHrBHCTH'fCCKoii: JIHTepaType IlOJIY'fHJIO IID1poxoe pacnpoCTpaHeHHe MHCHHe,
'!TO o6nacn. yTo'IHeHHJl (xoHKpeTHJauuJ1 cnosa HnH cnosoco11eTaHHJ1) U.!JIHKOM
33KpenneHa 3a CO}O)OM a HMeHHO, T. e. 3TOT COJOJ OKa3J.IBaeTCJl C.l(HHCTBCHHhI.\1
cpe,nCTBOM si.rpalKCHHJI yT011HeHHJ1. CoJOJ lKC mo ecmb H3BeCTCH B JIHHrBHCTH'lec2
xoii: JIHTepaType KaK COJ03 co6CTBCHHO IlOJICHHTeJihHJ.di: • MelKJl)' TCM, KaK JIOKaJanH ttawH Ha6mo.neHHJI, ccJ>epa pacnpocTpaHeHHJI coJOJa mo ecmb 3Ha111ITeJI1>Ho
IIJHpe: OH yrroTpe6JllleTCJl TaKllCe H B CJIOlKHhl.( npe.nnollCCHHJIX c .npyrHMH JHa'leHHJlMH, B '13CTHOCTH, B rrpe,nnollCeHHJIX c YTO'IHeHHCM CJIOBa HJIH CJIOBOCO'leTaHHJl.
B

CBJIJH c TeM, '!To B cnolKHbB: rrpe.nnolKeHHJIX c YTO'!lfeHueM

ynoTpe6JIJIJOTCll

o6a COJOJa (a UMeHHO, mo ecmb), B ccpepe YTO'IHeHHJI B03HHK3eT JIBJieHHe CHHT3KCH'!CCKOH CHHOHHMHH. CHllOHHMHJI perynHpyeTCJl B KallC.l(OH OT)l;eJihHOH p33HOBll.llHOCTH ee crreuHcj>H11eCKHMH CTpyKTypHO-CMh{CJIOBhIMlf oco6eHHOCTJIMH.
PacCMOTpHM xapaKTep H rpaHHUhf 3TOii: CHHOHHMHH B rrpe.uenax

CJIOlKHhIX

npe.nnolKeHHil: c nocTITOlHTHBHhIM YTO'!HCHHCM. CHHOHHMHJI o6ycnosneHa cTpyKT)'pHO-ceMaHTK'!ecKHMH oco6eHHOCTJIMH K3JK.ll0H pa3HOBH.QHOCTH rrpe,nnollCeHHH,
T3KHMH, KaK CTeneHb CHHCCM3HTH'llfOCTH YTO'IHJleMhn CJIOB, HX B33HMO,UeiÎ.CTBHe
c orcpylKaJOll{HM KOHTeKCTOM, IlOCTpoeHHC BTOpoil: 'laCTH CJIOlKHOro npe)lJIOlKCHHJl.
Tipl!'ICM ffYlKHO Y'lHTblB3Tb, 'ITO B o.nrrnx cJiy'laJIX Hau6onee Ba>KHhIMH JlBJIJIJOTCll
o,nHJ! oco6eHHOCTH, B .npyrax -

.npyrae.

Cpe,UH cnoJKHhIX rrpe.unoJKeHHH c rrocTIT03llTHBHJ.IM YTO'lHCHHeM no CHHOHHMH'fecxoMy COOTHOlliCHHJO .npyr c .upyroM Bhl.UeJillIOTCJl rrpe.nnolKCHHJI T3KHX rpyrrn.

J.

rpynna npe,llJIO)ICCHHH, B KOTOphIX 33MeHa 0,l(HOro COJ03a ,llpynlM HCJS03-

MOlKHa. CJO.na OTHOCJITCJI rrpeJK,llC BCero rrpe)lJIOJKCHHJI c COJOJOM a UMeHHO (uMeH-

HO}, B KOTOphlX JaMeHa a UMeHHO C0}030M mo ecmb HCB03MOJKHa, HanpHMep: «HaM
,naJOTCJl .i.aa noJJolKeHRB, a HMCHHo: Bce symcaHhI cyn ropi.r; Bce reil:1epi.1 cyTi.
KaHJ.I» ( r.

M. q

e JI na Ho B, Jlo<UKa, rocrroJIHTH3,naT, M.,

1946, CTp. 7);

HCrrpaBHTb OWH6Ky, cne.uyeT BCTaBHTb MC)IC.ny IlOHJITHCM <mpHpO,llaJ> H

syn-

«llTo6i.r
'IJieHaMH

BhlwenpHBe,UCHHOro .neneHHJl ell(e ,l(BB DOCpe.l(CTB}'IOIJVIX 3Bena, a HMCHHO: JIOHJITHll
«MHp -

HeopraHH'ICCKHH„ H „MHp -

opraHH'lCCKHH„» (maM :JK:e, CTp.

34);

«3To

cosepweHHO npaBHJihHO B 0,l(llOM 0111omeRHH, HMCHHO, 'ITO eCJIH 6bl pe6eHOK 6i.r.n
OKpylKeH JIHU3MH, KOTOphle IlOJihlYJOTCJl p33rOBOpHhlMH CJIOBeCHhlMH cJ>opMaMH
1 A. M.
ne w K o B c K H li, PyccKUU CUHTTIOKCUC B HIIY~HOM OCBeU/eHUU, HJ,ll. 7, Y'ilIC,lU"HJ,
M., 1956, CTp. 459; H. c. rr ocne no B, CAOXHOe CUHmOKCU~er.Koe qeAoe u OCHOBHble oco6eHHOcmu ezo cmpyKmypM, «,llOKJlaJlbI H coo6meBHA HBCTHTYTa pyccKoro R3bilG1>>, AH CCCP,
Bb!IJ. II, 1948 r.:
H. B. K H p n H 'I H H x o Ba, O cnoco6ax o6beOUHeHun npeoAoxeH11ii B CBRJHoii pe~u. «PyccKHii JIJblK B mKone», 1960, N!. 5.
.
2 CM. A. el>.
Jl p HAT K H Ha, yKOJ. OUC., CTp. 267-268: a.DTOp 3.ACCb IOBOpBT O .ABYJC
THTiax CilOlKHb!X npe,11,JlOlKCHHli c IlORCHHTCilbHbIMH

COIOJaMH:

«I.

npe,11,JlOllCeHHe-noRCHCHHC

OT-

a UMeHHO) 2. npC.AnOlKCUHC-IlORCHCRHC
OTHOCHTCR xo BCeM)' nepeoMy npe,llllolKeBHJO (npH mo ecmb, a uMeHHO)»; :EO.
Y c Hm e Ba,
yKa3, pa6.

HOCHTCR K O,AHOM)' H3 '!enCHOB nepeoro npe,lll!OllCCUHJI (npH
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... » ( A. ·C. lI H
1959, CTp. 142).

K

o6a

B

a, Ilpo6AeMa ll3blKa KaK npeiJMema ll3blK03HaHuR, M.,

JaMem.1 co101a a UMeHHO co1010M mo ecmb JaBHCHT J.necb OT

HeBoJMOJKHOCTb

cneu;mpH'ICCKOH 11epTbl T3KHX npe.nnoJKeHHH c

a UMeHHO (uMeHHo) -

60JiblllOH

wHpon.r H Heonpe.neJieHHOCTJI nexcH11ecxoro ,lHa'feHHJI YTO'fHJleMhlx cnoB. Co101
JKe mo ecm&, KaK MI.I BH.D;eJIH, ynoTpe6JIJ1eTcH, Hao6opoT, B npe.nnoJKeHHJIX c yTO'fHlleMLIMH CJIOBaMH co JH3'flITCJlbHOH onpe.neneHHOCThlO HX CeMaHTHKH.
Ilo.no6Hbie npe,!lJIQ)ICeHHll c COJ030M a UMeHHO cpe.D;H COlOJHbIX npe.D;JIOJKeHHiî:
c IlOCTIIOJHTHBHbIM }'TO'IHeHHeM JIBJlJIJOTCJI CaMhlMH pacnpocTpaHCHHbIMB, T3K KaK
HMeHHO JTOT COJ03 HaH6onee 'feTKO BhlpaJKaeT OTHODieHHe o6~ero H 'f3CTHOro ocHOBH)'JO 11epTy KOHCTPYKUHH c }'TO'fHeHHeM. 3HneHHe co101a a ·UMeHHo y1Koe H
BilOJIHe 11eTKOe -

2.

3H31{eHHe }'TO'fHeHHJI.

IlpHMephl npe.D;JIOJKeHHH c IIOCTilOJHTHBHblM YTO'fHeHHeM c COJOJOM mo

ecmb, He .norrycKaJOIQHM 3aMeHbI COJOJOM a UMeHHO, HCKJllO'fHTeJlbHO pe.D;KH.

M

.naJKe B JTHX pe.nKHx C.11}''13JIX onopHb1e cnoBa MOJKHO JlHillb c Tpy.noM Ha1BaTb
YTO'fHJleMbIMll, HaCKOJlbKO He3H3'1HTeJlbHa CTeneHb Heorrpe.neJieHHOCTH HX ceMaHTHKH, Harrp.: «.lloCTepT pa3JIH'faeT cne.nyJOW:He MOMeHTbI:

4'YHK~HOH3JILB)'IO o6nacn.,
.naHHoe cnoBo» (
Y'frre.nrn1,

O. C.

M., 1957,

T. e.

B

I .. ' 2 ... , 3 ... , 4

KaKO:ÎÎ: cipepe ynoTpe6neHH11 pe'IH BCTpe11eHO

Ax M a H o B a, 011epKU po o6UJeil u pyccKoil AeKcuK.oAozuu,

188-189);

cTp.

«cl>opMaMH noJIHbIX cnoB JIBJillJOTCJI, cne.no-

BaTeJlbHO, pa3JIH'fHll IIOJIHbIX CJIOB, 06p33yeMb1e pa.3JIH'fKJIMH B HX lfiopM81JhHLIX DpHH8Jl:JJelKBOCTIIX, T. e . . . . KOTOpbie BH.D;OH3MeHJIJOT 3Ha'feHHJI .npyrnx, OCHOBHblX, npHH3Jl:JieJKHOCTeii Tex llCe CJIOB»
m.n. AH CCCP,

3.

M„ 1956,

(el>. el>. el>
137).

op T

y Ha To B, Jf36paHHble mpyiJ&1,

T.

I,

CTp.

I'yrrrra rrpe)lJIOJKeHHH, B KOTOpbIX JaMeHa O)lHOrO COJ03a JlpyrHM BOJMOJKHa.

3TH rrpe.nnoJKeHHll BbICTynaJOT K3K rrepeXO)lHaJI rpyima MeJK)ly rrpe.nJioJKeHHJIMH,
B KOTOpLIX BOJMOJKeH TOJlbKO C0l03 a UMeHHO, H npe.D;JIOJKeHHllMH, B
BOJMOJKeH TOJlbKO COJ03 mo ecmb. Ilepexo.nHOCTh JTOH rpymibl
Ha nepexo)lHOM xapaKTepe 1Ha'feHH11 yTO'lHJleMbIX cnoB.

OHH MeHee Heorrpe.neneHm.I,
COJOJOM a UMeHHO,

11eM YTO'fHJleMble CJIOBa B rrpe.unoJKeHHJIX c He3aMeHJleMLIM
HO 6onee Heorrpe.nenem.r, 11eM }'TO'fHJleMLie

KOTOpLIX

OCHOBLIBaeTCJI

CJIOBa B npe)lJIOJKeHHJIX c He1aMeH-

J1eMLIM COJOJOM mo ecmb. TaKHe nepexo)lllbie cny11aH HaXO)lHM K3K B CJIOJKHblX
npe.unmKeHHJIX c COJOJOM mo ecmb, TaIC H B CJIO)ICHLIX rrpe.D;JIOJKelIBJIX c COJOJOM

a UMeHHO (u.MeHHO), HanpHMep: «MHorHM Ka.33JIOCL H KaJKeCTCJI, 'ITO HaIIIe rrpaKTH'leCKOe ITllCLMO, He o603H3'f3JI 6onee Hl!IC3KHX 3BYKOBLIX HJOaHCOB HJLIKa, )lOJIJKHa
C'IHT3TbCll HeTOl{HblM. 3TO HaCTOJlbKO He OTBe11aeT )le:ÎÎ:CTBHTeJlbHOMY IIOJIOJKeHmO
BeW:eii, ':ITO CKopee MOJKHO 6i.rno 6i.1 no)l)lep)l(aTh o6pamoe, T. e. uo OHO 6i.rno
6LI HeTO'fHbIM, ecmr 6LI CTpeMHJIOCL 060JHa11aTL BCe JTH HlO:iHCLI» (

m:

JI. B.
e p 6 a.
152); « .••

Jf16paHH&1e pa6ombl no pyccKoMy R3b1Ky, Y11ne.nrn1, M„ 1957, cTp.

JIBJieHHe HacTynaeT TOJlbKO B O)lBOM HJ cpaBHHBaeMblX CJJY'laea, a HMeHHO, KOr)la
. . . B cocTaB cny11aJ1

JlozuKa, Y11ne)lrn1,

Bxo.mn

ew:e

M„ 1947,

cTp.

06CTOJ1TeJlbcTBo

26);

A

•.. »

(B. el>.

Ac M y c,

«HHKTo HaM He MewaeT ocTaHOBHTLCll

Ha JTOM, HO B T3KOM CJI}"lae Mbl H3CHJlbHO IlO)l3BHM B ce6e DOCJJeJl:llee JaKJDO'leBBe •••
• . • HMeHHO, 'ITO

II

oa H ea rrpe.urroJiaraJOT

aiJ, 'ITO 'IGM npe.nnonaraeT KOM» (A. A.

o Te 6 H JI, H1 wnucoK no pyccKoil zpaMMamu'!e, T.

CTP.

31).

I-II,

Y11rre.urHJ,

M„ 1958,

CpaBHHTe B03MOJKHOCTL B3aHM03aMeHLI co101os B rrpuse.ueHHbIX npH-

Mepax,rrpH HeBOJMOJKHOCTH T3KOH B33HM03aMem.r B CJie)lyJOIInlX rrpHMepax:
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OCHOBLI c TIOJIH::LIM

rum:

45

HenOJIHLIM q,opMa.Jn.Hl>IM nOBTOpeHHeM, Ha.3LIBaeMJ.re BO-

o6me OCHOBaMH y)l;llOeHHhIMll, MOryT o6pamau.cJI c Te'leHHeM BpeMeHH B OCHOBbI
Hey.usoeHHLie, T. e. KOTOpLie He paJJiaraK>TCJI yJ1Ce Ha OCHOBY H ee IIOBTOpeHHe»

( el>. el>. el> op T y Ha To B, Jf36paHHb1e mpyObl, Hl.ll. AH CCCP, M., 1956, CTp.
143); «Ho Tenepb MhI paCCMOTpHM ,llp}'I}'IO CTOpOH}' npo6neMLI JHa'leHHJI CJIOBa,
a HMeHHO: MOJKCT

nu

cnoao KaKHM-HH6y.u:i. o6pa30M co.uepJICaTL B CBOeM JHa'leHHH

o.

BOCDpHJITHJI H npe,llCTaBneHHJI o KOHKpeTHLIX e,!UIHH'IHLIX sem:ax» (

JI.

H H K o B, IloH11mue u CAOBo, MJ,ll. JleHHHrpa.ncxoro YHBBepcHTeTa,

1958,

li.

CnoJ1CHi.re

npe.unoJ1CeHHJ1

c

HRTepnoJRTHBHLIM

JTO'IHeHHeM.

pe 3 cTp.

74.

OcHoBHoii:

CTPYKTYPHLiii: npH3HaK, OTnH'laK>l.I(Hii cnoJKHLie npe.n:noJ1CeHRJ1 JTo:ii: rpynm..r OT
cnOJKHLIX npe,llnOJKeHHii c nocrnoJHTHllHLIM JTO'IHeHReM, - JTO HX HHTepD03HI(HJI
no OTHOWeHHIO K YTO'lHJielKOH 'laCTH. 3TOT crpyICzypHLrH npH3HaK onpe.neJIJieT
H HX HHTOHaIQIOHHLie oco6eHHOCTH.

B

OTnH'IHe OT CJlOJKHLUC npe.unoJKewdl: c IIOCT-

DOJHTHBHldM JTO'lHeHHeM, B npe.unoJKeHHJIX JTOH rpynnLI He Ha6no10.naeTCJI CH.llhHOro si.r;:i:ene:im:JI yT011HJ1eMJ.1x cnos npn noMo:mu noru11ecxoro y.uapeHHJI H pe3Koro
IJO)lHHMaHIDI ronoca Ha JTHX cnosax. YTO'llUDOll.(Ke JKe npe.unolKeHHJI HHTOHailHOHHO
06oco6nH10TCJ1, BLI.lleJIJIJICb nayJaMH, 6onee HHJICHM TOHOM H 6onee 6LICTpLIM
TeMIIOM pe'IH H npHo6peTaJI, TaKHM o6pa30M, BCTaBO'IHLrH xapaKTep.
B ceMaHTH'lecICOM OTHOWeHHH JTH npe;:i:noJKeHHJI no cymecrsy He OTnH'lalOTCJr
oT cnoJICHLlx npe.n:nolKeHHii c nocrno3HTHBHLIM yTo'lHeHHeM.

Kax H B npe;:i:nolKeHRJIX

c DOCTIIOJHTHBHLIM JTO'IBeHHeM, 3,lleCb BLI,lleIDllOTCJI Te JICe CCMaHTH'leCICHe paJHOBH)lHOCTH:

I.

CnolKHLie llpe,llnOllCeHBJI, B ICOTOpLIX YTO'IBJleMLie cnoBa He CBJl3aHLI

c npe.uweCTBYJOIItHM KOHTeKCTOM;

2.

CJIO)l(Hl.I! npe.unoJKeHH.11, B KOTOpLIX YTO'IHJI-

eMlJe cnosa }'KaJLIBalOT Ha CBJIJI. cnolKHoro npe,llno»ceHHJI c npe.uwecrsyK>ll.(HM
KOHTeKCTOM.

I. K

nepBOH pa3HOBH.llHOCTH OTHOCJITCJI cnolKHLI.! rrpe.nnoJKeHWI, B ICOTOpLIX

JTO'IHJieMLie cnoBa BLipalKalOTCJI o6Lt'IBO HMeHHLIMH cnOBOCO'leTaHHllMH, xapaxTepHJYIO.W:HMHCJI HeJHa'IJITeJILBOH crerreHLIO DIHpOTM HX JieKCH'leCKoro JHa'leHIDI.

B

JTHX cnosoco'leTaHRHX HeT cnos, yxaJLIBaJO.W:HX Ha CBJIJL cnOlKHoro npe,llno-

JKeHRJI c npe,llWeCTBYK>lllHM KOHTeKCTOM, HRIIpHMep: «EcJJJI DpllCTaBICa YICa.31.IBaeT
Ha OTHOWeHHe KO BpeMeBH (Ha'lano .ue:ii:CTBHJI HnH

eeKoTopyio npo.noJDKHTem.eocn.,

T. e. 'ITO ,lleHCTBHe Ha'la.JIOCL, HCKOTOpoe BpeMJI IIpO,llOJIJKanocL, JaTeM JaKOH'lHJIOCL), JTH rnaroJILI B coe.zumeHHH c npBCTaBKaMH nepexo.wrr B COBepweHHLr:ii: BH.ll»

(M. M. II y n

M., 1951,

L K H Ha, KpawKuu cnpaBopHUK no pycKou zpaMMamuKc, Y'lTie,llrHJ,
crp. 179); « ..• npu scex BOJM02Kllldx DO.llCTB.HOBxax BMecTO A 11 B

„JllKII" (T. e. Kor.na A HCTil.HHO, B TOJKe MOJKeT
B MOJICeT 6LITb JIOJKHLL\.1 •.. )) (.li:. II. r o p
M., 1963, cTp. 155).

„HCTHHLI" BnH
xor;:i:a

A

HCTHHHO,

Y'lile.llfHJ,

61.ITL HCTHHHLIM,
c KH

ii:, Jlozwca,

Ha Haw BJfJlll.ll, npH'IHHOH yn0Tpe6nem1J1 coJOJa mo ecmb B npe.nnoJKeHHHX
JTOH palHOBH.llHOCTH nBm1eTCJI HC3HR'IHTCJILHaJI IIIHpOTa 3Ha'leHHR YTO'IHJICMLIX
cnosoco'leTaHH:ii:.

B

CBJIJH c JTHM rrpe.llnaraeM cpaBHHTL npuse,lleHHLie npHMepi.r

co cne.nylOll.(HM cnoJKHLIM npe,llJIOJICeHHeM c HHTepIIOJHTHBHLIM YTO'IHeHHeM c COIOJOM a UM€HHO: « 1!To MemcaJI 6yplKyaJHJI He TOJILKO He oxpaHJleT BOo6me cym:ecTByJOll(UÎÎ IIOpll,llOK, a, HanpoTIIB, eepe.lllCO BLICTynaeT peBOJIIOilHOHHO ,lla)J(e npoTHB
6yplkyaJHH (a KMeHHo: xor.n:a rrpnM1>IKaeT K nponeTapuaTy), o'leHL 'laCTo nponrn
a6coJIIOTHJMa H IIO'ITH scer.n:a q,opM}'JIHpyeT cou:HanM10-pelf>opMaTopcn1e nporpaMl\'.LI, JTo BceM HJBecTHo» (

B.

M.

JI e nu H, Co'I.,
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H. B. KHPIIJf'IHHKOBA-H.OHQ3

MOlKHOCTb B3aHMOJaMeHbI IIOJICHHTeJlbHbIX COJOJOB

mo ecm1> H a UMeHHO B 3THX

CJIO)KJ'lbIX rrpe.UJIOlKeHHJ!X o6ycnoaneHa pa3HOH CTeIIeHblO

OTBJie'ieHHOCTH

YTO'i-

HlleMbl,( CJIOB (cp. HeBOJMOX<HOCTb 3aMeHbl COJOJa «TO eCTb» COJOJOM «a HMeHHO»
B rrepBOM IIpHMepe rrpH B03MOX<HOCTH TaKOH 3aMeHbI BO BTOpoM)

2.

Ko BTOpOH pa3HOBH.UHOCTH OTHOCJITCJI CJIOJKHbfe rrpe)J.JIOlKeHHJI, B K01 Opb!X

B y'iTO'iHJleMbIX CJIOBOCO'ieTaHHJIX co.neplKaTc.11

cJJoBa, yKaJbIBaJOW:He Ha

CBJ!Jb

CJIQ)l(HOro rrpe.nnoJKeHHJI c rrpe.nmeCTBYJOllllL\f KOHTeKCTOM. TaK KaK B rrpe.anoJKeHHllX
3TOii pa3HOBH.UHOC1H CBJl3b c rrpe.uwecTBYJOll.(HM KOHTeKCTOM ocyw:ecTBJIJleTCJI rropa3HOMy, TO HX MOJICHO paJ)J,eJIHTb OIIJITb-TaKn Ha .uee rro.n:rpyrrIIbl.
K nepBOH rro.urpyrrrre

OTHOCJITCJI CJIOJICHbie rrpe.UJIOJICeHml c HanH'IHeM B YTO'l-

HlleMbIX CJIOBOCO'iCTaHHllX CJIOB, KOTOpbI! yKa3bIB210T TOJlbKO Ha B0306HOBJieHHe
B YTO'IH.RJO!U~M

IIpe)J.JIOJICeHHH KaKorO-JIH6o rrpeJJ.CIIleCTBYJOlllero BbfCKa3bIBaHBll,

HarrpHMep: «ECJIH cylK.n:eHHe „HH O)J.HH
cyTb

He -

P",

TO

MOJKHO

TpeHHoro BH,lla (T. e. r.ne

if,

sH

p

s He eCTb p "rrpe.ucraBHTb B <t>opMe „Bce s

'ITO

B

BLI.QCJIHIOIQHX

cyame11B11x paccM~

HC'lepnb!BaJOT 06.'laCTb rrpe.nMeTOB, o

KOTOpOH

H He P nonHOCThJO cosrra.ua10T .npyr c .npyroM» ()),.
Jioi!uKa, Y'!ne)J,rH3, M., 1958, CTp. 135); ((. .. ecmJ ..• ornpaBJillTb-

ee.ueTC.R paccyJK.nem1e)
Il. r o pc K H

CKa3an„

S

CH OT IIOHJITHH, TO 3Ha'ieHHH Jl3bIKOBbIX C)J.HHHU BIIOJIHC JIOrH'iHO MOryT npe,llCTaTb
KaK IIOHJITHJI, CBJl3aHHbie c orrpe.neneHHOK llBYKOBOi1: ciiopMOiî. 0.uHaKO H

opu·

TIUCOM

00.!J:XO.llC K Bonpocy, T. e. eCJIH BJJITb 3a ornpaBH)'JO TO'IKY IIOHJITH.11, He06XOJlHMO

C'IHTaT&c.11 c TeM <PaKTOM, '!TO •.. » (O. C. Ax Ma Hon a, O'iepKu no o6u.ţeu u pyccKou
JZeKCUKOJZoi!uu, M., 1957, cTp. 28-29). B cnoJKHbIX rrpeJlJJO)KeHHJIX 3TOH IIOJlrpynilbl
.un.11 YKa3aHHJI Ha soJo6HosneuHe B yTotfHJIJOil.(eil: 'IJCTll tfero-To cKaJaHuoro pam.we

pacc.1>10111pe!1Hb!U, omMe'ieHHl>ZU, yKa3aHHl>ZU H ,llp. no.a.), HJIH MeCTOHMCHHJI maKOU (-aR, -oe, -11e), :imom (-a, -u), a TaKJICC
CJIOBO iJaHHb!U B 3Ha'ieHHH „3TOT". IlpHtfeM Hy;1mo OTMeTHTb, 'ITO BCe rrepe'IHCJieH-

HCIIOJlb3YJOTCJI HJIH rrpHnaraTeJibHbIC (cp.

Hb!e CJIOBa Bb!CTyrraJOT B rrpe,llJIOJICCHHJIX 3TOH rro.urpynrrbI KaK CHHOHHMbI, H BbI60p
Toro HJIH .upyroro 3aBHCHT OT 'IHCTO CTHJIHCTI!'leCKHX rrpH'iIHI (cp. B03MOJICHOCTb
TaKOH B3aHM03aMeHb! B rrpHBe)leHHbIX IlpHMepax). Iinaro.uapH TOM)', tfTO YTO'IHJlJOlllee rrpe.UJIOJ1Ce1me B JTHX KOHCTPYKQHJIX rrpOCTO !J0306HOBJIJleT CKaJaHH)'JO paHbwe
MbICJlb,

OHO HHOr,lla COOTDeTCTByeT B0306HOBJIJleMOMy rrpe.UJIO)KeHHJO ,llaJICe no

ec.r.u omnpa6JZRm&cR om noH11muli •.. , m. e.
6CAU 63Rmb 3a omnpa6HYIO mo'IKY 110H11nw.'I ... ). TaK KaK yTO'IHllJOIUee npe,llJlo<tJopMe (cp. so DTopoM rrpnMepe ...

JICeHHe Bbl"paJKaeT HJBeCTHOe H3 npe.uwecTByJOII.(ero KOHTCKCTa co.n:epJICaHHe, TO
«BCTaDKa» ero B cepe.URHY YT0 1IHJICMOro rrpen:no;i<eHHJI JaBHCHT OT KOMM)'HHKaTHBHOH Ja.uatfH. Cne.uosaTeJihHO, B rro.uo6HDI-;: CJIOlKUbn rrpe,llJJolKeH11.11x yTO'IHllJOll.(ee
rrpe.unollCeHHe cp:i.KyJJbTaTiiDHO, OHO MO:a<eT OTCYTCTBODJTb.

B CBJl3ll c

cpaBHHTb rrp11se.neHHbI: rrpHMepbI CJIOlli:JlbH rrpe.nJIO)KeHHH c
YTOtfHeHHeM co CJJO:iKHb!MH

JTHM HHTepeCHO

HHTepn03HTHBHbIM

rrpeJlJIOlKCHllllMJJ c nocTn03HTHBHbIM yT011:HeHKeM, B

KOTOpb!X B Ka 1recTne CTepJICHCBbIX 3JieMeHTOB yrroTpe6mnoTCll Te )l(e caMbl"e MeCTOHMeHHR, narrpHMep:
«HasepHOC, BaM npnXO.UHJIOCb CJlb[IIIJ.Tb

m!IJ"Ue CJIOBa: «B ero )J.CHCTBHJIX

B. H. 11 B a u o B, Ec::u npecmyn.JZeHue co6eputeHHO,
M., 1965, CTp. 9); «Ecn maKoe H3pe1ieHHe: rrycTb He asTop

HeT cocTaBa rrpecTynneHHll» (
HJ.U-CTBO «3HaHHc»,

roaopHT o CBOeil: KHHre, a KHHra caMa roBOpHT
eTa»,

Ja.

aBTOpa» («JlHTepaTypHall raJ-

29. XII. 1953, K 6onpocy o CKpoM11ocmu).
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CJIOJKH.blE IIPEDJIOJKEHHR C COI030M •TO ECT.b•

B

CJIOJICH.bIX npe.llJIOlKeHHJIX c IIOCTII03HTHBH.blM YTO'IHeHHeM, B KOTOpblX. creplK-

HeB.ble CJIOBa-MeCTOHMeHHJI He CBJl3aHLI c rrpe.llhlJIYimtM KOHTeKCTOM H, cne.11011aTeJlbHO, BbIOOJIHJIJOT JIHJlll, 0.llHY CHHTaKCH'leCKYJO 4>YHKI(HJO, YTO'iHJllOUJ;aJI 'laCTb
JIBJIJleTCJI He <PaxyJibTaTHBHOH, a, Hao6opoT, Heo6xo,nHMOH.
Co6paHH.blH HllMH MaTepuan CBH.lleTeJlbcTByeT o TOM, 'ITO B CJIO:JKID,IX rrpe.11JIOJKeHHJIX c HHTepII03HTHBHLIM YTO'IHeHHeM c B0306HOBJieHHeM xaxoro-JIH6o BLICK33.blB3HHJI H3 npe.llllleCTBYIOIUero KOHTeKCTa yrroTpe6JIJ1eTCJ1, KaK npaBHJIO, COI03

mo ecm&. YrroTpe6neHHe coJ03a mo ecmb o6ycnoBJieHo TeM, 'ITO yTO'IHJleM.ble
CJIOBa, npH BCeii: OTBJie'ieHHOCTH HX 3Ha'ICHHJI BHe .11aHHoro KOHTeKCTa, uanoJIHeHJ.I
3.11ecb BrrOJIHe onpe.11eneHHLIM co.11eplKaHHeM, 6naro.11apJ1 HX CBJl3H c npe.11weCTByioIUHM KOHTeKCTOM.
Ko BTopoii: no.11rpymre cJIOJKH.blX npe.11noJKeHHii: c yTo'IHJleMbIMH cnoBaMH,
yKa3b!B3JOw;HMH Ha CBJl3b c npe,nwecTBYJOUJ;HM KOHTeKCTOM, OTHOCJITCJI CJIOlKHble
rrpe.llJIOJKeHKJI, B KOTOpbIX YTO'iHJleMble CJIOBa CBOHM 3Ha'leHHeM IlpOTHBOIIOCTaBJIJllOT
yTO'IHJllOUJ;yJO 'l:acn 'l:eMy-To cxa3aHHOMY paHbwe. B 3THX CJIOJKHbIX npe,nnollCeHHJIX
B YTO'IHJ!eMbIX CJIOBOCO'leTaHHJIX co.11eplKaTCJI rrpHJiaraTeJibHble THrra o6pamHblU,

npomu6H1>1u, npomuBono11o:HCH&1u H T • .11., uarrpHMep:

«Ilpe o6pamoM coomomeHHR,

T. e. ecnu 4JopMa npowe.11ruero BpeMeHH B rnaBHoii: 'lacTu, HMeroiuax aopHCTH'lecxoe
3Ha'leHHe ... ' conpOBOllC.llaeTCJI B npu.11aTO'IHOH '13CTH 4JopMOH nporne.nwero coBepweHHoro c nep4JeKTHJ.IM

3Ha'leHHeM, .ZleikTBHe

rJiaBHOH 11acTH, <PaKTH'leCKH

0.llHOBpeMeHHbIM .•• » (H.
C. Il O C II e JI O B, 0 p03AU'IURX 6 CmpyKmype CAO:HCHOnOOl/UHeHHOZO npeiJJlo:HCeHUR,

cne.11ySI 3a .11eiiCTBHeM

IIpH.llaTO'IHOH,

OKa3bIBaeTCJI

«l1ccne.11011aHHJ1 rro CHHTaxcucy pyccxoro JIHTepaTypHoro Jl3bIKa», H3.ll. AH CCCP,

M., 1956,

CTp.

58);

«B DpOTHBHOM

CJl)"lae,

T. e. eCJIH 6J.r

'{C3JIH B Jl3b1Ke, B OKOH'laHHH TBOpHTCJibHOro
••. » ( B.

H

C H .11 o p o B, PeiJyl{upoBaHH&1e ZJ1GCH1>1e ']:,

R3b1Ke, «Tpy.nhf 11HCTHTYTa J13blK03HaHHJ1», T.

pe.11yuHpoBaHHble HC-

11a.11elKa 6bWH 6:.i.r rnacmre

u h

II, M., 1953).

o

H

e

6 iJpe6HepyccKOM
B

npe.11nolKeHHJ1X

:noii: rroarpynn:i.r yrroTpe6nxeTCJI KaK col03 mo ecm&, TaK u coroJ a iu1eHHo, rrpH'l:eM BO Bcex

C1IY'!3JIX B03MOJKHa

3aMeHa 0.llHOro COIOJa .llPYrHM. Cp. B03MOJK-

HOCTb 3aMeHbl COIOJa mo CCmb COI030M a UMeHHO B npHBe.lleHHbIX rrpHMepax H
B03MOJKHOCTb 3aMeHbl COJ03a a UMeHHO COlOJOM mo ecmb B CJICJIYIOUJ;CM npHMepe:
«TeppHTOpHH OT.llCJlbHbl~ TOMOB .llOJl)ICffbI 6b1Tb BbllleJieHb[ TaKHM o6pa3oM: a)
'IT06:i.r H3BCCTHbie HaM rpaHHUbl OT.llCJibHbI.'( JIBJICHHU •.. HJIH rpaHHUbI OT.llCJlbHblX
THIIOB roBopoB He COBil3.ll3JIH c rpaHHUaMH OT.llfJibHblX «KBa.11paTOB» ... , TaK KaK
B DpOTHBHOM

CJly'lae,

a

HMeHHO, (T. e.) ecm1 Jl3bIKOBb!e rpaHHUbI

COBIIa.ZlYT c

rpaHHUaMH KBa.11paTOB, Mb! MOJKeM ynycTHTb peaJibHbie cyiuecrByJOll.(He

JIJblKOBbI~

rpaHHULI ... » ( P. 11. A Ba He co D, Ol/epK11 pyce1wu <':1a11e1rmo1ww11, 11.
ne.11rn3, 1949, CTp. 307).
B3aHMOJaMeHa COI030B 3.11ec1i o6ycnoBJieHa TeM, '!TO n JTHX

I,

Y'i-

np~.nnmiceHHJIX,

B OTJIH'!He OT npe.11noJKeHRH npe.11ruecTByJOw;efi rro.11rpynn1i1, o6oJHa•reHHOe yTO'IHSIlOIUHM npe.11nollCeHHCM

co.11eplKaHHe He B0306HOBJIJleTCll

HJ npe.lllIIeCTDYIOutero

KOHTCKCTa, a JIHIIIb npontBOilOCTaBJIJleTCJI 11eMy-To CKaJaHHOMy paHbll!e. He3HaqffTeJibHal! CTeneHb onpe.11eJieHHOCTH co.11eplKaHHJ'I YTO'IHl!eMbH CJIOB .11aeT 3.lleCb
B03MO)!{HOCTh ynoTpe6JIJITL COI03

a

UMeH/10. Enaro.11apl! lKe 3Ha'l:eHHJO npoTHBO-

ITOJIO)l(HOCTH YTO'IHl!eMbIX CJIOD, HX co.11epJKa1rne .llOBOJibHO nerKo IIO.llCKaJbtBaeTCJI
npe.lllileCTBYJOJUHM KOHTelCCTOM, H JTO .11aeT BOJMOlKHOCTb yrroTpe6JIJITh B TaKHX
npe,nnollCeHHKX COIOJ mo ecmb. Ho l! npH "B03MOlKHOCTH B3aHM03aMem.1 ICalK.llbIK
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IGtrru~qa.uKODA

-

FI. oi-::::.r:>

·-COJOJ coxpaHlleT crren:u<jJHKY cBoero JHa'l'.eHHll: co10J
HHe o6II(ero H 'laCTHoro, a co103

mo ecmb -

a ;cMeHHO rro;:i:'l'.epKHeaeT JHa'le-

JHa'leHHe TOJKJJ:ecTBa.

cJIO)ICJILix ope;:i:noJICeHHllX c yTO'IHH!MhIMJl cnoeal\m,

B

yKaJbID:!JOID:HMH Ha

(pacc.wompeH.HblU," yKa3ann111il, maKoil, 06pamH111i1, npom;1Bono.1103ICH&1il) o6hPIHO BhCTyna10T KaK
-CBJlJI> c opeJJ:hI.ll)'ll(HM KOHTeKCTOM, CJIOBa, 060JHa'1alOll.(;!e JTY CBll3b

KoppeJijiTLI K IIOJlCHHTeJibHLlM COIOJ3.M: eCJIH HX orryCTHT-'>, IIOY.CHHTeJibHaa KOHC. TPYKllHH paJpymaeTCH.
Bo Bcex c.noJ1C111.rx IIpe,ll.noJKeHHJIX c HHTepnoJl!TllBHhI\1 yTO'l'.HeHHeM yTO'IHH·iom:aH 'laCTb HOCHT BCTaBO'IHLIH xapaKTep. 3To o6yc.noeJieHO npe)l(lle ncero MeCToIIO.flO)[(Clfi!eM yTO'IHllJOlll:::ii: '!aCTH B CTpynype c.noll<Horo rrpe.llJlO)[(CHHll. Hy»CHO
Y'IHTLl'.BaTL, 'lTO Ha BCTaBO'fHLIH xapaKTep YTO'fHllJOll(eii: 'laCTH CHJibHO BJIHlleT H
·CTene111. onpe,lleJieHHOCTH JHa'feHHll yTO'IH1110m:ux c.noe.
_BeHHO:
B

11

JTO

erro.nHe ecTeCT-

'leM orrpe,lle.neHHee CO,llep)l(aHHC YTO'IHllCMhUl CJIOB, TCM MeHbllle ffY)l(JJ:hI

yTO'fHRJOllleil: 'faCTH.

BcTaeo'l'.HLtii xapaKTep YTO'IHH10w:::H:

rrpe)lJIO)[(CHHJlX c IIOCTIIOJHTHBHLI.'d

'laCTH B CJIOJICHLIX

yTo•rneHHeM RBJIJlCTCJI crren:u4>H'fCCKOH CTpyK-

"TJpHOH 'lepTOH JTOro TJrna npe)lJIO)l(CHHH.

~13aHMo

AHa.JIHJ npe)lJloll<eH.Hii: c yTO'IHeHHeM CBH,!leTeJibcTByeT o CJIO)l(HOM
..lleHCTBHH JICKCH'leCKHX JJICMCHTOB -

YTO'l'.HRCMLrX CJIOB, IIOJlCHHTCJibHbIX COIOJOB

H OKpylirnJOII(ero KOHTCKCTa.
CpeJlH yTO'l'.HJleMLIX CJIOB no CTeneHH HX cKHceMaHTH'IHOCTH pa.JJIH'laJOTCll
-CJIOBa

4

rpyIIII.

I rpymn.r K 4-o:H H.UeT no creoeuu y6LIBaHHJl cHHceMaHTH'l'.HOCTH
Kax noKa.J~ npoaHaJIHJepoeaHHJ.rii: MaTepHan, Ka)l(JJ:OH rpynrre YTO'f-

)leneime oT
·JTHX ·cnoe.

HlleMLrx CJIOB COOTBeTCTByeT onpe,lle.neHHJ.J:ii: BHA DOHCHHTCJil>HOH KOHCTPYKllHH:
--npH rrepBOH r:pynne CJIOB HaXO.llHM a6COJI10THOe

6ecCOIOJHe

(cp.

B&1600

TBKOB:

a UMeHHO, He )lorrycKalOII(ero JaMCHLI ero COJOJOM mo ecmb (cp. oa10mc11 ,QB8 DOJJOlKeBRJI (a UMeHHO):
. . . .); IIpH TpeTbe:ii: rpynne YTO'l'.HllCMLIX CJIOB ynoTpe6Jil!CTCH KaK COIOJ a UMeHHO,
TaK H COl03 rno ecm&, npH'leM JTH COlOJhI B3aHM03aMeHJICMbI (cp. 3aU{UIJ./aem
1npelK8ee MBeBBe (mo ecmb, a UMeHHO) ...); npH 'feTBCpTOH rpynrre TOJihKO C0103
.mo ecm11 (cp. JTO npoucxooum B npoQecce pe'IB (mo ecm& .. .)
•.• ); npH BTOpOH rpyIIIIe BOJMO:>KHO ynoTpe6JieHHe COJ03a

3TO COOTBCTCTBHC MeJIC.llY . :JHa'ieHHeM YTO'iHJl.eMOIX CJIOB

H YIIOTPe6JieHHeM

·COJOJOB B HJBCCTHOH CTeneHH HapywaeTCJl BfillllHllCM KOHTCKCTa, CBHJb c KOTOphIM,
KaK H3BCCTHO, yMeHLmaeT CTeoeHb CHHCeMaHTH'l'.HOCTH YTO'!HReMLIX CJIOB. IloJTOMY BCTpe'laCTCJI .n.oeOJihHO MHoro CJJ}"laee,

Kor;:i:a

npH

YTO'iHReMLrx

cnoeax,

o6ycJIOBmIBalO!IlHX B CJiy'iae OTCYTCTDHJI HX CBJIJH c KOHTCKCTOM noJIHOe 6eccoJOJHe,
ynoTpefiJIJlCTCH COIOJ

mo ecmb, ecm1 OHH CBJI3LlB3lOTCJI c npe.ll.llJCCTBJlOID:HM KOH-

TfKCTOM. CaMH no ce6e 3TH CJIOBa no CTCIICHH HX CHHceMaHTH'IHOCTH Ii Mop!f>oJIOrH'iCCKOii: npHpo.n.e COOTBCTCTBYIOT CJIOBaM

I rpynrrM,

6naro;:i:ap11 JKe KOHKpeTIIJa-

u;1m Il'.X npe.n.u.recTBYJOll(H.M: KOHTCKCTOM, OH.li CTaHOBHTCJI paBHOIMU no

CTeneHU

« ...

ecJIH ..•

orrpe.n.eneHHOCTR ax co.a;ep>1caHJu1 cnoBaM

4

rpyrrnhI. HarrpHMep:

.nTnpaBJIJlThCY. OT JlOHaTIDI, TO JHa'l'.eHllll HJhl!COBLix C)lHHHU: .•• MOTYT rrpe;:i:CTaTh
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11:aK IIOllllTHll, CBJl3aHHble c onpeiteJieHHOH 3B)'XOBOH tPOPMOH. 0.l{HaKO H npH TilKOll
oo.nxoite K BOIIpocy, T. e. eCJIH B3llTh 3a OTIIpaBH}'lO TO'IKY IIOHllTHll •. ,))

c.

A

X Ma H o B a,

(

o.

11um. pa6., CTp. 28-29).

li. CA0:>1C1t1,ie npeoAo:>teeHUR c

o6o6UţeHUeM

Cpe.D;H rrpe.D;JioJKeHe:iî: c coJOJOM mo ecmb nr.n:eIDieTC.ll rpynrra npe.D;JioJKeHHH,
B KOTOpLIX CMLICJIOBLie OTHOIIICHHll MellC.ZJ;y 11aCT.llMH MOJICHO

oxapaKTepH30BaTb

xaK o6o6II(eHHe. HanpHMep: «Maw ca.n: rrom6aeT, s HeM X03.llHHH'laJOT yJKe

'!Y-

(A.

II.

)l(He, TO eCTh npoHCXO.D;HT TO caMoe, •rero

:q ex

TaK 60llJICll 6e.n;HLIH OTeu»

o B, Jf36paHHb1e npou36eOeHuR « mpex moMax, T.

II, M„ 1962,

cTp.

340);

«)J.eenpK'laCTHe „HOC.HCh" B ,D;aHHOM CJIY'lae BhICTynaeT B poJIH o6CTOllTCJibCTBl
- .• H BTOpoCTerreHHOI'O CKa3yeMoro, T. e. BhIDOJIHllCT .LlBOHHYIO CHHTaKCH'ICCKYIO

,.Pymmmo» ( A. r. p y Jl He B, CuHmaKCUC OCA031CHeHHOZO npeOAO:Jl<:eHUR, Y'lne.D:I'H3, M., 1959, CTp. 25); «3TOT aHaJIH3 II03BOJilleT ycTaHOBHTh IIOHllTHe TOJK.neCTBa MOpfÎlCMbI c TO'IKH 3peHHJI ee 3BYKOBoro CTpoeHH.ll, T. e. 110.LlBO.D:HT HCCJie.nosaTeJlll K 0,!IHOM}' H3 HCXO.LlHbIX IIOHRTHH rpaMMaTHKH H JICKCHKOJIOI'HH». ( P. 11.

A

B a He c o B,

t/JoHemwca co«peMeHHOZo pyccKozo 11umepamyp1tozo R3b1Ka, H3.D:.

MrY, 1956, CTp. 36).
B nepso:H 11acTH JTHX

rrpeJioJKeHHii .D:BIOTCll Te HJIH .D;pyrHe coo6ll(eHHJ1 KOH-

KpeTHoro xapaKTepa, BTOpa11

JICC 'laCTh, 3aKJIIO'l8JI B ce6e, B cyll(HOCTH, TO

JICe

CO.D:epxcaHHe, '{TO M rrepBall, rrpe.D;CTaBJI.llCT ero B o6o6meHHOM BH.D:e (cp .•.. 6b1Cmy-

naem 6 po11u o6cmoRmeAbcm«a u .•. CKa3yeMozo, m. e. 6blnOA1111em o«oi11ty10 cuHmaKcu11ecKy10 rPYHKl{U'O). 1iJiaro,11apJ1 paBH03Ha'IHOCTH HX co,11epllCaHHll, MeJIC.D;y
nepBOH H BTopoii 'laCThlO yCTaHaBJIHBaeTCll 0611.(ee OTHOIIIeHHe TOJIC.LlCCTBa, xapaKTCpHoe ,llJlll BCCX rrpe.D:JIOJKeHHii c COI030M mo ecmb. 05ru:ee 3Ha'ICHHe TOlK.D:eCTBa
JlhlCTyrraeT 3.LlCCh B BH.lle OTHOillCHHll 'laCTHOro-o6ru:ero, ICOTOpoe C03,D;aeTCll 6Jiaro,D:ap11 cneD;HfÎlH'ICCKHM cTpyKTypHDrn 'lepTaM JTHX npe.D;JioJKeHe:iî:. IIepBaJI HJ HHX
HaJIH'IHe CJIOB c Heonpe,lleJieHHbIM, CHHCCMaTK'ICCKHM 3Ha'leHHeM (cp., mo ca.Moe, o«oilHaR cuHmaKcu11ecKa11 rfiYHKlfUR, ooHo u1 ucxoOHblX noH11muil H no.D:.), H
-

JITOpall -

3TH CJIOBa HaKO.D;llTCJI BO BTOpOH 'laCTH CJIOJICHOro rrpe.ilJIOJl(eHHJI.

CJioBa c CHHceMaHTH'lflhlM 3Ha'leHneM 3.D:eCh Te :>Ke, 'ITO H B rrpe.D:JIOJKCHHRX

e

YTO'IHeHHeM.

11

3.D:CCh, KaK n B rrpeJtJioJKeHID!X c YTO'IHeHeeM, OHH JIBJIJllOTCll

cTepJKHCBhlMH JJieMeHTaMH cTpyKTyphl cJioJKHoro npe.D;JioJKeHHll: cneue<j>K'lecxoe
-OTHOIIICHHe qacTHoro-0611.(ero C03.D;aeTCJI rrpe:>K.ne Bcero 6Jiaro.nap11 HM. TaKHM
-06pa.JOM, H no co.nepJKaHHIO, H no HX Ha3Ha'ICHHIO B CJIOJICHOM npe.D:JIO:>KeHHH OHH
TIOJIHOCThlO COOTBCTCTBYIQT YTO'lllJICMbIM CJIOBaM npeJtJIOJICCHHii: rrepsoiî: rpynrrhr.
0.LlHaKO, B paccMaTpHBaCMbl'C npe)lJIOJl(CHHJIX .npyroe paCDOJIOJl(CHHe '18CTeii CJIOJKHoro IIPCJlJIOJl(eHH.ll, H 3TO 3Ha'IHTeJihHO H3MCHllCT <l>YHKIIHIO 3THX CJIOB H CHHTBKCH'ICCKHe OTHOIIICHHJI MC:>K.LlY 'laCTJIMH.

B

rrpe.D:JIO:>KeHnn c yTO'l'.HCHHeM '13.CTh c yTO'IHJleMhlM CJIOBOM CTOHT Ha rrep-

BOM MeCTe. "llacTh c KOHKpCTHhIM co.n:epllCaHHeM B03HHICaeT no Tpe6osaHHJO CJIOB

e

CHHceMaHTH'IHhlM 3Ha'ICHHeM. Ha OCHOBe OTHOllCHHll 0611.(ero H 'l'.aCTHoro B03HH-

xaeT 3Ha'leHHe yTO'IHCHID!. Ilpe rrepecTaHOBKe '!aCTh c xoHICpeTHhIM co.n:epJKaHneM
llbl.D:BHraeTCJI Ha rrepsoe MCCTO H CTaHOBHTCll HeJaBHCHMbIM coo6ll(eHHeM. qaCTn

c

o6ll(HM co.n:ep:>KaHHeM npHCOC)lHllllCTC.ll K Heii, o6o6W:a.ll nepBYIQ 'laCTh c DOMOIU>JO

<:JIOB c CHHCCMaHTJl'lllhIM 3Ha'l'.eHHeM. Ha OCHOBe OTHOIIICHHll 'laCTHOro-o6m~ro
'B03HmcaeT JHa'leHHe 060611.(eHIUl.
4-1003
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IIpe.D:JIOJKeHHll c YTO'IHCHHeM B npe.unoJKeHJlll c o6o6meHHeM BJaHMOCBll33.Hbf
KaK ,llBe CTOpOHbl O,llHOro rpaMMaTH'ICCKOro llBJieHHll: YT0'1HeHHR-0606II:(eHHll.

11

B Tex, H B .npyrHX rrpe,llJIOJKeHHJIX Hll.JIH'leCTBYIOT o6a JHa'leHHll, TaK KaK OHH He

cyn:(eCTBYIOT O.llHO 6eJ .npyroro. Ho B KaJK,llOM CJiyqae Ha nepBbIH rrnaH BbI.llBHraeTCR
0,llHO H3 3THX JHa'ICHHH, .llPYTOe JKe, 6eJyCJIOBHO, npHCYTCTBYll B npe,llJIOJKeHHH,
OCTaeTCJI Ha BTOpOM nmIBe. TaKall BJaHMOCBllJaHHOCTb Ha6JIFO.naeTCll H B .npyrHX.
THrrax CJIOJKHhIX rrpe,llJIOJKeHHH, cp. HarrpHMep, CJIOJKHOilO,ll'l'.HHeHHbie npe,lIJIOJKeHH&
c npH,llaTO'l'.HbIMH npwmHbI H c npu.naTO'IHhIMH CJie,llCTBHll.
Bi.1,llBH:>KeHHe Ha nepBbtii. nJiaH Toro HJIH .npyroro JHa'leHHll npollBJIJleTcJI·

n.

CTPYKType paccMaTpHBaeMbrx CJIOJKHhIX npe,llJIOJKeHHH. 3To orpaJKaeTCR npeJK.ne
acero B nopll,lIKe pacIJOJIOJKCHHJI 'laCTeH CJIOJKHOro npe,llJIOJKCHHll. IlO,ll'lepKHBaeMoe
JHa'leHHC BblpaJKaCTCJI JCaJK.ll)>rH pa3 BTOpOH 'laCTblO. IIo:nOMY ecJIH Ha BTOpoe
Mecro CTaBHTCR qacri. c KOHKpeTHhIM co.nepJKaHHeM -

BOJHHKaeT KOHCTpyicnmr

c YTO'IHeHHCM, ecJIH JKe Ha BTOpOM MCCTe CTOHT 'laCTb c o6II:(HM co.nepJKaHHeM nepe.n HaMH KOHCTPYKUHJI c o6o6Il(eRHeM.
IIpe,llJioJKeHHll c o6o6rneHHeM H rrpe.nnollCeHHll c yTo'l'.HeHHeM paJJJH'lalOTcll
no TeCHOTe CBJIJH 'laCTeii:. KoHC'l'.HO, 6onee TecHOH OKaJldBaeTC.11 CHHTaKCH'ICCKaJl
CBR3h B npe,llJIOJKeHHllX c YTO'IHeHHeM,

r.ne BTOpaR, KOHKpeTH3Hpy10maJ1, 'laCTJ>.

BOJHHKaeT no Tpe6oBaHHJO nepBo:ii, o6o6II:(eHHoii.

B rrpe,llJioJKeHHllX

c o6o6II:(eHueM

nepBall 'laCTb, 6naro.nap11 CBOCMY KOHKpeTHOM)' co.nepJKaHHIO, He H}'JK,llaeTCll DC>
BTopoii: 11acTH. 06o6meHHe, .na»aeMoe BTopoiî 11aCTi.10, BOJHHKaer He no Tpe6osaHHIO nepBOH 11aCTH, a no JKeJiaHHIO roBopllmero. Ilo3TOMY CBll3b MelK.ny 'laCTJIMK
npH o6o6Il(eHHH OKa.3bIBaeTCll cna6ee, 'leM IIpH YTO'IHeHBH. no TeCHOTe CHHTaKCH'leCKOH CBJIJH npe,llJIOlKCHHll c o6o6Il(eHHCM, O'ICBH.l(HO, npH6JIHJKalOTCll K npHCOe,llHHCHHIO. 06 3TOM TOBOpHT H HHTOHaD;Hll npe,llJIOJKCHHH 3TOH rpynni.r: nepsall 'laCTJ>.
HX npOHJHOCHTCJI c HHTOHaD;He.ii:, 6JIHJKOH K JaKOH'leHHOH.
OTHOWeHH.11 0606II:(eHH.ll B CJIOJKHblX npe.lIJJOJKCHHJIX .!IO CHX nop He BbI,llCJillJIHCh.
Ho OHH c~ecTBylOT, H si.r.neJIRTb HX Heo6XO.llHMO. OrMeTHM,

1

1To no.no6Hi.re

OTHoweHHll o6HapyJKelihr s rrpe.nenax npocrnro rrpe.nnolKeRHll, r.ne MeJK.ny o,nHopo,llHbIMH 'IJieHaMH H T. H. 0606ma10II{KMH CJIOBaMH, B 3aBHCHMOCTH OT HX Il03HUHK
no OTHOWeHHIO .llPYT )( .npyry, pa3JIH'l3IOT OTHOIDCHHJI IJORCHeHHJI H 0606meHHJ1 1_

III. C11031CHb1e npei:JJ1031CeHuJ1 c noRCHeHueM
B CJIOJKHhIX rrpe,llJIOJKeHHJIX c IlOJICHeHHeM BTOpall 'laCTb OTHOCHTCJI K nepBOK
B ueJIOM, o6oJHa'laJI TO JKe, 'ITO nepBall, HO HHa'le, 6onee .neTaJIHJOBaHHO, cpe.nCTBaMH HHoro pe'lesoro CTHJIJI, HanpHMep: «Hero.noeaxy ero JllO.llHe (r. e. BOJHe-

(T. Il. JI o M T e e, 01.1epKu no ucmopu1.1ecK0My cuHmaKcucy pyccKozo Jl3b1Ka, HJ.ll. MfY, 1956, crp. 487); «CseT0Bi.1e

ro.nosaJIH Ha Hero, l1rop11, JIIO.llH.„»

BOJIHhI, OTpalKeHHhie OT ICpacHoro J16J10Ka, y,napHJIH B rJiaJa, T. e. OHa yeH.nena
ICpaCHOe J16JIOICO ••. »

(A.

c.

1J H K o

6 a Ba,

ljum. pa6. CTp. 148). 3TH npe.nno-

lKCHHJI xapaKTepHJYIOTCJI CJIC.llYIOIUHMH rrpHJHaKaMH: Bropall 'laCTh OTHOCHTCJI IC
rrepBOH 'laCTH B ueJIOM. KpoMe COI03a mo ecmb B HHX MOJKeT ynorpe6JIJITbCJI KaIC
cpe.ncrso CBJIJH H COIOJ UAU, a TaKlKe CJIOBa H BbipaJKeHHJI
TeJihHOro

THIJa

MO,llaJibHO-IIOJICHH-

iJpyZllMU C/IOBQMU, UHQ'le cKa3amb, QHO'le ZOBOpll, UHal/e H AP-

«Kor.na JIIO,llH Bbipa)l(alOT lfYBCTBO, TO B JieKCH'ICCKOe 3Ha'leHHe CJIOBa BXOAHT ..•

1 CM.

E. M.

r an K H Ha

- cJ> e .a: op

CospeMeHHblii pycKuii R1611', CHHTaKCHC,

yK,

K. B. ro p m K o Ba, H. M. ma H c K HA.

M., 1958, crp. 80-82.
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KOTOpoe . o60JHa'feHO B CJIOBC, UAU, UIUJlle

cKa3am&, B ICOTOpOM OTpallCaeTCJI JMOl(HOHaJibHOe OTHOWeHHe IC lf>aKTY .n:eiicTBHTCJlbHOCTH» (E. M.
a JI IC H Ha - <l> e .n: op y K, CA060 u nOH!lmue, Y'IIle.D:l'JIJ.

r

M„

1956, CTp. 24). «Ho IICHXOJIOfHJM MOJICeT CO'feTaTbCJI

}I

c TpaKTOBKOK JIJWll:a

KaK COl(HaJIJ.HOro JIBJieHHJI, UHblMU CA060MU, IICHXOJIOrHJM MOJICeT
COO:HOJIOfH3MOM»

(A.

c.

q H K o 6 a Ba,

11um. pa6,

CO'feTaTI>Cll c

«3TO cy~.n:eHHC

CTp. 85);

OJHa'faeT, 'fTO HeKOTOpbI<! KHHrH He BXO.D)IT B ICJiacc IlOJie3HhIX Bem:ee, ~pyzu.MU

C.406QMU, HeKOTOpaJI 'laCTb
pa6., CTp. 47.).
OTMeTHM, 'ITO

l)

s He BXO,llHT B o6'beM P»

(r. H.

q e JI rr.a Ho B, l{Um.

H3 Bcex rrepe'IHCJieHHbl:{ COJ03HhIX cpe,llCTB COJOJ

mo

ecm~

JIBJIJleTCJI C3MblM pacrrpocTpaHCHHJ.IM; 2) COJ03 mo ecm& MOJICCT 3aMCHJITh JIJ06oe
H3 JTHX COK>3HbIX cpe,llCTB, B TO BpeMJI KaK OCTaJThHbl! COJOJHbie cpe.n:cTBa CB!BaHbl
JIHIIIb c orrpe.ueneHHbIMH BH.ll3MH CJIOlKHbIX npe.UJIOJICeHHiî: c IIOJICHeHHeM.
floJICHJleMaJI 'faCTb xapaKTepH3yeTCJI CMJ.I::JIOBOH llOJIHO[{eHHOCTblO, 6naro.uapll
'leMY IlOJICHJIK>Il.(aJI 'faCTb rrpHo6peTaeT .uo6aBO'fHbIH, rrpHCOe,llHHHTeJibH'bIH xapaKTep.

B

CJIOJICHJ.IX npe.nnoJKeHHJIX c IIOJICHeHHeM Ra6mo.naeTCJI cosna.ueHHe BpeMeH-

HhIJC lf>opM rnaroJIOB -

CICa3yCMhll( o6eHX 'laCTeH.

TaK 1CaK BTopaJ1 11acn JIHIIIJ. .upyrHMH cpe.ncTBaMH nepe.naeT co.n:epllCaHHe
nepsoii: 'f3CTH, TO B no.uo6Hblt CJIOJICHbI< rrpe.llJIOllCCHHliX 'faCTo Ha6mo.uaeM HeOOJIHOTY CTpyKTypbl IIOJICHJIJOII{eH 'faCTH HJIH IIOBTOpem1e B He:lî: pa3HhIX 'fJieHOB npe.n:noJKeHHll IIOJICHJICMOH 'faCTH, cp.: «0.llffaKO TepMHHhI Bcer.na COOTHOCllTCll c orrpe.ueJieHHhl ,i CTHJieM, T. e. HMflOT IIOJIOJICHTCJIJ.HylO CTHJIHCTH'leCICYJO OKpaCJCY»

M

y pa T,

(B.

Il.

06 ocHoBHblX npo6AeMax cmu.-:u~mu;u, M., 1957, crp. 31); «Jiy.Jib[rHHCKaJI

.nyMa HMeJia J!Hllib COBell(aTeJibHbIA xapaKTep, T. e. MOrJia o6cyJK.nan HelCOTOpble
BOilpOCbl ICaK COBell.(aTCJibHbIH opraH rrpH uape» (HcmopUI!

M.,

KflCC,

r'OCilOJIHTH3.llaT,

1959, CTp. 93-94); «flpe,llJIOJICeHHe HHor.na fibIBaeT HaCTOJiblCO CJIOJICHO, 'ITO

He cpuy y.naeTCJI YJIOBHTb JIOfH'fCCICHH CMbl.!JI BbipallCCHHOro B HCM cyllC,ll.eHHll, T. e_
He cpaJy y.uaeTCll OTJIH'lHTb cy6'beKT OT rrpe.UHKaTa H orrpe.ueJIHTh, 06.rnee JTO CyJK.11eHHe HJIH 'laCTHoe ... »

(C. H. B u

H or pa .D: o B,

A. <l>. K y

3 b M H H, Jlozuxa.

7-oe HJJJ:., M., 1953, crp. 76).
IloJICHl!JOll.(aJI 11acn Bcer.n:a 3aHHMaeT IlOCTll03Hl(HOHHOe IlOJIOJICeHHC. IlpH'leM
rrpH nepecTaHOBKC 'laCTe:lî: (Kor.n:a JTO B03MOXCHO) rropJIJJ:OK
II

l) mo, 11mo nOl!CHîlemcH

2) mo, 11mo nOJICHJlem, coxpaHJleTCll, cp. «flpOHCXOJK,JleHHe CJIOBa COBpeMeHHO

pOJK.lleHHJO Mbl;JIH, T. e. l{CJIOBeK CTaJI roBOpHTb B TO JKe caMoe BpeMJI, KaK Ha'faJI
MbI.::JIHTb»

(B.

r.

li

e JI H H c K H

li, 0CH06QHllJI pyccKozi zpa.MMamUKU,

'l.

I. M .•

1837, CTp. 4) H «qeJIOBeK CTaJI rosopHTh B TO JKe caMOC BpeMH, KaK Ha'laJI MblCJ!JfTh, T. e rrpOHCXOJKJJ:eHHe CJIOBa COBpeMeHHO pD:i!C.lleHI;lO MbICJIH».
CJioJKHbI!

rrpe.n:JioJ1CeHHJ1

c

noxcHeHHeM

o'leHb

pacrrpocTpatteHbI

B

J13b1Ke,

oco6eHHO B Hay'IHOH pe'IH, H O'leHb pa3H006pa3HbI 110 CTpyKType. Mbl B JTOÎi pa6oTe
IlOCTaBHJIH ce6e ueJibJO .n:aTh JIHIIIb o6ll.(jl0 xapaKTepHCTHKY TalCHX rrpe.unollCeHHii. H
BhUIBHTb nx csoeo6pa3HC cpe.n:n .npyrnx rpynrr CJIOlKP.b!.\ npe.nnollCeHHH c ccJOJOM

mo ecm&.
Ilocne paCCMOTpeHHH ICOHKpeTHOro MaTepHaJia MOJKHO IIpHHTH K CJICJJ:}JOlltHM
BbIBO.D:aM.
Co101

mo

ecmb -

HaH6onee

yrroTpe6HTeJlbHbIH

H3

Bcex

IIOHCHHTeJlhHbIX:

COJ030B. bOJlbIIIOe pacnpocTpaHeHHe COI03a mo ecm& onpe.nen11eTCH crrcnecf>HKOK
ero 3Ha'leHHJI. 06na.n:aJ1 BeCbMa IIIHpOICHM 3Ha'leHHeM -
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col03 mo ecmb

crroco6eK B!.ICT}'IlaTb, KaK MW BH.IlCJIH,

n

BCChMa p3..3H006pa3HI.tx

apyrrypH~MaKTH'ICCKHX THrrax CJIOJKHJ.IX npe.o:Jio:xreHHii. Bce JTH npe,ll.llOlKCHHfl
oot.e,llRHCBhl o6ll(HM JHa'leHHeM TOlK,llCCTBa, 'l'.To H BLtpalKaeTCfl ccIOJOM mo ecm1>.

Pli3HMe llCC OTTCHICH JToro o6ll(ero 3Ha'lCHHfl BLii'.)allCaIOTCfl B Ka)f(',llOM THIIC CBOHMH
crpyicrypBLl ~H 'lepTaMH.
IlpB aHaJIHJe CJIOJICH!.I~ npe.o:.r.ollCCHHH c COI030M mo ecmb CJie.eyeT Y'lHTLIBaTL
11e TOJll>KO pom. COJOJa KaK 'IIICTO rpaMMaTH'l'.ecx:oro cpe.i:tCTBa, HO H CHKTRKCH'ICCKYJO

+Y~ JieKCH'l'.CCKHX cpe.o:cTB -

JJICMCHTOB CTpYJCTYpl.I CJIOJICHOro npe)l.JIO)l(CHHfl, a

TalCICC BJIHJODIC KOHTCKCTa. BJaHMO,llCHCTBHC JTHX CTOpOH H COJ,llaeT cnenBfl>HKY
TCX KOHCTpy~, KOTOpble

6:i.rnH

FRAZELE CU

paCCMOTpeHhl B Haweii: CTaThe.

CONJUNCŢIA

TO

ECT L

(Rezumat)
Frazele cu conjuncţia mo ecm&„ în totalitatea lor. nu au fost pînă acum obiectul
unui studiu special în literatura lingvistică, deşi ele prezintă interes atit din punct de vedere
gramatical, cit şi stilistic. Pentru toate tipurile de fraze luate in discuţie sînt caracteristice două
~lemente: prezenţa conjuncţiei explicative mo ecmb şi raportul de identitate. Acest raport
<ie identitate este exprimat de conjuncţia explicativă, însă variantele de sens prin care el
se realizează sint condiţionate de alte elemente de structură, cum ar fi: prezenţa unor cuvinte
cu un sens vag, abstract, general; modul cum se referă propoziţia explicativă la cea explicată,
poziţia p~opoziţiei explicative in frază, intonaţia ş.a. Frazele cu conjuncţia mo ecmb slot
1mpărţite, după particularităţile lor semantico-structurale, în trei mari grupe:
I. Ff"azele cu propoziţii de precizare, în care una din propoziţii precizează, explică sensul
unui cuvint sau al unei im binări de cuvinte de ex. «CJJol!raoe c}'JKJleHHe» A VB... Jl&JllleTCll
JIOllCHWM t1 nocAeiJHeM CAY'lae, T. C. KO.Ila H A, H B JJOJK111d>> {.U. IT. r O p C K H A, JlozuKa,
M., Y'llIC,ll;rH3., 1958, CTp. 123).
II. Ff"azek cu propoziţii de generalizare. In aceste construcţii prima propoziţie exprimă
<> comunicare concretă, iar cea de a doua exprimă acelaşi conţinut (sau aproximativ acelaşi)
intr-un mod mai general, de ex: «.lJ;eenpH'laCTHC nHOCllCL" .B ,llaHROM CJJy'lae BLJCTynaeT B
PO.IDI o6crOJITeJILCTBa... H BTopoCTeneBHoro CKaJyeMoro, T. e. BLlllOJJHJICT ,llBOliHYIO CHH"TaKCll'ICCKYIO cjlyH.KQHIO (A. r. p y .li H e B, CuHmaKCUC OCAO:JICHeHHOZO npeiJAo:JICeHUR, M ..
qyae.1{!'113, 1959, CTp. 25).
III. Ff"aeele cu propoziţii •~Plicative propriu-zise In astffel de fraze cea de a doua propoziţie nu se referii. la un cuvînt sau o îmbinare de cuvinte, ci la întreaga propoziţie precedentă.
Propoziţia explicativii. redii. conţinutul propoziţiei explicate fie mai detaliat, fie cu alte mijloace lingvistice, de ex.• «Hero.11oaaxy ero nic,D,He, T. e. B03Hero.D.OB3JIH Ha Rero, Jiropll,
.JllO.D.H') {T. Il. JI O M T C a, O~epKU no ucmopu~eCKo.11y CUllmaKCUCY pyCCKOZO RJWKa, H3,ll.
MrY, 1956, crp. 487).
Analiza acestor construcţii ne permite să relevăm legătura care există între conjuncţii
şi elementele lexicale, interacţiunea dintre raportul de subordonare şi cel explicativ, dintre
elementele de structură fundamentale ale frazei şi context.
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OBSERVAŢII

ASUPRA TRILINGVISMULUI POLONEZnOR
DE LA CACICA- JUDEŢUL SUCEAVA
STANISLAW GOGOLEWSKI

0.1. !n cazul în care unele şi aceleaşi persoane sînt determinate d~. consociale în care trăiesc să vorbească în mod curent trei limbi diferit~„
avem de a face cu fenomenul de trilitngvism.
Trilingvismul reprezintă un tip deosebit de contact lingvistic.
Termenul de contact lingvistic îl folosim în sensul indicai de U. Weinreich : ~Despre două sau mai multe limbi se spune că sînt în contaGt dacă
sînt folosite alternativ de aceeaşi persoană. Aşadar, lowl contactului sînt
oamenii care folosesc aceste limbi>>1 .
Desigur, în problema contactului lingvistic trebuie să se opereze cu
categorii lingvistice; ..nu este însă mai puţin evident faptul că necesitatea
contactului lingvistic reprezintă, în primul rînd, o necesitate socială. De aceea.
lingvistul pe care materialul ştiinţific îl sileşte să-şi limiteze preocupările la
rezultatele lingvistice ale contactului .dintre limbi, nu poate neglija ;iiiciodată.
·
factorul social, al cărui rol este, în cazul acesta, decisiv 2 •
Rezultatul natural al contactului lingvistic este fenomenul numit interferenţă lingvistică: „Acele cazuri de. abatere de la normele unei anumite
limbi, care apar în vorbirea persoanelor bilingve ca rezultat al îndemînă.rii
lor în folosirea mai multor limbi, adică, cu alte cuvinte - ca rezultat al contactului lingvistic.-, vor fi definite ca fenomene de interferenţă. Tocmai
aceste fenomene .lingvistice şi acţiunea lor asupra normelor unei anumite
limbi expuse contactului trezesc interesul lingvistului" 3 .
0.2. ln articolul de faţă ne ocupăm de un caz mai puţin frecvent, şi
anume de contactul lingvistic dublu al polonezilor de la Cacica, reg. Suceava.
diţiile

Languages in Contact, New York, 1953, p.l.
Cf. A. H ic h ard Di e b o I d, Incipient Biling1<alism, în • Language t 37.• .1, 196'1;
„Cînd două limbi vin !n contact, oamenii care vorbesc una dintre ele îşi pot lnsuşi elemente
ale celeilalte limbi. Acea.~tă însuşire a limbii nematerne creează. situaţia de bilingvism. ln
timp ce schimbarea convergentă rezult.i.tă. in sistemul limbii este o problemă lingvisticll., bilingvismul ln~uşi este un fenomen social" (p. 99).
• U. W ei nr ei c h, op. cil„ p. I.
l

~
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1n această localitate, alături de circa 350 de polonezi, locuiesc vreo 900 de
români şi cam 250 de ucraineni. !n mod firesc, polonezii de la Cacica, trăind
intr-un contact strîns cu românii şi ucrainenii de acolo, sînt determinaţi de
condiţiile sociale să vorbească curent, în afară de limba polonă, şi limbile
română şi ucraineană. Avem deci de a face cu fenomenul de trilingvism.
Dintre cele trei limbi vorbite la Cacica, aceea care se bucură de cel mai
mare prestigiu social este, desigur, limba română, ca limbă de stat şi ca limbă
maternă a celui mai numeros grup de locuitori ai satului respectiv şi a locuitorilor majorităţii satelor învecinate. Polonezii şi ucrainenii din Cacica cunosc
limba română în virtutea unei necesităţi sociale, în timp ce pentru românii
de acolo însuşirea limbilor polonă sau ucraineană nu decurge dintr-o asemenea
necesitate. Limbile polonă şi ucraineană, pe plan social, se află în raport de
egalitate. Populaţiile polonă şi ucraineană sînt unite prin legături de familie
în proporţie de peste 40%. Familiile în care tatăl este polonez şi mama ucraineană, sau invers, reprezintă cazuri foarte obişnuite.
Starea de lucruri în care raporturile familiale cele mai strînse leagă două
comunităţi naţionale nu putea să nu aibă ca rezultat bilingvismul polonoucrainean. Astfel, polonezii şi mulţi ucraineni de la Cacica cunosc limba română: dintr-o necesitate socială, iar în afara limbii materne si a limbii române
mai cunosc şi o a doua limbă slavă. Evident că în complicata situaţie etnică
pe care o întîlnim în multe familii poloneze şi ucrainene, problema identificării limbii materne nu este totdeauna posibilă. De aceea, este mai bine să
întrebuinţăm aici termenii folosiţi de U. Weinreich: Limba primară (primary
language) şi limba secundară (secondary language), unde primară nu coincide
totdeauna cu maternă (native) 1 .
în afară de cele trei comunităţi lingvistice menţionate mai sus, pînă la
cel de al doilea război mondial au locuit la Ca~.ica şi cîteva zeci de germani,
in special meseriaşi. !n Bucovina, pînă la primul război mondial, limba germană era limba oficială. De aceea, un număr ma:re de polonezi - aparţinînd
în special generaţiei vîrstnice - cunoaşte relativ bine şi limba germană.
Am avea de a face, în asemenea cazuri, cu fenomenul de cvadrilingvism.
Coritactul permanent şi foarte strîns între populaţii de diferite limbi şi
poliglote, în acelaşi timp, are ca rezultat faptul că trăsăturile polilingvismului
apar la. polonezii de la Cacica încă din copilărie. De aceea este greu să vorbim
de aşa numitul „accent străin" în cazul limbii secundare, iar abaterile de la
normele limbii primare, ca şi de la cele ale limbilor secundare, îşi găsesc loc
în cadrul interferenţei lingvistice. L. Şcerba, în urma consideraţiilor asupra
bilingvismului luzacienilor, datorat contactului permanent şi foarte strins
al acestora cu limba germană, ajunge la concluzia că: „ ... două limbi care
coexistă în acest fel formează, de fapt, o singură limbă, care poate fi numită
limbă mixtă cu doi termeni (langue mixte a deux termes)" 2 . Aceasta poate fi
aplicată cu succes la polilingvismul polonezilor din Cacica, cu menţiunea că
aici am avea un gen de limhă mixtă cu trei termeni.
· • op.

cit .. p. 15.
• Sur la notion de
1926, p. 1-19.

m~lange

de lang11es în •Jl'lf>eTH'lecXHlt c6opHHK
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0.3. In cele ce urmează vom face o trecere în revistă a sistemelor celor
trei limbi vorbite de polonezii din Cacica din punctul de vedere al interferenţei lingvistice.
În consideraţiile noastre ne bazăm pe date cuprinse într-un număr destul de mare de texte înregistrate la magnetofon şi pe materialul lexical ~i
gramatical obţinut pe bază de anchetă. Intre subiecţii anchetaţi au fost nu
numai vorbitori trilingvi cu limba primară polona, ci şi vorbitori cu limba
primară ucraineana (unii dintre ei neştiind polona), ca şi vorbitori unilingvi
de limbă română din acest sat.
Sperăm că. observaţiile noastre pot constitui o contribuţie la dezbaterea
problemei mult discutate a relaţiilor lingvistice polono-ucrainene, pe de o
parte, şi a influenţelor reciproce dintre română şi limbile slave, pe de altă
parte, în sensul afirmaţiilor lui A. Martinet : „Explorarea ştiinţifică a sistemelor bilingve contemporane va da posibilitatea definirii exacte a sensului
adevărat al unor termeni ca: substrat, superstrat şi adstrat şi a măsurii în care
avem dreptul să le aplicăm la o situaţie istorică dată" 1 .

polona
1.1. Despre locul de baştină ai primilor polonezi veniţi la Cacica nu avem
date suficient de exacte. Din documentele locale reiese că primii colonişti
polonezi la Cacica au fost mineri aduşi imediat după deschiderea minei de
sare de aici, începînd cu anul 1790. Ei proveneau din diferite localităţi ale
Galiţiei austriece de atunci, cu o veche tradiţie în industria extracţiei de sare,
şi anume: Kaluş, în împrejurimile oraşului Stanislavov (azi Ivanofrankivsk,
în R.S.S. Ucraineană), Wieliczka şi Bochnia, în împrejurimile Cracoviei.
Deoarece în actualul stadiu de dezvoltare a graiului polonez cercetat nu s-a
păstrat nici o trăsătură a graiurilor malopolone din jurul Cracoviei, existînd
în schimb un şir întreg de trăsături caracteristice graiurilor poloneze de pe
teritoriul Ucrainei şi de la graniţa cu Ucraina 2 , putem presupune că încă
în primul grup de colonişti era preponderent numărul polonezilor din Kaluş
care vorbeau într-un idiom cu puternice influenţe ucrainene şi că, ulterior,
acest tip de grai cu trăsături mixte s-a dezvoltat în contactul continuu cu
graiul ucrainean local de la Cacica.
L2. L Sistemul vocalelor accentuate în graiul polon de la Cacica este
constituit din şase foneme:
1.

LIMBA PR/MARÂ·

y
e

u

o
a

1

Prefaţl fa U. Weinreich, op. cil„ p. IX.
• Cf. Z ii zis la w St 'ie b e r. Sposoby powst1Jwat1i1J slowillnskich tW1Jr 1m:ejJciowych,
Cracovia, 393!1. ;pi • .24 I'· u.
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El se deosebeşte de sistemul corespunzător al limbii polone literare :r
prin prezenţa fonemului vocalic medial închis / y / şi prin absenţa vocalei
nazale / Q /.
Vocala y în polona literară este considerată de majoritatea lingviştilor
ca variantă poziţională a fonemului / i / după consoanele moi 2 • Altă părere
exprimă Przemyslaw Zwolinski 3 • El consideră că vocala y capătă valoare
de fonem după consoanele labiale. După părerea lui, consoanele labiale ale
polonei literare nu pot fi palatalizate decît înaintea vocalei i, iar înaintea
altor vocale nu apare decît secvenţa labială+ j, în care palatalizarea labialei
este redundantă. De aceea deosebirea între cuvinte ca: byc 'a fi' ,...., bic 'a
bate', pil 'a băut' ,..., pyl 'praf' etc. constă în opoziţia fonologică înfre / i f
şi / y /, labialele palataliz3:te înaintea lui Ji / fiind variante poziţionale ale
corespondentelor nepalatalizate.
Deşi interpretarea fonologică a labialelor. palatalizate şi a vocalei y
propusă de Przemyslaw Zwolinski poate să trezească îndoieli în cea ce
priveşte polona literară', ea este în general ad.misă în interpretarea sistemelor
fonetice şi fonologice ale dialectelor poloneze care sînt sau au fost în contact
cu limba ucraineană 5 •
Aşa dar, în graiul polon cercetat, independenţa fonologică a lui / y /
reiese din următoarele perechi de opoziţii: / babi / (dat. sg.) ,...., / baby /
(genit. sg.) 'baba'; /pisk/ 'piuit' ,...., /pysk/ 'bot'; /vi/ 'el ştie' ,...., /vy/ 'voi'.
In ceea ce priveşte fonemul IQI acesta apare în polona literară numai la
sfîrşitul cuvintelor 8 , poziţie în care în graiul cercetat şi în alte graiuri polone
de est 7 apare vocala orală /o/.
Uneori e accentuat este pronunţat ca un sunet mai deschis, intermediar
între a şi e. II notăm cu simbolul a: biilka 'butoi', căbyr 'ciubăr', brăxac 'a
minţi' cakac 'a aştepta'. Vocala y în poziţie accentuată po;i.te fi pronunţată
ca un sunet intermediar între y şi e. I1 notăm cu simbolul e: belam 'am fost',
liiska 'lingură', renyk 'tîrg', 'piaţă', faW.va 'falsă'. (In ceea ce priveşte apariţia
acestui fenomen în graiul local ucrainean, vezi mai jos 2.2.1).
1.2.2. Ceea ce deosebeşte net sistemul vocalic al graiului de :la Cacica
de cel al polonei comune şi al graiurilor polone care nu au intrat în contact
Cf. Z d zis 1 a. w St ie b e r, Histcwyczna i wsp61czesna fonologia if:yka polski•go, Var1966, p. 44; Ed w a. r d St a. n k ie w ic z, The Phon•mic Patt•rns of tht Polish Dialects.
A Study in Strnctu„al Dialectology, în Fcw Roman ]akobson on the Occasion of His Si:irtieth Bfrthday, Haga., 1956, p. 219; Ta.de u s z Mi 1 e w s k i, ] rzyko::nawstwq, Varşovia 1965, p. 215.
• Z. St ie b e r, op. cit. p. 49 şi unn.; K a.re 1 Hora 1 e k, Uvod do studia slovansych
jazyku, Praga. 1962, p. 409.
• Stosunek j<memu y do i w histoTii j fZyk6w slowiailskich, în Z polskich studi6w slawislycznych, Varşovia. 1958, voi. I, p. 52-60.
•·Pronunţarea. labialtl +.ieste considera.tă dialectală. Cf. Z. Stieber, op. cit, p. 107-108;
E. St a. n k ie w ic z, op. cil., p. 522.
• Cf. St ie b e r, ibid.; Jan Zilytlski, Opis fonelyc=ny irzyka rtkrainskiego, Cracovia, 1932"
p. 60: «Pronunţarea. cuvintelor poloneze ca. mjasto, pjase.k, bjal_y, v!ara ... se aude de obicei.
ln rostirea. ucrmnienilor vorbind ·polona. sau în pronunţa.rea. polonezilor din „Kresy» (sub inflaneţa. limbii urcinene)".
• E. St an k ie w ic z, op. cil, p. 525. ·
7 St a.ni s I a. w
U r ba. ti c z y k, Zarys dialektologii polshiej, Vlll'1lovia. 1962, p. 28.
1

şovia.
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unui sistem reclus de vocale neac-

·

!n poziţie neaccentuată fel se confundă cu /i/ sau /y /. Datorită acestui
fapt dispar o serie de opoziţii specifice limbii literare ca: /Vidiawa/ 'ea a
vazut' ,...., fVediawa/ 'ea a ştiut], /dwugi/ 'lung' ,....., /dwuge/ 'lungi', / bicka.ritl I
'tăuraş' (instr. pl.) ,._,/beckarili/ 'butoi' (instr. pl.). /zdrovi/ 'sănătos' -/zdrove/
'sănătoase' etc., care în rostirea polonezilor de la Cacica sună identic: /vidz'ala,
dlugi, byckami, zdrovy/.
Aici avem un exemplu tipic de rezultat al contactului lingvistic. In rostirea ucrainenilor care vorbesc polona, dar păstrează modul ucrainean de
pronunţare a sunetelor, cît şi în rostirea polonezilor obişnuiţi cu pronunţarea
ucraineană, s-a şters deosebirea iniţială între cele două foneme. Weinreich
numeşte acest fenomen subdiferenţierea fonemelor (under-differentiation of
pbonemes). Acest fenomen, după definiţia lui Weinreich, apare atunci cînd
„două sunete ale sistemului secundar, ale căror corespondente nu se deosebesc în sistemul primar, se confundă" 1 • In cazul nostru, acest fenomen se
restrînge la o poziţie anumită - aceea a vocalismului neaccentuat (vezi
mai jos 2.2.2. şi 3.2.2.).
Există cazuri în care Io/ neaccentuat se apropie de valoarea lui ful z:
du kâlaca 'pentru colac', kup~to 'copită', pujdu 'vor pleca' idu 'ei merg'.
Cel mai adesea, totuşi, în această poziţie apare vocala o, uneori uşor închisă:
s'i koxajo 'se iubesc', zrubili 'au făcut', do kos'c'ola 'la biserică' do negu 'la el' etc.
Deci, cu toate că este posibilă confundarea fonemelor /o/ şi fu/ neaccentuate
în cazuri ca: /na lusko/ (acuz. sg.) ,....., /na lusku/ (loc. sg.) 'pe pat', /na c'iiontko/ (acuz. sg.) ,....., /na c'irontku/ (loc. sg.) 'pe viţel' etc. - acestea ar fi cazuri
sporadice, care rămîn în afara sistemului. In sistemul vocalelor neaccentuate
apar ambele foneme posterioare: Io/ şi ful.
Sistemul vocalelor neaccentuate este deci în graiul cercetat:
u

y

o
a·

In dialectologia polonă este cunoscut faptul că deosebiri între sistemul
vocalic accentuat şi cel neaccentuat apar în acele graiuri poloneze care vin
în contact strîns cu graiurile ucrainene 3 •
U. W ei nr ei c h, op. cit., p. 18.
legătură· cu existenţa fenomenului ln. graiurile ucrainene de sud-vest, vezi mai
jos 2.2.2. ·
• Cf. K ar o I D e j na, Gwara Milna, L6d.t, 1956, p. 9-11 ; S. U r ba i1 c z y k, op. cit,
p. 95.
1

• 1n
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1.3. Sistemul consonantic al graiului polon de la Cacica se
.astfel:
p b
f " m
dcdzszn

prezintă

c' dz' s' z' n'

c dz s z
k

g

X

1

r

l'

.
1.3.1. După cum am menţionat mai sus 1.2.1. ,în,graiul cercetat nu există
-seria labialelor palatalizate. În locul vechilor/ p, b, f, v, m/ înaintea vocalelor
/a; e, o, u/ apare aici - ca şi în alte graiuri ucrainizate 1 - secvenţa labială
+ j: pjerym 'eu spăl', bjaly 'alb', trajjo 'vor nimeri', vjus 'a dus cu căruta',
.1'ozumjal 'a înţeles'. Mai des decît m + j apare secvenţa m +iz: mnasto
'oraş', mnalka 'măruntă' mnelic' 'a măcina', mnes'ence 'luni', mn!!SO 'carne',
mnut 'miere', mnotla 'mătură'. (În ceea ce priveşte apariţia lui mii în graiurile ucrainean şi româ.n, vezi: 2.3.5, 3.3.1).
1.3.2. înaintea unei alte consoane, fonemele /f. v / realizate în general ca
-sunete labio-dentale, pot fi realizate ca variante facultative bilabiale : w sau
-chiar vocala u: wset; /idyt 'a intrat', wstat / / ustal 's-a sculat', wnutyk /I unu.lyk 'nepot', wz'onc' 'a lua', wdova // udova 'văduvă', prawda 'adevăr'. Acest
fenomen poate provoca uneori neutralizarea unor opoziţii, cf. pol. lit. : /fSet/
'a intrat' ,...., /uset/ 'a parcurs o anumită distanţă' /fstac/ 'a se scula' ,...., /ustac/
·'a înceta', /v nix/ 'în ei' ,...., /u ~ix/ 'la ei'.
i.3.3. Spre deosebire de polona comună, în graiul polon din Cacica
-.seriei dentalelor dure I s, z, c, dz I i se opune, în cadrul corelaţiei de timbru,
:seria dentalelor palatalizate I s', z', c', dz' I: / osa I 'viespe' - I os'a I 'osie',
Jpas/ 'curea' -/pas' I 'paşte' (imperativ sg.), /vozi/ 'căruţe' - /voz'i/ 'duce
-<:u căruţa', I palie/ 'deget' - I palie' I 'a arde', I sadzi / 'funingine' (gen. sg.) I sadz'i I sădeşte'. Corelaţia de timbru care cuprinde seriile I s, z, c, dz I şi I s',
:z', c', dz'/ este caracteristică graiurilor mixte polono-ucrainene 2 •
1.3.4. Opoziţia de timbru a consoanelor dure /kl, I g I şi a corespondentelor
palatalizate /'li./, I gI din polona literară nu există în sistemul fonologic din
Cacica, ca urmare a palatalizării consoanelor k, g şi înainte de ' nazal şi -i
·provenit din _,. Deci, opoziţiile din polona comună de tipul /polske/ 'Polonia'
(acuz. sg.)-/polslte/ polone (adj.), /droge/ 'drum' (acuz. sg.)-/droge/
'scumpe' etc. la Cacica se neutralizează, ff. şi g fiind variante poziţionale ale
fonemelor I k / şi ! g I înaintea vocalelor ante1ioare_
Un fenomen analog care constă în tnlo~nirea seriei la.biale\or palatalizate prin sec j sau labială + altă consoană palatală, m + n, apa.re şi în graiurile pomorien e
nord (Cf. K. Nit c h, Dialekty fr•yka polskiego, ln Wyb6r pism polonistycznych,
TV, Wroctaw 1958 p. 44-45) cu care graiul malopolon de la Cacica nu putea să aibă nici
;un contact.
2 s. urban c z y k, op. cil., p. 96.
1

-venţa labială -'·şi m~o,•iene de
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L3._:5. Sp~e deosebire de limb~ polonă comună şi majoritatea graiurilor
polone, m gra.iul polonez de la Cac1ta apare fonemul Ir I care intră în opozitie
de timbru cu /li: I fatac' I 'a zbura' - /Iatac' I 'a cîrpi', I kl'atka I 'colivie'/klatka/ 'punte'. Fenomenul apare în dialectele polone de la graniţa cu limba
ucraineană 1 • Este cunoscut şi dialectelor polone care au intrat în contact .cu
limba slovacă 2, de exemplu graiului vecin al „g6ralilor" din satele Soloneţul
Nou, Pleşa, Poiana-Micului.
1.4.1. Ca urmare a coinciderii lui Ie I şi Ii I neaccentuaţi, sistemul flexiunii
nominale al graiului a suferit o serie de simplificări în comparaţie cu sistemul
corespunzător din limba polonă literară şi cu sistemele graiurilor care nu au
venit în contact cu limba ucraineană şi bielorusă. Cele mai importante simplificări în acest compartiment sînt următoarele :
In cadrul substantivelor masculine : generalizarea desinenţei -i, -y la
toate tipurile de declinare, acolo unde în polona standard apare -i, -y, la substantive de temă istoric dură şi -e la substantivele de temă istoric moale.
Cf. pol. lit.: chlopi, dar koty, konie, pe cînd la Cacica: xlopy 'ţărani', koty
'pisici', kon'i 'cai'.
La substantivele feminine: coinciderea formelor de ac. sg. cu cele de
genit. sg„ nom. şi acuz. pl. Cf. pol. lit. acuz. sg. zo~ 'soţie', mat~ 'mamă'
şi genit. sg., nom. şi acuz. pl. zony; matki. In graiul cercetat, toate cele patru
cazuri au o singură formă: iony, matKi.
Io declinarea adjectivelor: la numărul singular, adjectivele care însoţesc
substantive neutre se declină la fel cu adjectivele care determină substantive
masculine neanimate. De ex. :
nom. maly stul- maly kSelo 'masă mică- scaun mic'
genit. malego stolu - malego kSesla
dat. malemu stolovi - malemu kseslovi
acuz. maly stul - tnaly kseslo ... etc.
La adjectivele feminine: coinciderea formelor de genit., acuz. sg, nom.,

şi acuz. pl., ca şi în cadrul substantivelor. De ex.: dobry kobity 'femei bune,

ladny cur/i;i 'fiice frumoase'.
1.4.2. Mai apare în grai şi o altă serie de simplificări, mai ales în declinarea substantivală, ca de exemplu, reducerea aproape a tuturor declinărilor
feminine la tipul caracterizat la nom. sg. prin desinenţa -a, eliminarea tipurilor
flexionare ale substantivelor neutre cu schimbări tematice etc„ fenomene
care sînt însă legate indirect de interferenţa lingvistică, provocînd o mai mare
elasticitate a normelor unor limbi care vin în contact şi, prin aceasta, o posibilitate mai mare de schimbare a acestora.
1.4.3. La dat. pl. toate substantivele au desinenţa -am: dajim jesc' xlopam
m~iam, dz'ifcenam, kobitam, dz'ec'am, c'ilontkam 'dau mîncare bărbaţilor,
soţilor, fetelor, femeilor, copiilor, viţeilor'. Deoarece atît 1n limba pol. lit.
S. U r ba li. c z y k, op. cit., p. 32.
• Mic c z y s I a w Kara s, Polskie diakkty Orawy, cz. I,
l965, p. 126.
1
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cit şi în dialectul malopolon începînd cu secolele al XV-lea-al XVI-lea s-a generalizat desinenţa -om la toate genurile, în timp ce -am apare numai în graiurile mazoviene de nord şi wielkopolone 1 , considerăm că în graiul cercetat
avem de a face cu o influenţă ucraineană. Aceasta este încă o dovadă că,
chiar într-un compartiment atît de „închis" ca cel morfologic, pot pătrunde
şi se pot fixa anumite elemente străine.
1.4.4. Toate celelalte fenomene care au influentat formele de declinare
ale graiului, ca rezultat al interferenţei lingvistice, apar sporadic, ca variante
combinatorii ale formelqr corespunzătoare autohtone şi ca atare rămîn, în
actuala fază de dezvoltare a graiului, în afara sistemului. !ntre acestea, mentionăm:

·
Desinenţa -u la acuz. sg. al substantivelor şi adjectivelor de ex. zrobila
buz'u Pelku 'a făcut gură mare' în vorbirea unor copii cu un slab simţ al deosebirii sistemelor polonez şi ucrainean, alături de desinenţa -i, -y, general
folosită ; apariţia sporadică a desinenţei ucrainene dialectale 2 -ow la Inst. sg.
al substantivelor, adjectivelor şi pronumelor feminine z insow kobitow 'cu
altă femeie', za tobow 'după tine', în locul desinenţei polone dial. -o.
1.4.5. Uneori, alături de construcţiile poloneze obişnuite, cu instrumental
făş"ă prepoziţii, ca: s'i opc'iram rynln'ilâm, udăiyl go kamin'im, ja mojo re„ko
ubijim c.' ebi, se folosesc construcţii cu prepoziţia z (s) :. s'i opc'iram z
ryncn'i'/i.im, udiiiyl go s kamin'im, J·a z majă renko ub·1jim c'ebi, după modelul
formelor corespunzătoare româneşti: mă şterg cu prosoput, l-a lovit cu piatra,
eu cu mina mea te omor. Este posibil să acţioneze aici şi influenţa limbii germane - respectiv a construcţiilor cu mit. Fenomenul acesta se întîlneşte
sporadic la toţi informatorii.
1.4.6. Gradul comparativ al adjectivelor şi adverbelor poate fi format
cu ajutorul mijloacelor specifice limbii polone - sufixe sau folosirea altor
teme, de ex. adjective : vesoly - veselsy 'vesel - mai vesel' ; smutny - smutn' ej§y 'trist - mai trist', dobry - lepsy 'bun - mai bun', adverbe: vesolo veseli, smutno - smutn'i, dobiy - lepi 'bine - mai bine'. Cel mai adesea
însă, se foloseşte pentru exprimarea gradului comparativ adverbul românesc
mai, pus înaintea formei gradului pozitiv : ta druga baba byla maj c'ikava, a
ta byla maj jstydlt'.va 'femeia cealaltă era mai energică, iar asta era mai ruşi
noasă'; teras s'i cuji maj d.obiy 'acum se si.J:nte mai bine'. Uneori după adverbul
maj w:mează gradul comparativ: urţ byl maj lep§y 'era mai bun', je -~j
z'imn'i 'e mai frig'.
·
·
·
·
.
Gradul superlativ se formează, în general, prin adăugarea la gradul pqiitiv
sau comparativ a prefixului naj- : ncjdlugi, najvysoTci, najlepsy, n,ajdlu!fy
'cel mai lung, cel mai înalt', cel mai bun'. Formele cu naj-+gradul pozitiv constituie şi ele o inovaţie în sistemul graiului de la Cacica faţă de celelalte gra5~ri
poloneze şi faţă de limba literară. Cu mult mai rar decît în cazul gradului
comparativ, apar aici forme. după modelul românesc: ten maj cf. rom. cel,
mai: pjoter je ten maj r.!el!i.i z dz' ec' uj; ten maj dobry luft je na gurax; to ·maj
1 z. I{ I e m e n s i w ie c z, T. Le h r-S p la w i 11 s k i, S. Urban c z
hislorycwa jfzyka polskiego, Varşovia, 1955, p. 29t-c293,
2 F.T. J: I k o, I'osopu · yKpafHCbKou .Mosu, Kiev, 1958, p. 57.
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c' eplo bylc /coraj - după rom. : Petre e cel mai mare dintre copii; cel mai bun
aer e la munte; cel mai cald a fost ieri. Uneori sînt folosite forme hibride de
tipul: to najdrossy kostuji mn'i jidzen'i 'cel mai scump mă costă rmncarea' unde to este calchiat după rom. cel, najdrossy este forma poloneză a gradului
superlativ al adjectivului, iar folosirea acesteia din urmă în sens adverbial
este reflexul influenţei ucrainiene.
In afară de aceste cazuri, adverbul maj poate să apară şi pe lingă alte
părţi de vorbire, ca în modelele româneşti corespunzătoare: maj s'ec'my troxu
'să mai stăm puţin', potym maj kupil jescy jedny 'apoi a mai cumpărat una',
to ja jus tak maj zapomn' ata 'eu acum ... aşa ... am mai uitat', jus n' e maj mug
z glcdu 'n-a mai putut de foame'.
1.4.7. Formele timpului prezent ale verbului copulativ byc' 'a fi' sînt
omise în graiul de la Cacica cu mult mai des decît în limba polonă literară şi
în graiurile care nu au venit în contact cu limba ucraineană. In cazurile în
care este folosit, timpul prezent are cel mai adesea, după modelul ucrainean,
forma scurtă a pers. a 3-a sg., pentru toate persoanele: ja je, ty je, un je,
my, je, vy je, un'i je. Ca variantă facultativă a formei je am notat jest pentru
toate persoanele numărului sg. : ja jest, ty jest, on jest. La plural, în special
la persoana a 3-a, poate să apară de asemenea şi forma som. Cu mult mai rar
apar formele poloneze caracteristice cu desinenţele persoanei 1-a şi a 2-a :
ja jestym, ty jestys', my jistes'my, vy jistes'c'i.
Se omit de asemenea şi desinenţele personale ale timpului trecut, de
exemplu verbele „a vedea", „a face": ja cJidz'al, rob'il; ty cJidz'al, rob'il,- un
ciidz' al, rob'il; my cii'dz' eli, rob'iN; vy Vidz' eli, rob'ili; uni rHdz' eli, rob'ili.
Omiterea desinenţelor pers. l-a este destul de generală în graiurile poloneze,
în schimb omiterea desinenţelor pers. a 2-a, atit la singular cît ·şi la plural,
se datorează influenţei ucrainene. Alături de formele fără desinenţe, pot apărea
şi forme cu desinenţe: ciidz'alym, Vidz'alys', Pidz'elismy, Vidz'elis'c'i. Formele
de trecut cu desinenţe apar şi în dialectele ucrainene de sud-vest (vezi mai jos,
2.4.).
La un număr restrîns de informatori, cu un simţ slab al sistemului graiului polonez, am notat desinenţa ucraineană pentru pers. 1-a pl. -smo:
poslismo tai vypilismo jedno Vino 'ne-am dus şi am băut un vin'.
1.4.8. La timpul trecut au intrat în sistemul graiului, sub influenţa
ucraineană, formele verbale diferite de cele poloneze : mal, mala şi infinitivul
mac' «a avea~. după ucr. maw, imaty (cf. pol. mial, miala, miec) ; isyt, ista 'mergea'
după ucr. i_sow, !§la (pol. szedl, szla) - acest i apare şi în formele cu prefixe
ca j: pojsyt, psyjsyt, psejsyt, najsyt (cf. pol. : poszedl; przyszedl, przeszedl).
Este interesantă folosirea formelor timpului trecut poklat, pokladla, 'a pus'
în locul formelor corespunzătoare din pol. lit. poloiyl, poloiyla. Graiul polon
de la Cacica a introdus forma ucraineană a opoziţiei de aspect 1<Aacmu ~ no1<.11acmu
în locul celei polone mai complicate, în care perechea perfectivă a lui klasc
se formează de la o altă temă - -lotyc. Acesta este un caz caracteristic de
simplificare a sistemului morfologic datorat bilingvismului.
1.4.g.. Sub influenţa română, în graiul cercetat apar sporadic forme neîntîlnite în graiurile poloneze care n-au venit în contact cu limbi străine, forme
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alcătuite cu verbul auxiliar hyc' la timpul trecut cu functie de mai mult ca
.
'
perfect 1 şi condiţional trecut :
bapc'a jui byla umarla, jak ja psy§la do s'ela 'bunica murise cînd am
venit în sat' ;
'
bo un ju§ s'i ty§ byl zakoxal u n'o 'că şi el se îndrăgostise de ea';
jagbys' byla posta ze mno do l'asa, bylibys'my pozb'irali vjency ajynuj 'dacă
te-ai fi dus cu noi la pădure, am fi cules mai multe afine'. Aceste forme, datorită
apariţiei lor sporadice şi inconsecvente, rămîn în afara sistemului.
1.5. Propoziţiile coordonate sînt adesea legate între ele cu ajutorul
conjuncţiei ucrainene ta, căreia i se adaugă de fiecare dată conjunctia i:
a potym psy§yt dy§C tai skun' f.yla s'i praca 'şi apoi a venit ploaia şi ~unea
s-a terminat';
pili jsystlii tai jedli kolo stala 'toţi au băut şi au mîncat la masă'.
Conjuncţia tai este folosită, de asemenea, în interiorul propoziţiei dezvoltate:
potym daji s'i jidzen'i tai vutlii, tai praiytury 'apoi se dă mîncare si vodcă
şi prăjituri'.
'
Am notat cîteva cazuri de folosire a prepoziţiei od cu sensurile pe care
le are prepoziţia românească de:
posli do tyjatru od lalik 's-au dus la teatrul de păpuşi' (cf. pol. lit. Poszli
do teatm lalkowego//k1tkielkowego) ;
ja bedym zabita od n' eg<i 'voi fi ucisă de el' (pol. lit. B ?d? za bita przez
niego);
s'i zakoxal ol tego sojera 's-a îndrăgostit de acest şofer' (pol. lit. Zakochal sif[
w tym szojerze).
Este des întîlnită folosirea numeralului Jedyn în rolul pe care îl are articolul nehotărît un în limba română sau ein în limba germană: byl ras jedyn
Kon'ik polny i jedna murafka 'a fost odată un greier şi o furnică' (cf. pol.
lit. Byl sabie konik polny i mr6wka).
1 6. Numărul împrumuturilor lexicale în grai este mult prea mare ca
să poată fi discutate aici în mod exhaustiv. In mod practic el este nelimitat
şi aceasta decurge din faptul că într-o comunitate polilingvă, atunci cînd vorbitorul un-şi poate aminti cuvîntul corespunzător din limba în care vorbeşte
în momentul respectiv, este permis fiecare împrumut „ad hoc".
Ne vom ocupa în continuare numai de acele împrumuturi lexicale care
s-au fixat în sistemul graiului. Locul pe care împrumuturile îl ocupă în sistem
este indicat de apariţia acestora în sfere aşa de "închise", ale vocabularului
ca, de ex., denumirile părţilor crpului, gradele de rudenie şi alianţă, numele
de animale domestice si sălbatice etc.
Denumiri de părţi ale corpului, de ex. : xuby 'buze' (ucr. zy6u, pol. lit.
wargi); jasna 'gingii' (ucr . .RcHa, pol. dzir/sla) ; brava 'sprînceană' (ucr.
6poBa, pol. brew) ; n'ixc'i 'unghii' (ucr. HuzmR, pol. paznokcie) ; pleska (din
rom. pleş folosit în sensul de 'chelie', pol. lysina).
0

1 Cu loate că in istoria limbii polone sînt atestate forme a.semănătoare ale mai mult ca.
perfectului [cf. K Ie m e ns ie w ic z şi alţii, op. cil„ p. 373). acestea au fost proprii numai
stilului cărturăresc introduse, probabil, sub influenţa limbii latine.
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Grade de rudenie şi alianţă :.n'ipot, n'ipota (rom. nepot, nepoată), folosite
de pol. wnucyk, wnucka. Atît n'ipot cît şi wnucyk sînt folosite în sensul
cuvîntului româ.nesc, referitor nu numai la copiii copiilor, dar şi la copiii
fraţilor ~i surorilor. In polonă, pentru nepoţii colaterali se folosesc termeni
speciali: bratanek 'nepot de frate', siostrzeniec 'nepot de soră', n'iVistka 'noră'
ucr. He6icm1ea, pol. synowa, brotowa), f'in,f 'ina (rom. fin.fină, pol. chrzesniak,
chrzesniaczka), nanaskO, nana§ka (rom. reg. nănaş, nănaşă, pol. ojciec chrzestny,
matko chrzestna).
Dintre numele de animale cel mai frecvent folosite : xarmasar (rom. reg.
harmasar, pol. ogier), loxa, 'scroafă' (ucr. A&oxa, pol. maciora), vowk 'lup'
(ucr. bob1e, pol. wilk), bloxa 'purice' (ucr. 6Aoxa, pol. pchla), murafka 'furnică'
(contamin. pol. mr6wka şi ucr. Mypaw1ea).
Dintre fructe : ajyna (rom. afină, pol. jagoda sau bor6wka), mury (rom.
mure, pol. jeiyny sau ostr,iyny), dudy (rom. dude, pol. morwa), aprykozy,
'caise' (germ. Aprikosen, pol. morele), guty (rom. gutui, pol. pigwy).
Cu totul naturală este împrumutarea din română şi germană a denumirii
unor noţiuni de civilizaţie a sec. al XIX-lea şi al XX-lea: cuk (germ. Zug,
rom. dial. ţug, pol. pociag), a.ftijon (rom. avion, pol. samolot), b'icykleta (rom.
bicicletă, pol. rower), batoza (rom. batoză, pol. mlockarnia), bek (rom. bec, pol.
iar6wka) etc.
In afară de aceasta, o scrie de cuvinte dintre cele mai des folosite : ja
'da' (germ. ja, pol. tak), selo 'sat' (ucr. ce;10, pol. wies), luft 'aer' (germ. Luft,
pol. powietrze), ryxtovac' 'a îndrepta' (germ. richten, pol. naprawiac), zdybac',
zdybovac' a întîlni (ucr. JOu6amu, Jou6o6amu, pol. spotkac. spotykac), sapac'
(rom. a săpa, pol. okopywac) etc.
Cuvintele menţionate mai sus ca fiind de origine română există şi în graiurile ucrainene din Galiţia şi Regiunea Transcarpatică 1 • S-ar putea deci să
fie, în cazul graiului polonez de la Cacica, împrumuturi ucrainene de origine
română. Ipoteza aceasta poate să apară însă nesatisfăcătoare, dacă luăm în
consideraţie existenţa tuturor acestor cuvinte şi în alte graiuri polone din
regiunea Suceava care nu au avut contacte directe cu limba ucraineană. Ni
se pare cel mai aproape de adevăr să admitem aici influenţa ambelor limbi
secundare.
Este caracteristică împrumutarea din limba româ.nă a două verbe des
folosite pacyc' 'a păţi' şi skapac' 2 'a scăpa', care nu au corespondente exacte
în polona literară şi în graiurile convergente. Propoziţia simplă on pacyl ar
trebui înlocuită în pol. literară cu forme mai lungi pronominale de tipul :zdarzylo
mu si,, przydarzalo mu si' sau forma lit. ucierpi:al şi în plus nici una dintre
traduceri nu redă sensul exact al lui pacyc'. Verbul skapac' ar trebui tradus
prin forme mai lungi descriptive de tipul: wyszedl calo z opresji. Aici avem de
a face cu împrumuturi lexicale care în sistemul limbii materne a vorbitorilor
nu ar avea un corespondent semantic adecvat.
alături

1 Vezi: A.A. B u r j a ~ok, Ha3BU
cnopiiJHeHocmu i CBo.•qmBa yKpaiHCbKof MOBi,
Kiev 1961, p. 75; V. S c h e I u d k o, Rumii.nisclie Elemente im ukrainisclien, în «Balkan-ArchÎ\'})
II, 1926, p. 113-146.
2 Cf. E mi I Vrabie,
Influenţa limbii romane asupra g•aiuril01' ruse~ti din R.P.R„
SCL, 4/1960, p. 941, 944; cf. şi Rsl. XIV, p. 165, 172.
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1.7.1. Calcurile semantice sînt incomparabil mai puţin frecvente decît
împrumuturile lexicale. Am notat, de exemplu : jedyn sofyr xodz'il z masyno
'un şofer mergea cu maşina' în care xodz'ic' este folosit în sensul larg pe care
verbul a merge îl are în limba română, în timp ce polona are un verb special
jechai, jezdzic pentru sensul 'a merge cu un vehicul'. Caracteristică este, de
asemenea, lărgirea sensului cuvîntului ma.fyna pentru a numi 'automobilul',
sens neîntîlnit în limba polonă. Cf. pol. lit. : szojer jeidzil samochodem.
Răspîndită este folosirea cuvîntului xvost 'coadă' cu sensul de 'coadă de
furcă, de greblă, de lopată', etc. In alte graiuri polone sînt folosite pentru redarea acestui sens cuvinte speciale: widlisko, stylisko, grabisko.
l. 7.2. Se întîlnesc unele expresii frazeologice care calchiază modele din
limba română, de ex. : i jo dala na dvur s ty sluiby 'a dat-o afară din acest
serviciu' cf. pol. lit., wyrzucila jq z pracy; my sob'i vz'eli doriidzen'a 'ne-am
luat rămas bun', cf. pol. lit. pozegnalismy siu; i jak un ty ks'pik'i tak pseb'ira
dat na fotografji svoji koxaftlii 'cînd a răsfoit cartea, a dat peste fotografia
iubitei lui', cf. pol. lit. Jak tak przeglq'dal t~ ksiqzk~. natrafil na fotografi~
swojej ukochanej; dz' ecko s kriatki 'copil din flori' cf. pol. Ht. nieslubne dziecko.
LIMBILE SECUNDA.RE

2. Limba

ucraineană

2.1. Graiul ucrainean vorbit la Cacica este caracterizat de N. Pavliuc

şi I. Robciuc 1 ca grai bucovinean. In Curs de gramatică istorică a limbii

ucrainene, N. Pavliuc menţionează Cacica printre satele în care se vorbeşte
un grai bucovinean şi, ceva mai departe, - printre satele cu graiuri huţule 2 •
Reiese deci că graiul din Cacica este un grai de tranziţie, cu trăs.ături bucovinene şi huţule. Se ştie de altfel că limita exactă între graiurile huţule şi pocutobucovinene este greu de stabilit.
Trebuie amintit faptul că, deşi numărul locuitorilor de origine polonă din
Cacica este astăzi mai mare <lecit al celor de origine ucraineană, limba
ucraineană, bucurîndu-se aici de acelaşi prestigiu social ca şi polona, este
totuşi mai des folosită în relaţiile dintre polonezi şi ucraineni, ca şi în familile
mixte. Nu rare sînt şi cazurile de folosire a limbii ucrainene chiar între polonezi, cit şi în familii polone.
In timp ce bilingvismul polono-ucrainean este general la Cacica, în
sensul că toţi localnicii polonezi vorbesc curent şi ucraineana, bilingvismul
ucraineano-polon, deşi frecvent, nu este general: o parte a ucrainenilor
stăpînesc limba polonă numai pa~iv. Polonezii vorbesc acelaşi grai ucrainean ca ucrainenii din localitate, poate cu ceva mai puţine influenţe ale
ucrainenei literare. Abaterile de la norma graiului ucrainean, datorate interferenţei cu limba primară, apar sporadic, şi numai la acei polonezi care,
vorbind mai des româneşte, au pierdut simţul diferenţierii sistemelor celor
două limbi slave.
1

0'lepK tfioHoAoZU'lecKux cucmeM yKpauncKux

zosopos

B PyMMHuu, în

maine de linguistique 1, X, 1965, p. 598.
I Bucureşti, 1964, p. 52.
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2.2.1. Sistemul vocalelor accentuate este în graiul ucrainean de la Cacica
cu cel al limbii ucrainene literare :

asemănător

y
u
e a o

Independenţa fonologică a vocalei y în graiul ucrainean este urmarea
faptului că în acest sistem consoanele labiale palatalizate p, b, /', ii apar
numai înainte de i 1 şi, în consecinţă, sînt considerate ca variante poziţio
nale ale fonemelor dure corespunzătoare. In aceste condiţii, sunetul y după
labiale capătă valoare de fonem, care diferenţiază perechi de cuvinte ca :
/babi/ (dat. sg.) - /baby/, (genit. sg.) 'babă'; /pilka/ 'fîşie de pînză' - /pylka/
'ferăstrău' ; /vity/; /'ramuri' - /vyty/ 'a urla' etc.
Vocala accentuată /e/ .poate fi realizată ca variantă facultativă ă, de
ex. umii.rlyj 'mort', dvări 'uşă', sărcy 'inimă', hrăb1:n' 'pieptene', n'ăho 'el'
(genit. sg.), mynii 'eu' (genit. sg.), camnyj cuminte.
/yl accentuat poate fi realizat ca varianta facultativă e: mety 'a spăla',
vegiw 'a văzut', slabej 'slab', zaxreplyj 'răguşit', jizek 'limbă', iela 'vină',
suxej 'uscat'.
Pronunţarea mai deschisă a vocalelor /e/ şi /y/ în poziţie accentuată este
o caracteristică a graiului huţul 2 .
2.2.2. Sistemul vocalelor neaccentuate se prezintă astfel:

y a o

u

De sistemul accentuat, acesta se deosebeşte prin lipsa fonemului /e/,
care trece, după consoanele dure, într-un sunet de tipul /y /,iar după consoanele
palatalizate - într-un sunet de tipul /i/ 3 .
fo/ neaccentuat este realizat, în principiu, ca un sunet mai închis, apropiat
din punct de vedere al articulării de /u/ ca un fel de o sau u. In legătură cu
acest fenomen, cunoscut în dialectele ucrainene de sud-vest 4 , poate fi ştearsă
uneori difetenţa fonologică dintre /o/ neaccentuat şi lu/.
Deoarece toate fenomenele de mai sus ale vocalismului ucrainean dialectal au intrat şi în sistemul vocalic al graiului local polonez, nu poate fi
vorba aici de abateri de la normă în cadrul interferenţei, atunci cînd polonezii
vorbesc ucraineana.
1
1

Cf. N. Pa v Ii u c, I. Rob ci u k, loc. cit., p. 602.
Pentru discuţii în legii.tura cu caracterul fonologic al ucr. y vezi F. T.

'1>oHoAozi~Hi oco6Auaocmi yKpalHcbKOI MoBu

B nopiBHllHUi s

1963, p. 9.
8 Pentru trecerea 1ui e neaccentuat la i în
T. ] î 1 k o, I'o6opu ... , p. 50.
' J I l k o, ToBDpu ••• p. 51, 14.
3 -

vecinătatea

lOQJ
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2.3. Sistemul consonantic al graiului ucrainean de la Cacica este
torul:
f V m
p b
s z n
t d c dz
f

d

c'

dz'

s' z'

c

di

s z

V/

c
k

g

'IC

fi

V/

s
X

urmă

n'

V/

z

h

r
l' f:

2.3.1. O trăsătură caracteristică a acestui sistem este extinderea corelade timbru, proprie graiurilor bucovinene şi huţule ale limbii ucrainene, şi
asupra perechilor de foneme consonantice /c - ~. §- ~. z - ~. k-IC, g- g/ 1 .
Consoanele alveolare palatalizate apar în diferite poziţii: 1ipka 'şapcă'.
du'lu 'gîtui' (pers. 1 sg.), do"ttik 'ploaie mică', ~erluju 'glumesc', ~eba 'broască'.
ces timp , zowcw 'fiere ' .
Alături de formele cu consoane alveolare palatalizate, am notat totuşi
şi forme cu corespondentele dure ale acestora, de ex.: iaba alături de leba,
cas alături de wes. Formele ca iaba, cas provin din limba ucraineană literară,
a cărei influenţă slăbeşte în felul acesta poziţia consoanelor I~. l, ~/ în sistemul
graiului.
2.3.2. Fonemele /IC, g/ apar în grai nu numai înainte de /i', ci şi înaintea
altor vocale, precum şi în poziţie finală: lyTdi. 'viaţă', siskox 'şase' (loc.).
Tr.e.~ko 'greu', pjeli. 'cinci', d'e'1il(, 'nouă', gatyl 'ciocănitoare', xoi,ăt 'ei merg'.
ln sensul afirmaţiei lui F. Jîlko 2 , în graiurile în caret' a trecut în li., iar d' în fi,
existenţa în sistem a noilor foneme i!C, fii nu exclude existenţa fonemelor
/t', d'/, ci doar restringe sfera de folosire a acestora.
2.3.3. Ca şi în graiul polonez local şi în alte graiuri ucrainene din Regiunea Suceava, corelaţia de sonoritate se neutralizează în poziţie finală şi în
interiorul cuvîntului înaintea consoanelor fonologic surde sau sonore 3 •
2.3.4. Sistemul consonantic al graiului ucrainean se deosebeşte de sistemul corespunzător al graiului polonez - de la Cacica prin existenţa fon eVJ z,
li' t' d' ,;
me lor I s,• c,
, , 11., g,, .h , r'/ .
Vechile consoane labiale palatalizate înaintea altor vocale decît i sînt
tratate, din punct de vedere fonologic, ca consoane dure urmate de j. Acest j
apare şi acolo unde în ucraineana literară există l' epentetic : robju (ucr. lit.
po6A10) 'eu fac', l'ubju (ucr. lit. A106A10) 'eu iubesc', kupju (ucr. lit. Ky11J110)
ţiei

"

f

•

'

"

1 N. Pa v li u c şi I. Rob ci u c, op. cit„ p. 611-612; idem, Cu privire la corelaţiile'
consonantice !n graiurile ucrainiene din Republica Socialistrl România, în Omagiu lui A. Rosetti,
Bucureşti, 1965, p. 67~.
1 q,OHOllOZi~Hi , , , , p. 30,
a N. Pa v Ii u c, I. Rob ci u c, Cu privire„., p. 67f~77 ..
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'eu cumpăr', topju (ucr. lit. monA10) 'eu înec', bawju (ucr. lit.oaB.'110) 'eu mă
joc'. După vechiul m (palatal) apare 1't epentetic: m1'teso 'carne', imiili
'nume', vymni 'uger' 1 .
Deoarece polonezii din Cacica nu au în sistemul primar opoziţiile
-~.
VI
•
VI
.,
c - c,
z - zJ,
sunete1e VIs, VIz, cVI pot f"1 pronunţate uneon. ca ş1. corespon denteIe
lor dure, fenomen care reflectă nu numai influenţa limuii lor primare, dar şi a
rostirii unor ucraineni din localitate, care înlocuiesc consoanele alveolare
palatalizate cu cele dure, sub influenţa limbii literare.
Sunetele h; g, care în sistemul graiului polonez nu au valoare fonologică
(vezi mai sus 1.3.4.), apar totuşi în acest grai ca variante poziţionale ale fonemelor· /k, g/ înaintea vocalelor anterioare şi rostirea lor nu creează dificultăţi
polonezilor cînd aceştia vorbesc ucraineşte. Numai fonemele lt, dl, străine
graiului polonez, pot fi uneori înlocuite cu corespondentele lor dure, de ex. :
batka 'tată', vodu 'eu conduc', z'et 'ginere' în loc de bat'ka, vod'u, z'et.
Am notat, de asemenea, înlocuirea sporadică a lui /h/, străin graiului
polon, prin /x/: xolupcy 'sarmale', b'ixla 'alerga', n'ixf4t' 'unghie', în loc de
holupcy, b'ihla, nihut'.
Abaterile de la norma graiului ucrainean menţionate mai sus, care intervin în graiul ucrainean vorbit de polonezi, sînt manifestări ale fenomenului
subdiferentierii fonemelor limbii secundare.
2.4. I~ventarul categoriilor gramaticale şi al opoziţiilor morfologice este
acelaşi în graiurile ucrainean şi polon de la Cacica. Intre limbile polonă şi
ucraineana literară există, în acest domeniu, o serie de diferente, ca de ex. :
1) categoria polonă a genului personal şi nepersonal a numelui şi a unor forme
verbale la plural ; 2) formele polone speciale pentru vocativul substantivelor ;.
3) opoziţia între formele scurte ale pronumelor personale enclitice în limba
polonă şi formele accentuate lungi corespunzătoare; 4) formanţii pers. I şi a
II-a a verbelor polone la timpul trecut. Toate aceste categorii şi forme lipsesc
din sistemul limbii ucrainene literare. În sistemele graiurilor cercetate aceste
deosebiri nu apar, deoarece :
- categoriile de la punctele 1 şi 2 nu există în graiul polon de la Cacica
(forma specială de vocativ, sporadică aici, tinde să dispară în favoarea formelor nominativului), iar lipsa acestora nu trebuie legată neapărat de contactul
cu graiul local ucrainean, deoarece apare şi într-o serie de alte graiuri polone
din diferite puncte ale teritoriului compact de limbă polonă .2
- categoriile de la punctele 3 şi 4, necunoscute limbii ucrainene literare,
există totuşi în graiul ucrainean de la Cacica : zdybalam ho na droz'i 'l-am
întîlnit pe drum', ty mu kazaws c'e 'tu i-ai "spus asta', vef,ilismo l'ci wcora 'te-am
văzut ieri'. Apariţia formelor enclitice scurte ale pronumelor personale este
o trăsătură caracteristică în special graiurilor ucrainene de sud-vest 3 • Aşadar,
în graiul µcrainean de la Cacica aceste forme nu apar ca un rezultat direct al
contactului cu graiul polon local, deşi acest contact poate favoriza rezistenţa
acestora în sistemul morfologic.

is

1
2
1

Cf. I. Pătruţ, Fonetica graiului huţul din Valea Sucevei,
Cf. K. Nit s c h, op. cit., p. 68-70.
Cf. F. J tl k o, I'osopu • .. , p. 59.
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în locul rom. lit. ă înainte de accent apare cel mai adesea a: lasat, suparat,
skapat, gasît, pazît etc.
In poziţie posttonică, în special la finală, în locul rom. lit. ă apare un
sunet mai închis, intermediar între ă .şi î, pe care îl notăm â: dakâ, kasâ,
bagokurâ, gfiiâ, usâ. Acelaşi sunet poate apărea în locul rom. lit. e: sâ 'se',
kasâ (pl), lrraţâ.
Corespondentul lui e neaccentuat din rom. lit. este în interdialect, cel mai
adesea, o vocală apropiată de valoarea lui i: n'igfesâ, d'i t'in'i, n'ivastâ, n'imin',
frat'ili, n'ibunâ.
Vocala neaccentuată o poate apărea ca variantă facultativă cu o valoare
apropiată de u: buier, preut, akolu.
După cum reiese din descrierea de mai sus a vocalelor neaccentuate din
interdialectul local moldovenesc, ele constituie un sistem redus fată de sistemul vocalic accentuat. Rolul mai activ al accentului în modificăril~ sistemului
vocalic este o trăsătură tipică a vocalismului moldovenesc 1 . I. Pătruţ leagă
acest fenomen de influenţa ucraineană: .,In subdialectul moldovenesc accentul
este mai puternic decît în restul ţării; aşadar silabele neaccentuate şi, mai ales,
silabele finale se pronunţă mai slab şi vocalele se închid. Considerăm că intensitatea accentului şi concentrarea energiei expiratorii pe silaba accentuată
în defavorea celorlalte silabe şi în special a celor finale trebuie puse în legătură
cu influenţa ucraineană" 2 • La locuitorii polonezi de la Cacica fenomenul dialectal descris mai sus apare în mod consecvent, între altele, şi pentru că este
caracteristic şi celorlalte două sisteme: celui primar - polon, şi celui secundar - ucrainean.
In pronunţarea vocalelor româneşti de către polonezii trilingvi de la
Cacica nu am găsit nici o abatere de la norma limbii române literare, care să
nu apară în graiul românesc local.
3.3. Sistemul consonantic al interdialectului folosit la Cacica se prezintă astfel :
V
m
b
f
p

p
t

f

b'
d
d

ţ

g

lt

g

v

m.

z

n
n'

c
k

<;l

f'
s

g

s z
h

r

l'

r'

De sistemul corespunzător al rom. lit. acesta se deosebeşte prin existenta fonemului !<;li şi a ·seriei consoanelor palatalizate. Aşa cum afirmă
T. Teaha, ,Jn ce priveşte existenţa corelaţiilor consonantice de timbru în
3,

1 I. Cote anu. Elemente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, 1961, p. 85.
• I. P ă t r u ţ, lnfluences slaves el magyares sur Ies parlers roumains, în Rsl I, 1958, p. 38.

• E. V as i I i u, op. cit., p. 136.
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graiurile daco-române, se pare că nu mai există păreri divergente între fonologi şi dialectologi. Toţi recunosc direct sau indirect existenţa acestei corelaţii. Cît priveşte însă situaţia din limba literară, părerile diferă" 1 . Existenţa
corelaţiei de timbru în graiurile moldoveneşti este afirmată şi de R. Jakobson:
„Numai grupa română, insula extremă de răsărit a lumii romane, cunoaşte
corelaţia de timbru a consoanelor". Şi mai departe: „Corelaţia de timbru,
specifică graiurilor moldoveneşti..., nu este cunoscută limbii române literare" 2
3.3.1. Inventarul fonemelor consonantice ale interdialectului cercetat
este u:n compromis între sistemul graiului local şi cel al limbii literare. Seriei
consoanelor labiale durei se opune seria labialelor palatalizate p, b', /', v, m.
Din fenomenul moldovenesc al transformării labialelor palatalizate în consoane cu alt loc de articulare am notat relativ puţine exemple : ltiwâ (rom.
lit. piuă), kopkilâ, stropcest'i 'stropeşti', pkisk 'pişc', tipa ii 'pipăie', gisaza
'visează', serb'inţalâ 'fierbinţeală', După m am notat uneori apariţia lui n
epentetic: amni,talâ 'ameţeală', mnifi 'mire', mnew 'meu', mnefi 'miere',
mnelut 'mielut'.
3'.3.2. Consoanele ls, z, ţ, <;I, s, ii sînt, în general, dure, fără corespondente palatalizate, iar palatalizatele s, î apar ca variante facultative ale consoanelor c, g: fa§i li faci, merîi li mergi. Consoanele /c, g/, palatale din punct
de vedere fonetic, nu au corespondente dure, deci sînt neutre în ceea ce priveşte timbrul, la fel ca şi /h/ care nu are corespondent palatal.
3.3.3. Consoanele dure /t, d,k, g, l,r, ni au ca perechi palatalizate /t', d',
k', g, l', t, n' /.
3.3.4. La polonezii trilingvi de la Cacica apare un fenomen fonologic pe
care nu l-am notat la românii din localitate : în poziţie finală, o consoană
sonoră se asurzeşte, dacă cuvîntul următor nu începe cu o consoană explozivă
sau fricativă sonoră. De exemplu : t'i rok nu sta mult 'te rog nu sta mult' ;
kînt o vazut-o 'cînd a văzut-o' ; hulup o zburat 'porumbelul a zburat'. Şi acesta
este un caz de subdiferenţiere a fonemelor.
3.4. In timp ce în cazul sistemului secundar ucrainean, polonezii de la
· Cacica întîlnesc categorii gramaticale identice cu cele din sistemul primar,
în cazul limbii române ei au de a face cu o structură gramaticală total diferită.
Spre deosebire de cele două sisteme slave cu o flexiune nominală foarte
bogată, sistemul limbii române are o declinare cu mult mai redusă. Aici, ca
şi în alte· limbi romanice, cel mai bogat este sistemul declinării pronumelui
personal, care în limba română se caracterizează în plus prin folosirea specifică
a formelor neaccentuate ale pronumelui. Ele, în unele cazuri, repetă complementul direct sau indirect. In sistemul românesc apare de asemenea categoria
articolului hotărît şi nehotărît, străină ambelor sisteme slave. In domeniul
conjugării, sistemul românesc are, spre deosebire de cele două sisteme slave,
categoria modului conjunctiv. Nu cunoaşte categoria aspectului specifică
limbilor, slave, dar are, în schimb, două forme diferite de trecut- imperfectul
şi perfectul compus.
l T. Te ah a, Graiul dits Valea Cri~ului Negru, Bucureşti, 1961, p. 79.
• R. J a k obs o n, K xapaKmepucmw<e espawiicteozo Jl3WICOB02o co101a, tn Se/ected Wrilitsgs, I, S. Gravenhage-Mouton, 1962, p. 169 ş. u.
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Toate aceste categorii ale gramaticii româneşti, străine sistemelor slave
cercetate, constituie terenul interferenţei lingvistice.
3.4.1. La polonezii de la Cacica am notat unele cazuri de lipsă a anticipării sau reluării complementului exprimat prin forma scurtă pronominală :
da ia n-a spus n'imika lui 'dar ea nu i-a spus nimica lui'; Pi Adela trebie sâ
tfimet la pension 'pe Adela trebuie s-o trimit la pension'; s-ampins USa s-a.
inkis 'şi-a împins uşa şi-a închis-o'; kop!iilu o ramas sîngur Sî na awt cine
sâ kfaskâ 'copilul a rămas singur şi n-a avut cine să-l crească' ; tanti a muritam înmormîntat 'tanti a murit - am înmormîntat-o' ; a vrut pi dînsa sâ
angaiazâ s-a angaiat 'a vrut pe dînsa s-o angajeze şi-a angajat-o' etc.
3.4.2. Nefolosirea sau folosirea incorectă a articolului, care dovedeşte
nesiguranţă în diferenţierea opoziţiei determinat-nedeterminat, am observat-o
în unele cazuri ca: iew tam skfis întod'auna - unde sînt skfisof? 'eu ti-am
scris întotdeauna - iind~ sînt scrisorile'?; a prins toate miskăr 'a prins toate
mişcările' ; un unk a murit sî suror înkâ o-ntfibat d'i iel 'un unchi a murit şi
surorile încă mai întrebau de el' ; preotu amu ku pa!iet a pl' ekat 'preotul a
plecat acum cu pachetul'; s-a ars o mînâ sî ofc 'şi-a ars o mină şi ochii'; ia
nu s-o bukurat d'i bogaţîia 'ea nu s-a bucurat de bogăţie'; iani fort'i frumos
o piktat, faca fotografiil'i 'Jane picta foarte frumos, făcea fogorafii'; da una
mînâ jira l'igatâ 'da o mină îi era legată'.
3.4.3. Folosirea greşită a formelor modului indicativ în locul conjunctivului am înregistrat-o în exemple ca : s-a dus s-o salvjazâ 's-a dus s-o salveze' ;
tfeb'ie sâ sâ ruin'azâ 'trebuie să se ruineze'; treb'ie sâ pl'akâ-n india 'trebuie
să plece în India' ; sâ nu mănî11kâ mult 'să nu mănînce mult'; s-a dus sâ cefi
mî11kari 's-a dus să ceară mîncare'.
Relativ rar am notat cazuri de amestec al imperfectului şi perfectului
compus, de ex. : sî sora kîn o opsîrvat ka ii b'in'i, fuga repid'i la dînsa 'şi sora
cînd a observat că-i e bine, a fugit repede la dinsa' ; sî ia s-o dus la iel ____:_ iel.
a stat într-un kast'el s-ava o slugâ 'şi ea s-a dus la el - el stătea într-un castei
şi avea o slugă'.
3.4.4. Uneori folosirea incorectă a prepoziţiilor se datoreşte calchierii
din graiul polonez, de ex. : s-a-ndrăgostit în kapitanu ala 's-a-ndrăgostit de
căpitanul acela' (cf. pol. s'i zakoxala u tym kapitan'i) ; jel a-nCiput pi.un ok sâ
vadâ 'el a început să vadă cu un ochi' (cf. pol. un za.col na jedno oko vidz'ic');
j-a dat un cas d'j-awr pi gît 'i-a dat un ceas de aur la gît' (dala mu zloty
dzygaryk na syji(; s-a sarutat-o-n mînâ 'şi i-a sărutat mina' (ta i pocalovala.
jo u mf!ii) .
3.4.5. În general, în limbile cu o tlexiune bogată, ca polona şi ucraineana,
ordinea cuvintelor în propoziţie este mai liberă decît în limbile cu flexiune
mai redusă, ca de ex. limba română. Legate de tendinţa vorbitorilor polonezi
de a folosi o topică mai liberă, pot fi considerate exemple ca: io văd citi'i
ia jest'i 'eu văd cine este ea' (cf. pol. ja vidzym xto ona je) ; avia o j'imeii kari
ku dînsa stat'ia 'avea o femeie care stătea cu dinsa' (cf. pol. mala jedny kob'ity
xtura z n' o s'idz' ala) ; mă-nt' efesazâ mai d' ipart'i ci iest'i 'mă interesează ce este
mai departe' (cf. mn'i interesuji maj dali co je); sî mai b'in'i jacia kum artista.
'şi făcea mai bine decît artista' (cf. i mai lepi rob'ila jak artista).
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3.5. Este caracteristic faptul că în cazul românei vorbite de polonezi
nu am întîlnit rezultatul interferenţei limbii primare în lexic, compartiment
în care în general interferenţa lingvistică apare cel mai des. Acest fapt, surprinzător în aparenţă, poate fi uşor explicat : în timp ce limba polonă şi ucraineană sînt folosite de polonezii de la Cacica în contact cu o comunitate trisau cel puţin bilingvă şi nestingheriţi de teama de a nu putea fi înţeleşi,
pot folosi un număr nelimitat de cuvinte din alte limbi; de limba română
se folosesc, în principiu. în contact cu o comunitate unilingvă. !n această
situaţie, se înţelege că polonezii care vorbesc cu românii sînt obişnuiţi să evite
în mod consecvent cuvintele poloneze şi ucrainene, care ar fi în marea majoritate a cazurilor neînţelese pentru interlocutori.
4. Prezentarea condiţiilor istorico-sociale care au determinat trilingvismul polonezilor de la Cacica, a rezultatatelor acestui trilingvism în sistemul
limbii lor primare şi în sistemele celor două limbi secundare, ca şi a observaţiilor asupra unor paralelisme în sistemul tuturor celor trei graiuri, ne permite
să formulăm unele concluzii.
!n primul rlnd, vom lua în consideraţie acele fenomene de limbă care sînt
caracteristice pentru sistemele tuturor celor trei graiuri cercetate.
4.1. Existenta unui sistem redus de vocale neaccentuate este caracteristică graiurilor 'ucrainene şi limbii ucrainene literare. Acest fenomen apare
de asemenea în subdialectul moldovenesc al limbii române şi poate fi legat
de contactul cu limba ucraineană. Existenţa sistemului redus al vocalelor
neaccentuate fiind mai generală în graiurile româneşti, la Cacica desigur nu
trebuie să fie considerată ca rezultat direct al contactului actual cu graiul
ucrainean local. Stabilirea acestui fenomen în graiul polon este cu mult mai
puternic legată de stadiul actual al polilingvismului activ al vorbitorilor ambelor naţionalităţi slave, deoarece în graiurile polone rostirea diferită a unor
vocale neaccentuate este limitată numai la acele graiuri care se află într-un
contact strîns cu graiurile ucrainene. Desigur, fixarea acestui fenomen în
graiul polon de la Cacica s-a putut datora şi existenţei aceluiaşi fenomen în
graiul celei de a doua limbi secundare - limba română.
4.2. Existenta corelatiei de timbru a consoanelor, caracteristică într-o
măsură mai mar~ sau mai' mică pentru toate dialectele polone şi ucrainene şi
pentru cele două limbi literare - în limba română literară nu este general
recunoscută. Existenţa acestei corelaţii. între altele, în subdialectul moldovenesc este legată de influenţa slavă. Şi în acest caz nu trebuie considerată
ca factor determinant, pentru stabilirea acestei corelaţii în graiul moldovenesc
de la Cacica, existenţa în sat a grupului de polonezi şi ucraineni. De corelaţia
de timbru se leagă anumite paralelisme interesante în toate cele trei sisteme,
ca de exemplu apariţia secvenţei mn în diferite poziţii în locul vechiului m.
Este interesant că graiul polon în care fenomenul acesta este rezultatul influenţei ucrainene alături de cea românească a dus la un număr cu mult mai mare
de cuvinte decît graiul ucrainean. Cf. de ex. pol. mnasto, 'oraş'. zamnis'o,
'a mătura'. pamnentac' 'a ţine minte' şi ucr. misto, zamist', pamjetaty etc.
4.3. Paralelismele menţionate mai sus confirmă teza că anumite fenomene fonetice şi fonologice pot depăşi graniţele unui grai, unui grup de graiuri
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sau ale unei limbi, cuprinzînd chiar limbi neînrudite sau pe departe înrudite 1 .
Sfera apariţiei acestor fenomene fonetice şi fonologice cuprinde cu mult mai
mult decît cuvintele împrumutate 2 •
4.4. Dintre alte paralelisme menţionăm modul de formare a gradului
comparativ cu mai şi tendinţa de folosire a instrumentalului cu prepoziţia zinovaţii în sistemul polon şi ucrainean datorate contactului permanent cu
limba română. Din aceeaşi categorie de fenomene face parte şi frecvenţa unui
mare număr de cuvinte româneşti în aproape toate sectoarele lexicului celor
două graiuri slave.
3.5. Datorită prestigiului de care se bucură limba română, este evident
faptul că o serie de fenomene noi care pătrund în graiurile vorbite la Cacica,
ca rezultat al interferenţei lingvistice, sînt fenomene româneşti. Nu are însă
loc, în actuala fază de dezvoltare fenomenul invers, al pătrunderii unor elemente aparţinînd celor două graiuri slave în graiul românesc local.
4.6. Faptul că în sistemele graiurilor vorbite la Cacica numărul paralelismelor polono-ucrainene este mult mai mare decît al paralelismelor polonoromâ.ne sau ucraineano-române, rezultă nu nwnai din înrudirea celor două
limbi slave, dar şi din aceea că graiul polon a preluat in sistemul său o serie
de trăsături ale sistemului ucrainean. În mod cu totul firesc ar fi fost de aştep
tat şi influenţa inversă: a sistemului graiului polon asupra sistemului graiului
ucrainean. Se dovedeşte însă că în sistemul graiului ucrainean din Cacica
nu există nici o trăsătură rezultată din influenţa polonă, în afară de cîteva
împrumuturi lexicale. Şi chiar mai mult - se poate observa o situaţie în
aparenţă paradoxală : polonezii de la Cacica, vorbind polona, folosesc cu
mult mai multe „ucrainisme" decît „polonisme" atunci cînd vorbesc ucraineana. Deci, din punct de veder~ al interferenţe; lingvistice, polonezii de acolo
vorbesc mai corect într-o limbă străină (secundară) decît în limba maternă
(primară). Explicaţia acestei rezistenţe a sistemului ucrainean la influenţa
polonă şi receptivitatea graiului polon la influenţa ucraineană trebuie căutată
între factorii extralingvistici : dacă admitem că printre primii colonişti polonezi de la Cacica a existat o grupă care vorbea într-un grai „ucrainizat",
este evident faptul că acest grai, în dezvoltarea sa ulterioară, a continuat să
primească elemente ucrainene, multe dintre ele nefiind simţite ca străine.
Alta este situaţia graiului ucrainean, care a venit în contact cu sistemul polon
mai tîrziu, abia în momentul stabilirii purtătorilor lui la Cacica, elementele
sistemului polon neavînd destul timp să pătrundă în sistemul ucrainean.
4.7. Aşadar, în aceste condiţii istorice şi sociale de existenţă a celor trei
graiuri de la Cacica, graiul polon este cel mai receptiv la influenţe străine,
în special ucrainene şi, pe măsura dezvoltării sale, capătă tot mai multe tră
sături specifice unui grai mixt.
Cf. R. J a k obs o n, M. Ha 11 e. Fundamentats of Language, trad. pol. Podslawy i ţzyka,
1964, p. 104; E. Sapi r, Language, ln Selected Wrilings, Berkely - Los Angeles,
1949, p. 25; R. J a k obs o n, 3ByKOShle oco6eHHOCmu, CBR3hlBQ.RIOIJIUe UOUIU c ezo CJIQB.RHCKUM
oKpyxeHUeM, ln op. cil., p. 402--412.
1 Uneori fenomenul poate să aib!!. loc f!!.r!!. împrumutarea de cuvinte. Cf. E. Sapi r.
op. cil., p. 25.
1

Varşovia,
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IIOJUIKOB CEJIA KA1IHKA CY'IABCKOro
(PYMblHHJI)

(PC3IOMe)

B Hac:To11mell cran.e Dpe.ncraaneH xapaarrepm.di cn}"la.lt RJldKOeoro KOllTIIKTa: TJIHllllHrBHJM
y I'pynllld DOJIJl][OB, DOCCIIllBWHXCR B CCJie l<a'U!Ka B KOHUC XVIII BCKa H DpolEH!lalOm:HX B Hac:TOB!Uee epeMR BMCCTe c PYMhlllaMH H yKpaJ!.KQB.MH. Hcxo,llR H3 DOJio•eRHR, 'ITO R3MK06oil KOHmaKm
- :no, B DepeyJO O'lepe,11.L, CO.QIUlJI&HOe RBReHHe, &BTOP B Ha'laJIC CT&ThH &RaJIHJHpYeT COQHaJihHWC YCJIOBHll, ODpC,lleJIHBIDHe yxa33HHWll cny'la.lt TJIHIIllllI"BH3Mll.
,llam.me aH8..11113HpyJOTCR CHCTeMld TpCX RJWKOB, Ha KOTOpldX roeopRT DOJIRK.H cena Ka'IHKa,
c TO'IIOI 3peHH11 lllblKOBOI HBTepQ>epellll;llH. Ha.e6onee xapanepllldMH 'lepnMH Mecraoro Don:i.c11:oro roBOpa RRRRIOTCJI: He6om.111oe KOJIH'lecTBO 6eJy.napHhlX rnacHLIX; HH&JI, 'ICM B JIHTCp&TypHOM
non:i.c:KOM R31dKC, xoppen~ cornaCHldX DO 3BY'DIOCTH; ynpomeRHe CHCTCMhl ctineKCHI; o6pa30118B.HC cpaBHllTCJihHOA H DpeBOCXOJlJIOll creneBH llMCH upHJiaraTem.HhlX H Hape'IJIA DO pyMh!HCK011
MO.llCRH c mai H oe/ mai. a TlllDKe JH&'lHTeJihHOe 'IHCJIO JICKCH'ICCKHX JallMCTBOBaHHA HJ yxp&HHCKOro, PYM.blHCKoro H HCMCl.{ICoro lllhlKOB.
Mecrm.IH yKpaKHcKRlt roeop xapaKTepH3yCTCR 'lepTaMH nepexo.nuoro 6yxoeHHcKo-ryQynbcKoro roaopa, .nn11 xoToporo THDH'lHa 6onee mHpOKall cctiepa xoppenllQKH cornacHldx no 3BY'IHOCTH,
'leM B mrrepaTYPHOM yxpaHHCKOM JIJLIKC; DORBJICHHC B DpOIIICJlllJCM epeMCHH 4'opMaHTOB c noKaJaT'CllCM JJ.Hlla; o6pa30B&RHC cpaBHHTCJI&HOll creaeHH c mai, neKCH'lecKHe 3&HMCTBOB&HHJI HJ
PYMLIHcxoro, non:i.cxoro H HeMewcoro 113bIKOB.
PyMLIHCKH.11 RJldK, Ha KOTOpOM roaopRT DOJIRKH cena Ka 'IHIC&, npe.ncraenReT co6ol! ceoero
po)la Me:HCOUOJleKm, B CHCTCMC KOTOporo, HaPR.llY c 'ICpTaMH MecTHoro MOJI.llOBCKOro roaopa
(HanpHMep, a o6nacrH ctioHonorHH: He6om.moe KOJIH'ICCTIIO 6eJy,aapmIX rnacuwx, xoppen11UH11
cornaCH&IX no 3B)"IHOCTH H T. ll.), HMeeTCll Qem.dl Pllil xapaxrepHb!X 'ICpT JIHTepnypHoro RJldKa
(HanpHMCp, cjloHeMLI /f:./, /kf).
B o6oex BTOPB'IH&lx RJldKax, Ha KOTOpblX roeopRT non11KH cena Ka'!HJCa, Mld oTMCTHnH
BC CTOJib MHOrO'IHC.'ICHHble H He CTOJib BaJKHIJC OTK.lJOBCHHll OT HOpMld, KOTOplde 06J1JaHld H1ITeptj>epeHQHH co CTOpOHhl OCHOBHOro (po.intoro) RJL!Ka.
XapaKTepHO .llRR acex Tpex 1131dKOBblX CHCTCM noRBJICHHe Qenoro p11)la 'ICpT, B nepaylO
o'lepe.llb, 4JoHonorn'lecKHX H ljioHeTl!'iecKHx. lib acex Tpex rooopoe, xapaKTepHLIX .nn11 Ka'IHKa,
DOJihCKHl! roeop HaH6onee eocnpHHM'IHB K HHOJIJld'llildM BJIBRHl!JIM H, B nepeylO O'ICpem., yxpaHHCKllM.

OBSERVATIONS SUR LE TRILINGUISME DES POLONAIS DE CACICA
DEPARTEMENT DE SUCEAVA (ROUMANIE)
(Resume)
Dans cet article, l'auteur presente un cas specifique du contact linguistiquc: Ic trilinguisme d'un groupe de Polonais qui, depuis la fin du XVIII siecle, habitent le village de Cacica, cote-11.-cOte avec des Roumains et des Ukrainiens. En partant de la premisse que le oontaet linguistique est un phenomenc en premier lieu social, l'auteur commence par faire le tableau des conditions sociales qui ont determine ce ca.s de trilinguismc.
Les systemes des trois langues parlees par Ies Polonais de Cacica sont ensuite analyseş
du point de vue de l'interierrence linguistique. Dans le systeme du groupe dialectal polonais
de l'endroit, Ies phenomenes Ies plus caracteristiques sont: un systeme reduit de voyelles nonaccentuees, une distribution de la correlation de timbre des consonnes, difterente de celle de
la langue polonaise littc!raire, la sirnplification du syterne flexionnaire, la fonnation du degre
cornparatif et superlatif des adjectiîs et des adverbes d'apres le modele roumain, avec mai
(plus) et oel mai (le plus). ainsi qu'un grand nombre d'emprunts lexicaux de l'ukrainien, du
roumain et de l'allcmand.
Le groupe dialectal local ulcrainien possMe Ies particularitc!s d'un groupe dialectal de
transition bukovinien-houtzoule, caracterise par une sphere de la corrc!lation de timbre des
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consonnes plus etenduc que celle de la langue ukrainienne litteraire, par l'apparition au temps
passe des formations qui indiquent la personne, la formation du comparatif avec mai (plus).
des emprunts lcxicaux du roumain, du polouais, de l'allemand.
La langue roumaine parMe par Ies Polonais de Cacica est un genre de inter-dialeclf dans
le syteme duquel apparaissent, a cote des particularites du groupe dialectal moldave (par exem
ple, du point de vue phonologique: un systeme reduit de voyelles non-accentuees, correlation
de timbre des consonnes, etc.), aussi une serie de caracteristiques de la langue litteraire (p.
ex.: Ies phonemes /~/. /gl.
Dans Ies deux langues secondaires parlee par Ies Polonais de Cacica, on a pu constater
des ecarts en petit nombre et de peu d'importance du normal de ces deux langues, dus a
l'interference avcc la langue primaire (matemelle).
L'apparition d'unc serie de particularites, specialement phonologiques et phonetiques, est
caracteristiquc dans tous Ies trois systemes Iinguistiques. Des trois groupes dialectaux parles
a Ca.cica, Ie groupe polonais est le plus rc!ceptif aux influences etrangeres, ukrainiennes en
premi~r lieu.
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INFLUENŢA ROMÂNEASCĂ ASUPRA GRAIULUI BULGAR

DIN NOVO SELO
(RAIONUL VIDIN, R.P. BULGARIA)
!'l'IAXIM SL. MLADENOV

1. Satul Novo Selo, raionul Vidin, este situat în nord-vestul Bulgariei,
pe malul Dunării, la 24 km. N-V de oraşul Vidin şi la 6-7 km de vărsarea
Timocului în Dunăre. In prezent satul are peste 3000 de locuitori. Populaţia,
mult mai numeroasă în trecut, a scăzut în ultimul timp datorită mişcării ei
către· centrele orăşeneşti. Locuitorii se ocupă cu agricultura, viticultura şi,
intr-o măsură mai mică, cu pescuitul. Pînă în 1948 a funcţionat în sat un
gimnaziu, iar actualmente există o şcoală tehnică de viticultură, la care studiază tineri din întreg raionul (v. harta).
Nu. se ştie sigur cînd a luat fiinţă satul, dar, judecînd după numele său,
el nu este prea vechi. După unele mărturii, la sud de vatra actuală a satului
a existat o altă aşezare, Prosănăţ1, părăsită din cauza unei epidemii de ciumă
sau a unui incendiu (documente turceşti din secolul al XVII-iea atestă existenţa acestui sat 2 ).
Bulgarii care locuiesc în .prezent la Novo Selo nu sînt urmaşii direcţi ai
acelei populaţii indigene. In cercetările sale, întreprinse cu aproape 60 de ani
în urmă asupra graiului şi apartenenţei etnice a populaţiei de aici, St. Mladenov a stabilit că primii locuitori ai satului au venit din raioanele T e t o v o
(Macedonia), S o fi a şi S t a n k e D i m i t r o v (Bulgaria de sud-vest),
Gabro v o (Bulgaria de est) şi din Cip ro v e ţ (Bulgaria de nord-vest 3).
Din datele recensămîntului populaţiei, efectuat după eliberarea de sub dominaţia otomană, reiese că în sat a existat o mahala mică locuită de români 4
J. Ce an k o v, reoipaifjcKu pe~HUK 11a EMzapu11, Sofia, 1958, p. 321.
• Satul Prosencţ (turc. Pursinea) este amintit în registrul pentru stringerea impozitului
numit disizie, in raiaua Vidin, din 2. V. 1644. Deţinem aceste date mulţumită lui R. Stoikov,
cercetător la Institutul de balcanistică al Academiei Bulgare de Ştiinţe, căruia ii e>.i>rimăm pc
această cale mulţumirile noastre.
• Cf. St. MI ad e no v, KbM nnpoca Ja e1u1ca u HDIJUOHDAHDma npUHDdAe:HCHOcm HD HoBo
ce110 (BuiJu11c«o), «C6opHHK Ja HapOAHH YMOTBOpeHBR», XVII, 1901, p. 493--499
• Cf. M. K. Sar a f o v, HapodHocmume B JanaiJHama ~acm Ha KIUl:JH:ecmeo, «IlepHO)IH'ICCKO cnHcaHHe», VIII, 1884, p. 62, unde se notează: «Pe malul Dunării numai Novo Sclo
poate fi considerat sat bulgăresc (2044 bulgari,· 174 români.)»
1
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care însă astăzi nu mai există. După părerea prof. L. M i l e t i c i, locuitorii
bulgari ai satului sînt originari din T e t o v o, K u m a n o v o, K r a to v o
(Macedonia), iniţial locuitorii fiind din K o p i l o v o, astăzi Ciproveţ. In
timpul răscoalei de la Ciproveţ (1688), ei s-au refugiat în Banat (România),
de unde mai tîrziu s-au reîntors în Bulgaria, stabilindu-se pe locul unde se
găsesc astăzi 1 . După cum se observă, populaţia de la Novo Selo (satul a luat
fiinţă, după părerea lui St. Mladenov, cu aproximativ 500 de ani în urmă 2 }
nu era unitară, ci provenea din cele mai diferite regiuni ale ţării. La această
populaţie s-a adăugat mai tîrziu un număr mic de români.
Dintre lingviştii care s-au ocupat în diferite împrejurări de Novo Selo,
numai G. W ei g an d consideră (fără a aduce argumente lingvistice, istorice sau etnografice) că purtătorii graiului ar fi fost sîrbi 3 . Acest punct de
vedere nu mai este nevoie în prezent să fie combătut.
Astăzi graiul din Novo Selo este unitar şi numai printr~un studiu aprofundat se poate stabili provenienţa diferită a unora dintre elementele sale. ln
lucrarea citată mai sus, St. Mladenov analizează principalele particularităţi
fonetice, morfologice şi, în parte, lexicale ale graiului.
2. Satul Novo Selo este situat în mijlocul unei populaţii româneşti compacte. Singurele sate bulgăreşti apropiate sînt Vin ar o V o (Ciunguruz)
şi Grade ş (Gărţi). Locuitorii din satele V r ă v, F 1 ore n t i n, I ase n
G ă m z ovo, Bre g o v o, R a k o vi ţ a (Kudelin), Ba 1 ei, Neg ova no V ţi şi altele sînt români'· Populaţia din Novo Selo s-a stabilit aici
înaintea colonizării româneşti. Cînd, în secolul al XVIIl-lea începe migrarea
românilor de la nord de Dunăre, Novo Selo era, desigur, un sat bine organizat.
Aşa se explică de ce n-a fost „înghiţit" de valul compact românesc. Vatra
satului se întindea pînă la Timoc, iar la sud pînă la satul Gămzovo.
Bulgarii de la Novo Selo trăiesc de două veacuri în contact direct cu românii. Se constată frecvente căsătorii între bulgarii din Novo-Selo şi româncele
din satele învecinate sau viceversa. Subliniem însă de la început că la Novo
Selo bilingvismul nu este un fenomen curent. In cazul căsniciilor mixte, copiii
nu ştiu, de obicei, româneşte. Bineînţeles , există şi unele excepţii.
Una dintre cele mai interesante probleme ce se pun în legătură cu graiul
bulgar de la Novo Selo este aceea de a se şti dacă primul contact dintre
locuitorii satului şi români s-a produs la sud de Dunăre sau, aşa cum e de părere
L. Miletici, într-o perioadă mai veche şi la nord de Dunăre 6 . Cercetările
lingvistice ce se vor întreprinde în viitor, mai ales cu privire la lexic, vor contribui de bună seamă la lămurirea acestei probleme.
1 Ci. L. Milet ici, «ApHaymume» 11 CU11ucmpe11c1<0 u CAeOu om HOCOllKU 11 mexmui e3uK,
«TlepHO,llH'ICCKO CllllcaHHe», LXI, 1901, p. 638-640; vezi, de asemenea, şi St. Mladenov, op.
cil„ p. 496 şi unn.
• Ci. St. MI ad e no v, op. cit„ p. 496.
8 Cf. G. W e i g a n d, Dialectele româneşti ale Vala/iiei mici, ale Serbiei ş> ale Bulgariei,
în Românii din Tirnoc. Culegere de izvoare îngrijită de C. Constante şi A. Golopenţa, Bucureşti,
1943, p. 84, 87.
4 Cf. M. K. Sarafov, op. cit„ p.60;Ţv. Todorov, Ce11epuo.nao11ume 6Mzo.pcKu
zo11opu în «C6opRHK :ia Hapo6HH yMOTBopettn11» t. XLI, 1936, p. 19.
• Cf. L. Mi Ie tic i, op. cit„ p. 638 şi urm.
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Nu este lipsit de interes faptul că la Novo Selo se întîlnesc unele dintre
„bănăţenismele" proprii graiurilor diferitelor minorităţi naţionale din Banat
(România) 1 . Aşa sînt, de pildă, k6tărir;a „un soi de coşniţă", vama „uium"
ş.a. Unele din izoglosele Atlasului lingvistic român arată că graiul din Novo
Selo este legat de graiurile româneşti aflate departe la nord de Dunăre. Aşa
sînt, de exemplu, izoglosele cuvintelor otdr „hotar" 2, z6le „zale" 3, potăka
„potecă" 4 , zara „zară" 6 ş.a.
Problema locului primelor contacte lingvistice între strămoşii bulgarilor
de la Novo Selo şi români ar putea fi definitiv rezolvată numai printr-o cercetare concretă şi amănunţită a unor elemente ale sistemului graiului, în
cursul căreia să se stabilească şi direcţia împrumuturilor. Trebuie lămurită
de asemenea şi problema originii românilor care trăiesc astăzi în împrejurimi,
deoarece este evident că în graiul populaţiei româneşti există o serie de deosebiri lexicale şi fonetice (v. mai departe). Se observă, iarăşi, deosebiri şi între
elementele lexicale de provenienţă românească folosite -de către bulgarii de
la Novo Selo şi elementele lexicale corespunzătoare din graiurile româneşti
învecinate.
3. Primul lingvist care a cercetat graiul din Novo Selo (m. Vidin) a
fost St. Mladenov 6 • El este singurul care a făcut cercetări pe baza unui material adunat sistematic. Ceilalţi cercetători s-au ocupat numai tangenţial de
problemele graiului şi au folosit mai ales datele lui St. Mladenov. Astfel,
L. Miletici, Ţv. To dor o v şi Al. B e 1ic 7 se limitează la aprecieri sumare
asupra lucrării lui St. Mladenov. Acum cîţiva ani autorul rîndurilor de faţă
s-a ocupat de o particularitate morfologică a acestui grai 8 • De problema
influenţei româneşti asupra graiului din Novo Selo s-au ocupat, pe baza
materialelor publicate de St. Mladenov, Th. Capidan 8 , A.C. Hogaş 10 , Ilie
Bărbulescu, 11 Iv. Gălăbov 12 şi St. Stoikov13 • Au fost publicate, de asemenea,
şi u:iele materiale de folclor. Amintim aici cele cîteva cîntece şi o povestire
1 Cf. St. St oi k o v, I'oBOJ11>m HJJ c. EeweHoB B EaHJJm, in «6ăJIJ'apcm CJBJO>, X, 1960,
5, p. 388.
• Cf. Micul atlas lingvistic roman, serie nouă, voi. I, 1965, h. I.
1 Cf. MALR. h. 10.
4 Cf. MALR, h. 266.
& Cf. MALR, h. 277.
• Cf. St. Ma I ad e no v, K&M ll'bnpoca .• . , p. 471-506.
' Cf. Ţv. To dor o v, Cesepo3anad11ume 6uzapcKu z06opu, «C6op11HK la RapO.llHH YMO
TBope11mm, XLI, 1936, p. 24-25, Al. B el i ~. ,!4ujaAeKmu ucmo•me u jy:HcHJJ Cp6uje, Beograd,
1905, p. CVIII-CX.
8 Cf. M. St. M I a d e n o v,
'lucAumeAHume o6&ih/Q ( 06eii1JD), o6&0b B zoBopa HJJ HoBo
ce.10, BudUHCKO in «}b11ecn111 sa HHCTRTYTa 3ll 61J1rapcKB e3HIO), VIII, 1962 p. 293, 297.
• Cf. Th. C.a pi da n, RapOt'turile lin;:vistice sla110-rom6ne, în DR, III, 1924, p. 129, 238.
ID A. C. Hogaş, Notiţe asupra raporlului lexical daco-roman şi neo-bulgar, în «Arhiva»,
XVI, p. 362-371.
11 Cf. I. B li. r b u Ies cu, Elemente rom6neşti tn limba sla11ă din sa.tul' Novo Selo (Bulgaria),
ln «Arhiva», XXVIII, p. 97-101.
1• Cf. Iv. G ăl ă b o v, llpo6AeM&m 30 'lAeHa B 6.1zapcKu u pyM&HCKU e3UK, Sofia, 1962·
p. 109.
_11 Cf. St. s t o i k o v, PyM&/ICKU BAUJIHUR B ACKCUKQITUJ HIJ 6&112ap CKUR 6aHJJmCKU ZOBOp,
n Omagiu lui lOt'gu /Ot'dan, Bucnreşti, 1958, p. 820.
l
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·publicată

la sfîrşitul secolului trecut de P. Ivanov 1 , D. Marinov 2 , iar în ultima
·vreme, de V. Stoin 3 .
Studierea graiului presupune, fără îndoială, şi elucidarea tuturor aspectelor legate de influenţa românească, de intensitatea, răspîndirea şi cronologia
..acestei influente.
Majoritate~ autorilor citaţi mai sus s-au ocupat de aceste probleme numai
pe baza datelor cunoscute din lucrarea lui St. Mladenov, care, deşi departe
. de a fi complete, oferă totuşi o idee generală asupra caracterului elementelor
româneşti pătrunse în grai.
Pe baza unui bogat material de limbă, este necesar să se studieze actuala
· situaţie a graiului, indicîndu-se toate direcţiile în care s-a exercitat influenţa
limbii române. Trebuie aşadar cercetate acele compartimente ale sistemului,
care s-au dovedit a fi cele mai receptive la influenţe străine, arătîndu-se
totodată şi mecanismul pătrunderii elementelor româneşti în sistemul graiu1 Cf. P. I v a n o v, HoBo ceAo ( Bui}uHcKu oKpbz) in «IlepuOAH'!ecxo cnHcaHHC», XXXVI,
1891, p. 969-976.
• Cf. D. Mari o o v, )/(usa cmapuHD, t. II, Ruse, 1892, p. 132-135.
8
Cf. V. St oi n, Hapoi}1m necHu om TUMOK i}o Buma, Sofia, 1928, p. 2, 52, 89, 102,
_. 165, 173, 180, 200, 418, 599, 757, 821, 960, 1034.
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lui studiat. Rîndurile de faţă îşi propun tocmai acest scop. Graiul din Novo
Selo este graiul natal al autorului acestui studiu, iar materialul analizat
reprezintă rezultatul anchetelor personale efectuate de el în decurs de cîţiva ani.
INFLUENŢA LEXICALI

In graiul din Novo Selo influenţa limbii româ.ne se manifestă foarte
puternic în domeniul lexicului, pătrunzînd în cele mai diferite domenii semantice 1 .
A. SUBSTANTWE •:

4.1. Omul, părţi ale corpului omenesc, boli: buba 'rană', burta 'stomac',
MStika 'beşică', bâle, brăbunka 'zgrăbunţă', burik, bukica 'obrăjor' (cf. rom.
bucă), brac, glezna, kufur'dJa, kodda, macăle 'maţe',
mul, negel, oftika,
pU!,pa, td.mple, falka 'obraz', sold etc.
4.2. Caracteristici ale omului, profesiuni, ocupaţii: apl'a 'prostănac'
(cf. rom. haplea), golan, drakul, iig6dija, zgărCitul, kăkăca 'fricos' (cf. rom.
căcăcios), mUtul, mănzul 'persoană care se ţine de cineva (ca mînzul)', nărodul
'prost', nelăUta 'femeie neîngrijită', păkătosul, lungul, perdutul (porecle),
pungaş, tizul, furişătul 'afurisitul', fato (sau vdto) 'fato',!', skjopca 'schiop'
(poreclă), §ir&in 'şiret' ş.a.
4.3. Relaţii de rudenie: vărul, verisoara, kuskra, kuskrul, kumnatul,
mosika 'moaşă', m6sul 'soţul moaşei', muma, mujka, nepotul, nepota, vitrig
'vitreg' ş.a.
4.4. Îmbrăcăminte şi confecţionarea ei: akoi, vărt'dlnica 'vîrtelniţă',
~·ata, zăbUn, zămc 'zimţ', kăputa 'un fel de ciorapi scurţi de lină', lergătoare
'alergătoare (la ţesut)', motka 'motcă' lac, lukure, pritura, skorca, speteaza
'spetează (la ţesut)' ş.a.
4.5. Alimente, alimentaţie: zăr, zara, klătita, urda ş.a.
4.6. Terminologia casei, obiecte de uz casnic, instrumente: bel, vatra,
ganta, zdle, kti.ria, kort, kos 1) 'coşul pentru fum', 2) 'coşar pentru porumb',
-roaba, sula 'sulă', t'aka 'teacă' , §opr6n, măluka ş.a.
4.7. Munci agricole: băc, bătoza, grapa, mu§ur6j, părl6g, stu.p, târla ş.a.
4.8. Creşterea animalelor: g'ara 'gheară', găjndc, zgarda, porn'ala 'pă
-şunatul oilor de Sf. Gheorghe', pipota, raca, std.na, td.rtica ş.a.
4.9. Fenomene ale naturii: măzărika 'zăpadă măruntă şi deasă' (cf. rom.
măzăriche), mal, năm6l ş.a.
4.10. Animale: arie, barza, gaia, gdjca, goanza, gărgărica, lipitoar'a,
picig6j, cok, sopărla, ărmăsarin, liliidk, §oboldn ş.a.
4.11. Plante şi părţi ale lor: dovlel6r, kotor, pir, tufa, tulpina, mez 'miez
{de ex„ de nucă)', ărcar 'arţar' ş.a.
4.12. Pescuitul: Biban 'poreclă pentru un bărbat' (cf. rom. biban),
mom' ala, năv6t 'năvod', sfoară 'sfoara undiţei' ş.a.
4.13. Relaţii şi fenomene sociale: bătuta 'un fel de dans' (cf. rom. bătu.ta),
-vama, lăUta 'vioară', lăuntar, sărboajka 'sîrboaică', t6ba, tobasar, căgăn'dska
Cf. V. A. Z v e ghinţ ev, 011epKU no 06111eMy 1111>1Ko1aHu10, Moscova, 1962, p. 241.
de traducere numai împrumuturile a căror formă sau al căror sens diferă simţitor
<le cele corespunzătoare din română.
1

2 Însoţim

(; -

IOOJ
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'un -fel de dans' (cf. rom. ţigăneasca), tref.păzeste 'un fel de dans' (cf. rom
sikodla 'şcoală', diima, pomana ş.a.
4.14. Abstracte şi varia: .bot 1) 'parte ascuţită a unui obiect'; 2)
'bot'; gămăUi_a, gluma, kokol6s, moc, omentia, ca în: tină si za omeniju 'Nu
eşti (om) de omenie', p<ikura, pastele, rugina, spuza, soarta, fl'akure 'fleacuri',
fel ş.a.
trei-păzeşte),

B. ADJECTIVE

In

comparaţie cu substantivele, care formează majoritatea unităţilor

lexicale împrumutate din limba română, adjectivele se întîlnesc într-un
număr relativ mic. Ele pot fi, în general, grupate în următoarele sfere semantice 1 •
5.1. Particularităţi fizice ale fiinţelor: cont, gdrbov, kărn, mut, sk'op ş.a.
5.2. Caracteristici concrete ale obiectelor: borkăndt, gogonat, klocit,
mocat ş.a.
5.3. Calităţi abstracte: dr'aptăn 'drept', fermekasăn 'fermecat', stdngăn
'stîng' ş.a.
C. VERBE

6. In graiul bulgar din Novo Selo există un număr destul de mare de
verb.e de origine românească. Ele se conjugă însă ca şi verbele bulgăreşti.
Numărul verbelor de provenienţă românească înregistrate de noi este de peste
50 şi ele se împart în următoarele sfere semantice :
6.1. Procese ale muncii şi termeni tehnici: ăltuiSăm 'a altoi', ăngolciSă
să 'a încolţi', poklatim 'a clăti'; priponisăm 'a priponi'.
6.2. Alte acţiuni concrete: bdgăm, c6kăm 'a ciocăni' ciuguUSăm, doboruvăm, oc6ntim 'a tăia ceva astfel încît să devină caraghios' (cf. rom. ciont),
p6knăm 'a pocni', să dospiSă ,'dospeşte', să laem 'a se la', sclipim (de obicei
la pers. 3) 'a sclipi', să spuztiSăm 'a se spuzi', stoarlăm 'a stoarce', slăisăm 'a se
slei', todkăm 'a toca', turli!ăm (turtdsăm) 'a face turte, pîine', 'a turti', ş.a.
6.3. Acţiuni legate de acte fizice şi psihice: gafăm 'a gîfîi', k6b-im 'a cobi',
mosisăm 'a moşi', omutitvăm 'a arriuţi', povestiSăm 'a povesti', polikriSăm 'a
porecli', răgusuvăm 'a răguşi', să glumim 'a glumi', să k'orăSăm 'a se chiorî',
să rumenisăm 'a se rumeni', sk'6păm 'a şchiopăta', c6păm 'a sări_ sau juca
la horă' (cf. rom. 'a ţopăi') ş.a.
·
6.4. Reacţii şi acţiuni ale omului faţă de lumea înconjurătoare: murdă
rim 'a-l vorbi pe cineva de rău' (cf. rom. a murdări), mi placă_ 'a plăcea',
primim 'a primi', să kănunisăm 'a se canoni', să potolivăm 'a se potoli', să
rebegisăm 'a se rebegi' ş.a.
6.5. Verbele notate mai sus denumesc în primul rînd acţiuni legate de
casă şi de muncile casnice. Aceasta dovedeşte că în familie au existat în trecut
două sisteme lingvistice - unul bulgăresc şi altul românesc, şi că elementele
româneşti au pătruns în grai mai ales pe această cale.
. Împrumutul verbelor (şi al vocabularului neterminologic) dovedeşte
legături lingvistice foarte strînse. O parte din verbe, cele care nu sînt denomi.

hăi

1 La clasificarea seman.ticl a adjectivelor şi verbelor am folosit schema
1 ă în Imprumutun vechi sud-slave tn limba r'omână, Bucureşti, 1960.
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native, au fost împrumutate direct, iar o <!Jtă parte, denominativele, se poate
presupune că sînt formate îp grai de la un .substantiv sau. un ad}ectiv -îm1n::1,1mutat. Prezenţa verbelor. denominative în limba română face însă posibilă
împrumutarea lor paralel cu substantivul de la care s~au form~L Apar astfel
grupuri de cuvinte care au pătnţns în sistemul lexical al graiului 1 .
D. ALTE PĂRŢI DE CUVINT

7. Adverbe. In graiul de la Novo Selo există cîteva adverbe împrumutate din limba română:
a) adverbele de mod: deb' d, nădins, pitis, tărăîs, font&k-fontd.k;
b) adverbe de timp: kăd i kăd 'cînd şi cînd';
.
c) adverbe de cantitate: n'am 'de loc' (cf. rom. dial. neam).
8. I n t e r j e c ţ i i. Impresionează numărul mare de interjecţii româneşti, fapt ce poate fi pus în legătură cu caracterul lor expresiv. Acestea
sînt de cîteva tipuri.
8.1. Pentru alungarea sau chemarea animalelor: ni-ni (pentru alungarea cîinilor), zăt (pentru alungarea pisicilor), fa (în expresii ca: di f fa, o fa
(pentru conducerea sau minarea vitelor), ta (cînd se mină boii spre dreapta),
ca (pentru alungarea caprelor) ; ăjs (cînd se mînă boii spre stînga).
8.2. O noma t op e e şi · a 1te1 e: zdronk, zdup, pook, ajt (rom.
hait) , drate
9. Particule. Particula măi este împrumutată din limba română
(asupra întrebuinţării sale vezi pct. 19.2.). Pentru exprimarea unei cantităţi
mari şi pentru formarea gradelor de comparaţie la unele adjective şi adverbe
se întrebuinţează uneori particula prea: pr'a zrel 'foarte copt', pr'a ml'6go
'foarte mult'. Menţionăm faptul că particula măi a pătruns şi în alte graiuri
slave, care sînt în contact cu limba română 2•
10. Conjuncţii. In graiul de la Novo Selo au pătruns şi unele conjuncţii româneşti. Astfel: kă (despre întrebuinţarea sa vezi pct. 19.1) şi or:
Da1 or motiku, or kăzmu .,Dă-mi sapa sau cazmaua!" ; ko1 vol ti le băfal,
belin, or sivin „Care bou ţi-a fugit: cel alb sau cel sur?" 3 .
Foarte rar se întrebuinţează conjuncţia fînkă 'deoarece': Găl-UCă, finkă
si tam, dai tui băklu dă nă măi d6idăm i ia.
11. Din- materialul prezentat mai sus se poate vedea însemnă
tatea influenţei româneşti asupra lexicului. Trebuie subliniat însă că
sistemul general al graiului, independent de multiplele elemente străine,
nu încetează de a fi bulgăresc. Fenomenul este cunoscut şi în alte
limbi, ca româna, engleza, coreana etc. 4 • Nu este lipsit de interes să arătăm
că V. Vascenco, studiind influenţa românească asupra unui grai !Usesc din
România, citează circa 100 de cuvinte româneşti şi, pe această bază, consideră
Cf. A. I. S mir ni ţ k i, JleKcu1WAOZUJ1 aHZAUUCKozo R3i.lKa, Moscova, 1956, p. 492.
Cf., de exemplu, Em. Vrabie, Obseroaţii asupra unui g'ai f'usesc de pe leritm-<ul R.P.R.,
Rsl, !V, 1960, p. 121-122 şi A. Vraciu, Note de dialectologie slavo-română, Rsl, VII, 1963.
p. 141.
8 Asupra acestor conjuncţii ca împrumuturi româneşti atrage atenţia şi St. MI ad e no v,
op. cit., p. 490.
• Cf., de exemplu, V. Pisa ni, :JmuMoAOZUR, Moscova, 1956, p. 51; V. A. Z v e ghinţ e '"
op. cit., p. 223 ş. u.
1

i

https://biblioteca-digitala.ro

84

MAXJM SL. MLADENOV

d. influenţa românească este mare 1 • !n graiul din Novo Selo am notat
pîriă în momentul de faţă peste 500 de cuvinte româneşti. Se înţelege că studiile viitoare vor arăta nu numai numărul împrumuturilor româneşti, ci şi
locul pe care îl ocupă ele în sistemul lexical şi semantic al graiului. !n articolul
lui Th. Capidan se interpretează numai 37 de cuvinte romaneşti 2, iar în articolul lui I. Bărbulescu - numai 41 3 • Faptele arată că problema cantităţii
şi caracterului acţiunii limbii române asupra graiului din Novo Selo nu poate
fi socotită ca definitiv rezolvată.
E. CARACTERISTICILE SEMANTICE ALE IMPRUMUTURILOR.

12. Pentru a se stabili caracteristicile semantice ale elementelor lexicale
româneşti împrumutate, este necesară o bază de comparaţie. Din păcate
însă, nu dispunem de materiale asupra graiurilor româneşti din Bulgaria
aflate la est şi vest de Novo Selo. Trebuie menţionat că graiurile româneşti

din raionul Vidin nu sînt unitare. Astfel, de exemplu, la est de Novo Selo
se află un grup dialectal. românesc în care se întîlneşte p' > k' (Piatră >
k' atră). Acest fonetism este inexistent în grupa apuseană. Trebuie notată
şi deosebirea între fter 'fier', Jerbe, beSikă întîlnite în grupa de apus, faţă de
s1' 'er, sk' erbe, băsikă în graiurile de est. Exemplele pot fi înmulţite. Credem
însă că este suficient să adăugăm fie şi numai următoarele: lene§. lăz6r, bec,
g'iz'ur, primar, tăun, §aikă,- caracteristice pentru satul Florentin şi celelalte
sate de est şi, respectiv, l'an'a, păre, podrum, gigilic, kinez, strekiia, gemiie,caracteristice pentru satul Bregovo şi restul satelor româneşti dinspre
vest. Concluzia care se impune P.ste că populaţia românească de la sud de Dunăre provine din diverse arii dialectale româneşti. Aşa, de exemplu, se poci.te
arăta că trecerea p' > k' este proprie graiurilor moldoveneşti 4 •
13. !n general, este dificil să se urmărească schimbările semantice suferite de cuvintele româneşti împrumutate. Cu toate acestea, în unele cazuri
caracteristice, se poate vedea modul în care împrumuturile româneşti au pă
tnms în sistemul lexical al graiului. Foarte des cuvîntul împrumutat a căpătat
o anume specializare a sensului. Aşa, de exemplu, în grai există cuvîntul
zăbratka, desemnînd orice fel de basma. In afară de acest cuvînt circulă o
serie de termeni cu sensuri mai restrînse: băriS 'bariş', măramă 'maramă',
koadă 'basma mică în care se leagă coadele'. Cuvîntul împrumutat pod înseamnă numai 'podul casei', în timp ce în satele româneşti vecine are şi
sensul de 'pod peste o apă'. Cuvîntul toba are numai sensul de 'instrument
muzical', pe cînd în satele româneşti vecine mai înseamnă, pe lingă aceasta,
şi 'cuptor'. In graiul din Novo Selo există verbul să miem 'a se spăla (în
general)' şi, paralel, împrumutul românesc să laem (< rom. a se la) folosit
numai cu sensul 'a se spăla pe cap'. Este caracteristic cuvîntul sokot'ală
'situaţie fără ieşire', în expresii ca: că tă jatini sokot'alu. în graiurile româneşti
de pe lingă Vidin şi în limba română literară-acest cuvînt se întrebuinţează
1 Cf. V. V a s c e n c o, Obscrvatii asupra graiului rusesc al lipovenilor din satul Pisc, raionul
Brti.ila, Rsl, VII, 1963, p. 106---107.
1 Cf. Th. Capi d an, op. cit.
2 Cf. I. Bă r b u I e s cu, op. cit.
4 CL D. Macre a, p„obleme de foneticd, Bucureşti, 1953, p. 44.
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cu sensul 'calcul' şi în alte cîteva sensuri. Specializat este şi sensul cuvîntului
'copil născut înainte de vreme', care în graiurile româneşti înseamnă
'decedat', sens necunoscut la Novo Selo. Iată încă un număr de exemple
caracteristic în această privinţă :
răpusâtul

1n graiurile

La Novo Selo
varga 'semn, linie pe piele'
gluga

'glugă

de coceni'

budur6i 'om mic şi gras, grăsun'
jad.ia 'cergă'
mincinodika 'scîndură de la războ
iul de ţesut de care se prinde
pînza'
pivnica 'pivniţă'
păkura 'păcură'

kr' dsta 'partea de deasupra a pepenelui, care se taie şi se aruncă'

romaneşti din Bulgaria

1. trei fire împletite
2. semne pe piele ;
1. căciulă (glugă); 2.
3. glugă de coceni ;
gaură în ciutură ;
l. foaie ; 2. cergă ;

împreună,
glugă

de fîn;

mincinoasă 'mincinoasă';

cameră;

ceva foarte negru sau tulbure ;
1. creastă la păsări; 2. partea de deasupra a pepenelui, care se taie şi se
aruncă;

dop 'dop la pepene (tăietură de
încercat dacă e copt ori nu)'

1. cep; 2. (fig.) om mic

şi

pis6i 'vas adînc fo care se pisează
usturoi'
·

1. cotoi; 2. pisoi ; 3. (dial.) vas în care
se pisează usturoi.

gras;

14. In general, este greu să se stabilească cauzele care au determinat
de sens. Aşa, de exemplu, guzgan înseamnă în grai 'sperietoare',
iar în limba română literară: 1. cîrtiţă; 2. 'şobolan'. In lexicul satelor româneşti vecine cuvîntul este în general necunoscut. Numai o analiză semantică
amănunţită poate stabili legăturile îndepărtate dintre sensurile proprii limbii
române literare şi sensul nou, cu care cuvintul circulă în graiul bulgar din
Novo Selo. Exemplele ar putea fi înmulţite, dar şi cele date sînt suficiente
pentru a dovedi neîndoielnic că influenţa românească asupra graiului
·
a avut loc pe căi diterite şi complexe.
15. ln cele ce urmează ne vom opri în treacăt asupra legăţurllor sinonimice în care intră lexicul românesc împrumutat. Majoritatea cuvintelor împrumutate nu au sinonime în fondul lexical al graiului. Există în"Să o serie
de cazuri în care se stabilesc relaţii sinonimice între împrumuturi şi cuvintele
proprii graiului, datorită, în primul rînd, transformărilor sau specializărilor
de sens. Nu am întîlnit cazuri de sinonimic absolută. Amintim aici următoa
rele exemple: cvek' e 'floare' şi bobok ( < rom.) 'floare cu care se împodobesc
fetele'; grudva 'bulgăre de pămînt nu prea mare' şi bolovan (<rom. 'bulgăre
mare de pămînt' ; văr 'vîrf', 'vîrful capului' şi bot ( < rom. 'vîrful acului'
şi 'bot la animale' ; dupka 'gaură la haină' şi gropan ( < rom.) 'groapă' ;
schimbările
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mek'ica 'plăcintă' şi klătita (<rom.) 'plăcintă făcută cu ou'; muka 'chin',
'chin sufletesc', şi kănun I< rom.) 'chin fizic'; breg'mal (în general)' şi mal
(< rom.) 'malul abrupt al Dunării' etc.
F. CARA.CTERlSTIClLE FONETICE ALE lMPRUMUTURlLOR

16. Întrucît deocamdată este greu să determinăm exact specificul trăsă
turilor fonetice ale graiurilor româneşti din care s-au împrumutat elementele
lexicale discutate, vom face nuII?-ai unele observaţii generale asupra celor
mai importante schimbări fonetice suferite de împrumuturi. Unele din aceste
cshimbări se datoresc substitutiei, iar altele sînt cerute de conditiile tono-mor·
fologice, şi vor fi indicate la iocul potrivit.
16.1. Diftongul oa din împrumuturile româneşti s-a păstrat aproape în
toate cazurile, indiferent de condiţiile fonetice în care se găseşte: veri§oara,
goânga, kotida etc.
Adăugăm că diitongul oa se întîlneşte de asemenea în unele cuvinte bulgăreşti, ca element de formare a cuvintelor: bodf., dar i:zbotidă (verb iterativ).
Probabil că diftongul oa a fost împrumutat în perioada unui contact strîns
româno-bulgar, pe vremea cînd graiul era încă mixt, şi întregul sistem se
găsea într-o fază de fixare a unităţilor sale. Aşa se poate explica prezenţa
unui element străin în sistemul. fonetic. Consolidarea legăturilor corelative
a fost influenţată de marele număr de împrumuturi cu diftongul oa, şi deci
influenţa fonetică a avut loc, înainte de toate, pe baza lexicului împrumutat 1 .
Se poate deci afirma că diftongul oa a intrat în graiul bulgar din Novo Selo
prin marele număr de elemente lexicale în care se întîlneşte. Acest fapt capătă
şi un important sens teoretic, deoarece arată că istoria unui anumit colectiv
lingvistic acţionează indirect asupra sistemului fonetic al limbii 2 •
în legătură cu diftongul oa este interesant .de menţionat că el nu s-a
păstrat în împrumuturile din limba română în graiurile ruseşti (lipoveneşti)
de pe teritoriul României 3 , în graiurile bulgare din Banat 4 şi în cele din jurul
Bucureştiului 5 , cu toate că purtătorii lor sînt bilingvi.
16.2. Vocala î din limba română, sub accent şi în afara accentului, este
înlocuită cu a 6 •
a) sub accent: kărn < cîrn; k<i.ria < cîry'ă ;· or<inda < orîndă; răp <rîp;
rtiza < riză; -rti§nica < rîşniţă; stcina <. stînă; pJrg < pîrg; tămpla < tîmplă;
tcirtica < tîrli,tă; tcirla < tîrlă; smărk < smîrc; sopărlă < şopîrlă ;· zămbre
< zimbre; zgărl < zgîrci etc. ;
· ·1 Cf. V. G. Or I ova, Puci:ycc11R o npo6AeMax cy6cmpama în «Bonpoc&I lDIJK03HaHHll>>,
19S5, nr. 5, p. 173.
•. Cf. B. T r n k a, K nucKyccuu no 11onpocaM cmpyKmypaAUJMa în «Bonpoci.1 R3b!K03HaHHJI»,
1957, nr. 3, p. 5,2.
.
·
3 Cf. Em. Vrabie,
op. cil„ p. 107-129.
• Cf. St. St oi k o v, PyMblllCKU 11.1uR11u., B AeKCUKanlll 11a 6MzapcKuR 6a11amci:u zo11op, în
Omagiu lui Iorgu Iordan, p. 827.
6 Cf. Em. Petrov i ci şi Em. \"rabie,
EMzapcKu11m zo11op 11 c. lloneUJ-JleopiJe11
( EyxKypeµJKa o6Aacm) în «Iini.rapcKH e"3111rn, XIII, 1963, nr. 2, p. 110-122.
Cf. St. St oi k o v, op. cil., p. 827;

°

https://biblioteca-digitala.ro

INFLUENŢA

ROM'.AN:EA~CA

ASUPRA GRAIULUI BULGAR DIN NOVO SELO

87

accentului: kărmd < cîrmă: pălniia < pîlnie; părl6g
< stîngaci; tăraiJ < tîrîş ; cokărlân < ciocîrlan ; văr
< vîltoare etc. ;
16.3.
cuvintele româneşti îi corespunde, atît sub accent,
cît şi în afara accentului, tot ă:
a) sub accent: ă!s <hăis; băc < băţ; pdkura <păcură; vdrul <văr ş.a. ;
b) în afara accentului : băl1'ca < băluţă; bătuta < batută; klătita <
clătită ; lăuta < lăută ; năm6l < nămol ; năv6d < năvod ; păkăt6sul < păcă
tosul; pii.păza <pupăza; tăun < tăun·; zăbun < zăbun ş.a.
16.4. Vocala a neaccentuată din cuvintele româneşti este înlocuită cu ă:
ărmăsdrin < arm<isar; ărcdr < arţar; măimuca < m2imuţă; fărfurija <farfurie ş.a.
Schimbarea este cerută de legile fonetice ale sistemului, potrivit cărora
vocala a se păstrează în afara accentului numai în anumite morfeme : baba,
dar zăkăccilka.
16.5. In unele cazuri vocala românească î se înlocuieşte cu vocala i:
gigilic < gîgîlici, skinc-tm < a scînci.
16.6. În unele cazuri vocala românească i este înlocuită cu ă, ca în
bă§dka < băşică.
.
16.7. Vocala o este înlocuită cu î în cuvîntul şomîldoc < fomold6k.
16.8. Vocala accentuată o este înlocuită cu u în cuvintele: kutui < cotoi;
sudumi§ăm <a sodomi; să kănuniSăm <a se canoni; kănun < canon. In
ultimele două cazuri este posibil ca schimbarea să .se fi petrecut mai întîi în
forma verbală, unde trecerea o > u este normală în poziţie neaccentuată,
iar după aceea să fi avut loc şi la substantive, poate şi ca rezultat al omisiunii
unor elemente de compunere : kăunHăm : kănun.
16.9. Vocala e din cuvinte româneşti îşi păstrează Îri general caracteristicile fonetice, atît sub accent, cît şi în afara accentului. ln cîteva cazuri însă,
a fost înlocuită cu ă: zăr < zer; străngdr < ştrengar.
16.10. Înlocuirea. lui e cu a precedat de o consoană moale reprezintă o
schimbare fonetică foarte interesantă: burtef'âte < burtefete; vărt'tiJ,nica
< vîrtelniţă; kăd'âlnica <cădelniţă; l'an'a <lene; p'titek' <petec; p'ardevdre < pierde-vară.
S-ar putea ca unele dintre exemplele date să fi fost împrumutate direct
cu acest aspect fonetic, ca de ex. lipitoar'a, l'an'a, ale căror forme articulate
în limba română sînt: Upitoarea, lenea (diftongul ea din împrumuturile româneşti este întotdeauna înlocuit cu 'a; (v. mai jos). ln exemplul dat·mai sus,
trebuie amintite şi cauzele morfologice care au sprijinit trecerea ea > 'a.
Ca să fie incluse în sistemul morfologic al graiului, substantivele feminine
terminate în e au fost împrumutate cu forma articulată. Substantivele
tipitoar'a şi l'an'a au în limba română desinenţa e pentru singular, nearticulat:
lipitoare, lene, pe cînd în graiul studiat e nu poate fi marca genului
feminin.
16.11. Deosebit de interesante sînt schimbările fonetice suferite de
diftongul ea în împrumuturile lexicale româneşti, schimbări care dovedesc
că purtătorii graiului din Novo Selo „aud" diftongul românesc ea. tu ·grai
b) în

afara

< pirloagă ;
u± < virtej;

stăng'il~
văUodre
Vocalei ă din
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în locul lui apare regulat vocala 'a însoţită de înmuierea consoanei precedente.
ln sistemul fonetic propriu graiului nu există alternanţa a/e în locul v.sl.
'k (ca în graiurile bulgare răsăritene) care, eventual, ar putea demonstra
substituţia ea >'a. Aceasta dovedeşte că locuitorii din Novo Selo „aud"
diftongul românesc ea ca 'a. Înlocuirea diftongului ea cu 'a are loc totdeauna
sub accent şi nu depinde de contextul fonetic, g'ara <gheară; g'dta <gheată.
etc.
16.12. In cîteva cazuri, după consoana s, consoana românească f este
înlocuită cu v: svoara < sfoară; svojdg < sfoiag; svăntul < sjîntul.
16.13. In cuvinte izolate, consoanele dure românesti sînt înlocuite cu consoane moi: n > n' : gogon' dt < gogonat; l > l' : kl' dnca < clanţa.
16.14. La începutul cuvîntului, consoana h cade totdeauna, dar fenomenul este propriu şi graiurilor româneşti, aşa că este posibil ca schimbarea
aceasta să nu fi avut loc în graiul din Novo Selo: otar <hotar, rănai < hră
naci, rana< hrană, ăjs <hăis.
16.15. Formele metatezate de tipul poUkra < poreclă sînt împrumutate,
desigur, direct din graiurile româneşti vecine, care cunosc acest fenomen (CL
rom. dial. păriitii,ra, părălija ş.a.).
16.16. Am notat cîteva cuvinte cu accentul schimbat: vintăr, k6tur,
6păcina, p6dvăle, kodina, s6bica (schimbarea accentului în cuvîntul sula a
avut loc, desigur, prin analogie cu bulg. S-il6).
16.17. Schimbări ale consoanelor în cuvinte separate: s > dZ ( dzurlds
< surlaş) s > s (smărk < smîrc); g > k (keba < ghebă); t > l (sorit<
<sorit); t > d (dal'an <talian). în cuvîntul lăz6r <răzor avem un ca7de disimilaţie indirectă, în timp ce cuvîntul obg' a' ală trebuie să fie privit ca
rezultat al contaminaţiei < o'bială, ogheal.
16.18. Caracteristic pentru cuvintele româneşti împrumutate este absenţa reducerii vocalei e în afara accentului : dovletor, edek, nepotul, perdzi,tul
verifoara, negel etc.
In cuvintele bulgăreşti reducerea lui e neaccentuat este un fenomen
obişnuit. Împrumuturile româneşti atestă că reducerea vocalelor neaccentuate
în bulgară este un fenomen istoric a cărui evoluţie se încheiase înaintea stabilirii contactului cu limba română.
G. CARACTERISTICILE MORFOLOGICE ALE !MPRUMUTURJLOR

17. Schimbările morfologice suferite de cuvintele împrumutate din
limba română nu sînt tot atît de importante ca cele fonetice. Totuşi, trebuie
indicate acele transformări care au permis încadrarea împrumuturilor în.
sistemul morfologic propriu graiului. Mai importante .sînt urm~toarele:
17.1. Desinenţa e la cuvintele de genul feminin a fost înlocuită cu a:
vt'iuliia ( .< vijulie) ; gămăliia (<gămălie) ,· gdja (<gaie) ; prig6riia (<Prigorie) ; r6kiia ( < rochie) ; . tipsiia ( < tipsie) ; . tinf,ira ( < tingire) ; judulija.
(<fudulie) ; farfuriia (farfurie) etc.
În acest fel, cuvintele notate mai sus au intrat, în graiul de care ne ocupăm, în categoria substantivelor de genul feminin, deoarece în grai nu este
cunoscută desinenţa e pentru genul feminin.
·
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17.2. Substantivele de genul neutru, terminate în consoană, au trecut
în categoria substantivelor de genul masculin, dat fiind că în grai substantivele neutre nu se termină în consoană: kărc ( < cîrcel), svojdg, fel, sold etc.
17.3. Sînt interesante cazurile în care substantivele împrumutatt:; cu
formă de plural au trecut în grai în categoria pluralia tantum, iar altele sînt
interpretate ca avînd numai numărul singular.
a) pluralia tantum: zrile 'zale de fier' (iar în graiurile româneşti vecine
- zală sg. - pl. zale) ; macăle - forma articulată pentru plural 'maţele' ;
l'dkure 'fleacuri'.
b) Cu formă de plural, interpretată în grai ca singular: gigilU, găintic,
mttc, meU, popic, vior' ale, burec.
Forma grădel este interesantă, deoarece a fost primită pe cale inversă:
de la forma de plural gradele, în care vocala e se simţea ca marcă a pluralului.
17.4. Cuvîntul neg„l este la origine un diminutiv 'neg, negel', dar vorbitorii graiului nu-l simt ca atare.
17.5. Există în grai forme de vocativ împrumutate care au suferit o
desemantizare aproape completă, transformîndu-se în particule : vato 'fato'
adresate către o femeie sau fată; fetiko; p,;,că, pucikă (adresare ireverenţioasă
către un bărbat sau băiat).
17.6. La analiza morfologică şi a derivării se pot stabili în graiul de care
ne ocupăm formanţi morfologici împrumutaţi din limba română, ca de
exemplu: -or, ca marcă a pluralului: puniăs6r, cărv6r, ăpă§6r. Forma obişnuită
de plural a cuvîntului cărv este cărve, pe cînd forma Cărv6r are o pronunţată
nuanţă peiorativă. Aşa cum arată acad. Vl. Gheorghiev 1 , fenomenul este
cunoscut şi altor graiuri bulgare. În cîteva cuvinte elementul -or mi este simţit
ca morfem al pluralului, ci ca sufix strîns legat de tema cuvîntului: dovlec6r,
rom. 'dovleac, dovleci', burac6r rom. 'burete, bureţi', vălniS6r 'grămăjoară
de lină', legat probabil de cuvîntul lînă - vd.lna. Aici -or are rol de element
derivativ.
17. 7. Cu sufixul -el se formează în grai diminutive în special de la cuvinte
bulgăreşti: voinicel ( < vojni/1 +-el) ; momăcet ( < mom4k +-el) ; sokaUl
( < sokak -f- -el): trănW ( < tranka +-el).
.
.
· .
' .
17.8. Deosebit de interesant este modul în care au fost împrumutate
subEtantivele articulate de genul masculin şi feminin la numărul sirigular.
Substantivele feminine care în limba română se termină în ă neaccentuat au
pătruns în grai în formă articulată. Cauzele acestui tratament ?înt de ordin
formal. Marca numărului singtilar la substantivele' frminine în graiul
studiat este a, iar cea a pluralului este ă, dacă. se află în afara accentului
şi nu urmează după g, k; ex. krdva, gldva (sing.) -· krdvă, gldva · (pL} dar
r1~ka, n6ga (sing.) ruke, n6ge (pl.).
·
Pentru a fi incluse în categoria substantivelor feminine, cuvintele româneşti au fost împrumutate cu forma articulată. Acest proces este facilitat de
faptul că în grai nu există substantive articulate şi în general articolul are spei
Cf. VI. G b e org hi c v, 3aeMa11e Ho Mop(/ioAo?uql/u eAeMeHmu, în C6op11uK s
qecm Ho oKoOaeMUK A11eKCflHOp Teooopos - Ei1J,11JH 11;1 c.1y 121 O!J! nJ!:!.'11 11 nzm:l.'tl:l 1>1)' zoouUJHUllD, Sofia, 1955, p. 199-201.
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-cificul său 1 . Acţiunea acestor doi factori a dat desigur fencmenului puterea
unei legi fonomorfologice. A fost împrumutată numai o formă (indicîndu-se
forma articulată la singular). iar după aceea s-a adaptat la particularităţile
morfologice ale graiului. Iată cîteva împrumuturi româneşti care au fost
adaptate după modelul krdva - krdvă: bUrta - Mortă; banda - bandă,
buba - bubă, ruka - ruke; gălkd. - gălke; fd.lka - fd.lke, varga - vr.irge.
Acelaşi tratament au şi cuvintele: br.irza, vatra, glezna, gluga, lăuta, motka,
muma, mosika, mujka, pomana, rogoiina, pipota, spitma, skd.ra, ttrda şi multe
altele.
17.9. Împrumutul substantivelor de genul masculin, numărul singular,
în formă articulată, prezintă o mare importanţă, deoarece dă posibilitatea să
se tragă unele concluzii asupra perioadei în care a avut loc contactul dintre
purtătorii graiului discutat şi purtătorii graiurilor româneşti. De asemenea,
in mod indirect pe această bază se pot face cercetări asupra istoriei articolului
in limitele graiului studiat.
Formele împrumutate la care ne-am oprit denumesc fiinţe sau raporturi
de rudenie: varul, drd.kul, zgărCitul, zmejul, kicul (poreclă), kuskrul, kumnâtul,
misălul, mănzul, mutul (poreclă). mosul, nărodul, nepotul, păkătosul, răpusd.
tul, tizul, furisătul, fermekr.itul, fărănui.tul, cumpul, suk' dtul, ămărătul ş.a.
Este necesar să se arate că o parte a denumirilor notate mai sus sînt formate de la adjective sau de la participii, cu ajutorul morfemului -ul: mutul,
răpusd.tul, furisătul, fărămdtul, fermekdtul, lungul, cumpul, zgăreitul. Aici
.articolul are, fără discuţie, rolul de a substantiva adjectivele.
Foarte adesea numele de familie se formează de la substantive sau adjective articulate care se folosesc în grai în mod curent: Buzr.itulovi (rom. buză),
Bîkulovi, DzikUlovi, Krec1Uovi (rom. creţ), Logofătulovi (rom. logofăt), MăcUlovi
{rom. maţ), Porkulovi (rom.porc), Păliti~lov1: (rom. pălit), Surdulovi (rom. surd)
Perdutulovi (rom. pierdut) etc.
Cu sufixul -ul sînt formate unele nume de familie de la cuvinte proprii
-ca: VladUlovi, RadUlovi, N'agulovi etc., fapt care permite să se presupună că
in grai s-au încrucişat formele articulate împrumutate cu cele existente în
.antroponimia bulgară cu sufixul -ul 2 •
Menţionăm totodată că în materialul antroponimic cules din Novo-Selo
sînt multe elemente româneşti 3 • Cele mai întrebuinţate sînt numele de persoane ca: Luca, AngelU.C, Pătruc, Pătruika, Pătrutika, [on, [onic, Joâna,
Nica, Vănuca, Caga şi altele.
.
.
Împrumuturile formelor articulate româneşti de genul masculin cu l
final fac posibilă şi studierea altor probleme.
Cf. St. M 1 ad e n o v, op. cil., p. 483 şi urm.; vezi de asemenea, şi M. SL M 1 ad e n o v,
şi urm.
9 Cf. St. M 1 ad e n o'" HMa .1u HeUIO pyMblllCKO 6 UMe11a Kamo PaclyA, ~pazyA, TuxoA
.11 m. el.? în «PoAHa pe'I», IX, 1936, llf! 3, p, 128-135.
3 O dovadă a acestui fapt este sistemul antroponimic şi terminologia denumirilor de rudenie
a oricărei limbi. Aşa, de exemplu, în terminologia familiei, există un mare număr de elemente
turceşti ca: baganak, bală.dza, kalimana, kaltata, sau, un alt exemplu, In limba română, în aceeaşi
terminologie predomină elementele slave (G.·· Mi hăi 1 ă, Ha3BullUR poclcmea 11 mepMUHW
.06pa1qeHU11 cAaeR11cKozo npoucxo:11ecleuuR t1 pyMblllCKOM RJblKe, t.n Rsl., I, ·1958, p. 52-62).
1

.op. cit., p. 294
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L Deoarece în graiul din Novo Selo, aşa cum am arătat, nu este cunoscută· articularea substantivelor, formele articulate împrumutate nu sînt simţite ca atare şi, prin urmare, purtătorii graiului nu pot descompune în morfeme
separate cuvinte pentru a stabili astfel forma nearticulată.Aceasta demonstrează, încă o dată, că la Novo Selo nu a existat un adevărat bilingvism bulgar-român, şi că s-au făcut împrumuturi directe de substantive articulate.

2. In limba română l final în morf.emuI:..ul nu se mai pronunţă. Aceasta este
norma literară. în graiuri dispariţia lui· -l este un fenomen curent. Numai în
partea de nord-vest a României; ·reg. Crişana, în graiurile unor sate se pronuntă -l final 1 . Căderea lui l final în vorbirea curentă în limba română are
loc de la începutul secolului al XVI-lea 2• Se poate presupune că în graiul
de la Novo Selo formele indicate mai sus sînt foarte vechi şi că populaţia
acestui sat a fost în contact cu populaţia românească cu mult înainte de emigrarea românilor la sud de Dunăre. După cum s-a arătat mai sus, populaţia
românească de astăzi s-a stabilit în Bulgaria în secolul al XVIII-lea. Spre
sfîrşitul secolului a luat sfîrşit colonizarea românească pe malul drept al
Dunării. În perioada respectivă populaţia românească nu mai pronunţa pe l
final Ia substantivele masculine articulate. St. Mladenov 3 şi L. Miletic 4 susţin
ideea potrivit căreia locuitorii din· Novo Selo au trăit o vreme la nord de
Dunăre. Faptele lingvistice analizate aici demonstrează destul de convingător
teza susţinută de noi. Cercetarea mai amănunţită a împrumuturilor româneşti în graiul din Novo Selo şi localizarea mai precisă a lor ne permite să
se fixeze limitele cronologice Şi geografice ale primului contact cu populaţia
românească. Este evident că împrumuturile din limba română în graiul din
Novo Selo prezintă două straturi distincte : unul dinaintea venirii românilor
la sud de Dună.re şi altul după stabilirea lor aici. În sprijinul acestei afirmaţii
se .pot aduce toponimice ca D' alu măga,ului. Locuitorii satelor româneşti
vecine pronunţă forma articulată fără l final. Toponimul este folosit şi de
bulgarii din Novo Selo. In limba bulgară se înillnesc însă relativ multe cazuri
de toponimice româneşti articulate ca Merul (Panaghiur ~), Cerbul, K,ecul,
Mănzul (Pirdop) 8 • Ele reflectă o etapă mai veche a contactului dintre bulgari
şi români. Pentru a susţine ideea că locuitorii din Novo Selo ar fi avut legă
turi şi cu altă populaţie românească decît cea din împrejurimi, vom da mai
jos cîteva cuvinte care nu figurează în graiul sate~or româneşti vecine:
bur'ăc61' 'un 1el de ciupercă' (rom. bufet) 7 ; gfădel 'grindei' (în satele româneşti
Cf. I. Cote anu, Elemente d• dialectologie a limbii rom6..e, Bucureşti, 1961, p. 107.
Cf. O. Densu s ian u, Istoria limbii române, voi. II, Bucureşti,
1961, p. 109.
B Cf. St. M I a d e ·n o v, op. cil., p. 495 şi urm.
• Cf. L. M i I e t i I!, «ÂpHîlymume» B CUAucmpe11cKo u cAei)u om 11ocoBKU B mex11u.~ eJllK.
ln «11epuo,nH'ICCKO cnacaKHe», nr. LXI (1901), p. 638 şi urm.
6 Cf. K.
] ir e ~ e k, KHR:>icecmBo EMzapuR, I, 1889, p. 144.
° Cf. I. Za im o v, Mecm11ume uMe11a om flupiloncKo, Sofia, 1959, p. 90 - 91 şi M.
R ii.du Ies cu, Note p.-iviloare la .-aporlurilr. lingvistice bulgaro-Yom!Înc, în Omagiu lui Iorgu
Iordan, p. 718.
' Denumirea este cunoscută !n T.r:msilvania (v. Materiale şi cercetări diălec.tale, I, Bucure7ti,
1960, p. 250).
1
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forma grindei. grăndei), guzan 'sperietoare' (în satele
vecine nu este cunoscut), rada 'parte a plugului', opăcină 'vîslă'
(în satele româneşti vecine lopeţ), pokrăvica 'învelitoare' (în satele româneşti
vecine cergă), tăin 'porţie de pîine' (în satele româneşti vecine sumun), cobodta
(în satele româneşti vecine cuvîntul nu este cunoscut ; el este răspîndit mai
ales în Moldova, ca împrumut din ucrameană I).
In concluzie, pentru a se putea stabili definitiv data şi locul primului
contact dintre strămoşii bulgarilor din Novo Selo şi români, trebuie cercetată cu atenţie provenienţa dialectală a cuvintelor împrumutate din liml::a
vecine se

întîlneşte

româneşti

română.

3. Cea mai mare parte a formelor articulate de genul masculin, împrumutate din limba română, au căpătat în grai o nuanţă stilistică specială. De !'ebit de puternică este nuanţa lor peiorativă (despre lexicul expresiv ' t zi
mai departe).

** *
18.1. Rolul şi caracterul elementuJui lexical românesc în graiul din .
Novo Selo reiese clar din analiza locului pe care îl ocupă în sistemul lexical
al graiului. Pentru lămurirea acestui aspect al influenţei româneşti este necesar
să se sublinieze că ea s-a exercitat pe calea contactului direct, şi nu prin intermediul limbii scrise. Populaţia românească din raionul Vidin şi populaţia
din Novo Selo au trăit, înainte de 1878 şi după aceea, în condiţii politice,
economice şi sociale identice. După eliberarea de sub dominaţia otomană,
aşa cum subliniază G. Weigand 2 , popuJaţia românească a avut aceleaşi drep-.
turi ca şi cea bulgărească. Aşadar pătrunderea elementelor româneşti în graiul
din Novo Selo a avut loc lent, pe calea unor relaţii paşnice. Însăşi poziţia
geografică a satului, în mijlocul unei populaţii româneşti compacte, fără contact direct cu alte graiuri bulgăreşti, a determinat direcţia acestei influenţe.
18.2. O trăsătură caracteristică a unora dintre împrumuturile lexicale
din română este expresivitatea lor. Această grupă de împrumuturi are în grai
multe sinonime. De cele mai multe ori, vorbitorul nu poate să lămurească ·
sensul cuvintelor din această grupă, ci simte mai ales latura lor expresivă
(adesea cu nuanţă peiorativă).
Elementul expresiv şi emoţional este predominant în raport cu .cel semantic
Astfel, cu\•inte ca misălul, fermekriiul, fur1:sătul sînt foarte apropiate între
ele ca sens cît şi prin nuanţa lor expresivă. Cu mare greutate vorbitorii graiului pot să le identifice conţinutul coucn-t. Natura lor, precum şi uşurinţa
cu care sînt împrumutate, determină crearea unui bogat sistem sinonimic.
În această categorie intră cea mai ma"re parte dintre substantivele de genul
masculin împrumutate cu formă articulată.
l Cf. I. Rob ci u c, Etimolo::ii (ciubotă), in a Limbi românii 1 nr. 3 din 1963, p. 627-628.
• Cf. G. W ei g an d, op. ât., p. 86.
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II. INFLUENŢA SINTACTICĂ

19. În sintaxă, ca şi în lexic, influenţele străine pătrund cu mai multă
asupra graiului din Novo Selo se simte

uşurinţă 1 . Influenţa românească
parţial şi în sintaxă.

19.1. Foarte rar, ca urmare a contactelor lingvistice, pătrund dintr-o
In graiul din Novo Sclo poate
fi notat, se înţelege cu oarecare rezervă, împrumutul conjuncţiei subordonatoare kă 'că': Tăgdi svatu Petăr, mu să pofălil, ka Că m6iă .da ga ukrddnă 2 ;
limbă în alta elementele gramaticale auxiliare.

Doid6u dă mi kdiăju kă nema dă idăju upole; Ti Că d6idăs s nas, kă mi p6dimo
etc. Conjuncţia kă a înlocuit conjuncţia bulgărească le (în grai ar fi avut
înfăţişarea lă), care ar fi coincis cu particula de formare a viitorului -că.
Prof. K. Mircev notează o înlocuire asemănătoare a conjuncţiei Că şi în alte
graiuri bulgare de sud-vest (Razlog, Blagoevgrad), în care nu se poate pune
problema unei puternice influenţe româneşti. După părerea noastră, schimbarea se datorează hipercorectitudinii : în aceste graiuri conjuncţia ce şi particula pentru viitor ce coincid şi, pentru a se evita confuziile, în conjuncţie a
avut loc trecerea c > k 3 • In graiul din Novo Selo pătrunderea conjuncţiei
româneşti kă a fost înlesnită prin faptul că pe această cale a devenit posibilă
evitarea unor forme omonimice. ·
19.2. Deosebit de răspîndite sînt construcţiile sintactice în care se întrebuinţează adverbul românesc măi (< rom. mai). Aceste construcţii sînt în
cea mai mare parte negative: nă mdi e dosăl u săl6; Cvetan nă mdj n6si; nă
măi dari1i- na dietu; nă mdj ie să igră; nă md.i pijem. In aceste construcţii
măj are sensul de 'deja'.
In cazuri izolate măj se foloseşte şi în construcţii interogative: koj măi
besă s Vas?
·
In grai se întrebuinţează frecvent şi adverbul văc 'deja': nema văc kisă;
nema văc odene. După cum se vede, şi văc se foloseşte în construcţii negative,
dar numai cu negaţia nema. Acest adverb nu poate însă forma construcţii cu
particula de negaţie nă (cum este normal în limba bulgară). Asemenea construcţii sînt posibile numai cu adverbul măj: Nă m!ij ida kifa.
Unele dintre construcţiile sintactice în care participă adverbul măi
sînt, desigur, calcuri după română: nă mdj sădim (rom. nu mai stau) nă măi
piem (rom. nu mai beau) ; koj măi besă? (rom. cine mai era?). Topica cuvintelor
în asemenea constructii arată că ele sînt rezultatul unui calc, deoarece locul
lui măi rămîne totdeauna neschimbat.
193. O altă particularitate sintactică a graiului, datorată influenţei
româneşti, este absenţa particulei li în construcţiile interogative: Că mă
klikas (în lb. lit. ste me izvikas li?)' ti Ută onej knige (în lb. lit. ti cete li
oni1a knigi ?) etc. Asupra acestei particularităţi atrage atenţia şi I. Bărbulescu 4 •
Cf. V. A. Z v c p; hi n ţ ev. of>. cit., p. 241.
Cf. St. M I a d e n o v, op. cit., p. 499.
3 Cf. K. Mir ce v, 3a HRKOU c11y.11au om xunepi>ua11eKmun..w B 6uzapcKUR e3UK, în «fo.l!HIIIHHK Ha Cocjl111i:cKHJ1 yHHaepcHTeT» (JilcropHJCo-cjlHJ1onorH'lCCKH cjlaxymer), nr. XXXV, 1939,
p. 8---10.
' Cf. I. B ă r b u I c s c u, op. cit. p. 100.
I
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19.4. În graiul din Novo Selo se întîlnesc la început de propoziţie forme
pronominale scurte sau forma neaccentuată a verbului auxiliar săm 'a fi'
lucru străin limbii bulgare comune. Iată cîteva exemple: ie imtilo edn6 vremă
ied<in covek ; su odili prăz sve iia pa nă su năsU n!Sta1 ; ga terăju upole ;·
i uz6u dă im rdboti; im dddou sve sto imăSău.
I. Bărbulescu se opreşte şi el la acest aspect al influenţei româneşti
asupra graiului clin Novo Selo 2 • ln această privinţă facem însă unele rezerve,
căci un fenomen asemănător se întîlneşte în graiurile macedonene, cît şi în
limba macedoneană literară 3 • Este deci posibil ca în cazul de faţă să fie vorba
de unul clin multele elemente macedonene întîlnite în grai, aduse de populaţia
care a venit clin Macedonia. Desigur, la păstrarea acestora un rol important
l-a jucat şi influenţa românească, consolidîndu-le în structura complexă a
graiului.
19.5 Tot ca influenţă românească ar putea fi socotite şi construcţiile
sintactice formate cu participiul trecut pasiv în locul participiului trecut
activ: Săm legnut po burtu, săm sednut nă stoUcu etc. Fenomenul este larg
răspîndit în graiurile bulgăreşti tracice şi în cele clin Rodopi 4 •
19.6. Unele particularităţi în topică, de pildă aşezarea determinantului
în urma determinatului, se poate datora, de asemenea, influenţei româneşti :
A sdmo u jednu fizicu su năSli iednogd zmeikla sk' 6poga 5 . Prezintă interes şi
următoarele exemple : Că uznăm kotăl, golemină; dă dokarăm ovdeka kotdl
etc„ în care determinantul este articulat şi locul lui după determinat anulează
regula generală, potrivit căreia întotdeauna se articulează numai prima parte
a construcţiei determinat +determinant (cf. kon - kon'at dar b'al kon belijat kon). Exemplele de mai sus arată că fenomenul este secundar şi de dată
mai recentă. Iv. Gălăbov, care a reţinut clin textele date de St. Mladenov
numai un singur exemplu de asţfel de construcţii, a rămas surprins 8 de regularitatea fenomenului. Fără discuţie, se poate susţine că nu este vorba de cazuri
izolate, ci de un fenomen cu totul normal.
19.7. Iv. Gălăbov 7 explică prin influenţă românească frecvenţa folosirii pronumelui demonstrativ, care de fapt se află la graniţa dintre pronume
şi articol, foarte apropiat de articolul românesc cel. El are în vedere următoa
rea întrebuintare 8 : Săl6 ot kude ie bila, tai iăna kăd ie videlo, kil toi dăte iim
năprăilo tăkv:U dobTimit, i,iskali da -ga năpra}u golăm&.c- u toi săl6 9 • Cf. St. M I a d e n o v, op. cit., p. 500.
Cf. I. B ă r b u I e s c u, op. cit., p. 100.
1 Cf. BI. K o n es k i,
I'paMamuKa /Ul MaKeiJoHCKuom JUJmepamypen ja1uK, iJen. II ,
Skoplje, 1954, p. 98 .
• Cf. St. MI ad e no v, llpUHOC Kf>M U3Y'IBQHe /Ul 6uzapcKume ZOBOpu. B U:Jmo•111a u 1a11aiJna TpaKu11, în «TpaKHl!:CJQI c6opIDIK» nr. VI. p. II, Sofia, 1935, p. 104--105.
·
6 Cf. St. MI ad e no v,
KM< nnpocil 1a eiuKa u no11uona11/Ulma npunaiJelU!31CHOCm na
ifoBO ceno (BuiJUHCKO), p. 499-500.
a Cf. Iv. G ă I ă b o v, llpo611eM1'm 1a uMeHQ B 6uzapcKu u pyM&HCKU eiui;, Sofia,
1962, p. I 09.
7 Cf. Iv.
G ă I ă b o v, op. cit„ ibid.
I Cf. St. MI ad e no v,
KbM nnpoca .•. , p. 501.
9 Cf. Ol.
J as ar-Nas te va, MtllCeiJonci;ume •Ka/IKU om mypcKuom ja:JUK, tn «MaKe)loHcKH jaJHK», t. XIII-XIV (1962); 63, nr. 1-2, p. 109-118, tn care se dau bogate indicaţii bibliografice.
1
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CA.LCURI

20. În analiza imluenţei româneşti asupra graiului din Novo Selo trebuie avută în vedere şi problema calcurilor. Stabilirea cazurilor în care s-au
produs calchieri elite ~estul de complicată. Vom indica numai cazurile care nu
comportă discuţii. Pentru a se lămuri problema calcurilor sînt necesare studii
speciale. Se poate afirma însă de pe acum că numărul formelor calchiate este
relativ mic. Faptul este, desigur, legat de specificul contactului dintre graiul
din Novo Selo şi graiurile româneşti şi, mai ales, de absenţa bilingvismului,
căci, cum am mai spus, este greu de admis că la Novo Selo a existat o perioadă de bilingvism.
20.1. Am mtîlnit cîteva exemple de calchiere totală a unor expresii
româneşti: bie vetăr (rom. bate vîntul); mă bie mlsitl (rom. mă bate gîndul);
Vino mă Udare U glti.VU (rom. băutura m-a bătut la cap); să mldti Kamo VOda 6ă
mal (rom: se bate ca apa de maluri) odin po dolu (rom. merg pe jos) ş.a. In unele
cazuri calchierea a fost parţială: prtiem zămbre (rom. fac zimbre) şi cazurile
indicate mai sus cu adverbul măi: k6i măi bUă?(rom. cine mai era?); nă măi
piem (rom. nu mai beau) etc.
20.2. Problema aşa-numitelor calchieri semantice în graiul de la Novo
Selo cere o atenţie deosebită. In momentul de faţă putem să ne oprim numai
la exemplele următoare. În grai nu se întrebuinţează cuvîntul niva. În locul
lui există cuvîntul mesto care a dezvoltat sensul lui niva 'cîmp'. Presupunem
că fenomenul a avut loc prin traducerea unuia din sensurile cuvîntului românesc loc în construcţia palmă de loc. Calchiate sînt şi sensurile verbului să
uznăm - Că să -itznăm po nega (rom. mă iau după cineva). Sens.ul cuvîntului
rog 'colţ, cot' trebuie de asemenea legat de unul din sensurile cuvîntului românesc corn.
Prin calchiere se explică sensul posesiv al prepoziţiei ot: do'i,d6u na vrtita
ot cărkvu (rom. uşă de biserică), nepotul ot sina mu (rom. nepot de fiu); bură
od vino (rom. butoi de vin) ; zărno od gr6iză (rom. bob de strugure) ş.a.

** *
În rîndurile de mai sus am încercat să punem, în linii generale, problema influenţei româneşti asupra graiului bulgar din Novo Selo, exercitată
de-a lungul unei perioade considerabile de contact lingvistic. Problemele expuse
cer un studiu mai amănunţit, pe care îl vom întreprinde în viitor. În lucrarea
de fată nu am folosit întregul material faptic de care dispunem, din cauza
unor ~eutăţi pe care le-am întimpinat" în clarificarea şi clasificarea lui. Aceste
greutăţi au fost determinate în primul rlnd de faptul că nu am avut la îndemînă materiale privind lexicul dialectelor româneşti, care să ne fi putut servi
ca bază de comparaţie.
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PYMblHCKOE BJIHJIHHE HA 60.JJrAPCKHR rOBOP HOBO-CEJJO
(PeJJOMe)

HecMOlJlll Ha To, 'ITO BnHJIHHe pyMidHCKoro 113WICa Ha 6onrapcKllA rosop Hoso Ceno 6LlJlo
HCCJie.noBaBo CT. Mna.neHOBLIM, T. Kanu.naHoM, A. XorameM, H. liJp6ynecKy, CT. CTob:oawM,
H. r3106oaWM, JlO CHX nop Cii.le HC Ycr.lHOBnCH 061.eM H xapaKTep noro BnHJIHHJI.
ABTop co6pan coaepmeHHo Hoai.nt MaTepH8.JI, 11:0TopwA no.naepr BCecTopoHHeMY aHanHJy.
Ha:ne,AOll8llllC COJlCPllCllT 011:ono 700 neKCll'ICCDIX eJ(HllHI{, KOTopwe OXBan.DlaJOT Pa3Jlll'IHWe
ceMllHTll'lecKHe ccl>epw: 'lenOBCI[ ('18CTH Tena, np04jleccmi), POJlCTBCHHhle CBll3B, OJlCJK.Aa, DpO,AyKTW
B llllTllHHe, cem.c11oe XOJlll!CTBO, CKOTOB0.11.CTBO, JlllJleHBJI npBpOJlW, lKBBOTllL!e, paCTCHHJI, pw6onoBCTBO, o6wecTaeHHLJe OTHomeHHl!, a6cTpaKTlfl>Je HaJL!BaHHJI. KpoMe cyIIICCTBHTem.Hwx,
6onrapbI 311HMCTBOBaJJH y PYMWR npHJJaraTenbHLle, rnaroJIW, Hape'IHJI, COJOJW, '!aCTHULI H T • .11..
ABTOp pacirpwsaeT ceMaHTHKY JICICCDKH, 38.HMCTBOJlaHHOI! Bl PYMWBCKOro 113L!Ka.
38.HMCTBOBaHHJI Hl pyMWBCKDro JllbIKa DOABCprJIHCb cj>OHCTH'ICCKHM HJMCHCHHJIM, npacuoca6.mraaJ1Clo K cj>oHCTH'ICCKOA CHCTCMe JaHMCTBYJOWero J!3WKa. HHTepecao OTMenrn., 'ITO pyMhlHCKHJ! AHcl>ToHr oa He uo.11.aeprc11 HJMeHeKHJO; 6onee Toro, oa pllCWHpHJJ ccl>epy csoero ynoTpe6neaa11. lihlJla HCCJJC,11,0BaK& H MOpcj>onOrH'ICCKaJI a.11.a11Ta11.HJ1 laHMCTBOBaHHOA JICKCHKH.
YKaJWBaeTCJI MCCTO PYMblHCKHX JallMCTBOBaRHA B JieKCB'fecKOA CHCTCMC roaopa. bOnbWell
'lacTLIO JaHMCTBOBaKBJI CTHJillCTH'ICCKU aeiITpaJibKLI, 0.!lll&KO H~CIOTCJI cny'l&H, Kor.na 38.HMCTBOBaHRJI npao6peTIUOT, no cpaBKCKHJO c PYMWHCKHM lllb!KOM, .11.ononKHTeni.Hblc JMOllllOK&ni.Hhle
OTTCHKH.
B CTaT&e npHBOAJITCR a cny'faH JaHMCTBOBaHHA e o6naCTH CHHTaKcaca, a TaIOKe neKCR'fecKHe
H CCMllHTH'ICCKHe K&nbKH.

L'INFLUENCE ROUMAINE SUR LE PARLER BULGARE DE NOVO-SELO
(Resume)
Bien que J'influence de la langue roumaine sur le parler bulgare de Novo-Selo (Vidin) ait
ete examinee par St. Mladenov. T. Capidan, A. Hogaş, I. Bărbulescu. St. Stojkov, I. Gălăbov,
le volume et le caractere de cette influence ne sont pas encore completement etablis.
L'auteur de J'article ci-dessus soumet a une analysc multilaterale un materiei tout nouveau.
inconnu j usqu'a present, qu'il a personnellement cueilli. II porte son etude sur 700 unites lexicales, ayant trait aux spheres semantiques Ies plus variees: l'etre humain (parties du corps,
professions), Ies licns de parente, Ies vetements, Ies aliments et l'alimentation, l'agriculture,
l'elevage, Ies phenomenes de la nature, Ies animaux, Ies plantes, la peche, Ies relations socialess
Ies appelations abstraites. Outre des substantifs, Ies Bulgares ont encore emprunte aux Roumain,
des adjectifs, des verbes, des adverbes, des conionctions des particules, etc. L'auteur fait ainsi
une caracterisation semantique du lexique emprunte a la Jangue roumaine.
Les emprunts a 13. langue roumaine ont subi differentcs modifications pbonetiques, en vue
de pouvoir Ies adapter au systeme phonetique propre. Par exemple, on constate que la diphtongue roumaine oa est demeure invariable; bien rriieux, la sphere de son expansion s'est elargie.
De meme, on cxamine aussi l'adaptation morphologique du Jexique emprunte.
Plus loin, l'auteur indique Ies lieux ou ont ete pratiques des emprunts au roumain dans Ic
syst~me lexical du parter bulgare. Comme stylistique, ces emprunts sont, pour la plupart, neutres,
mais ii existe des cas oii, par rapport au sens initial du roumain, ils denotent avoir gagne des
nuances emotionnales diverses.
Enfin, l'article comprend quelques phenomenes d'emprunt dans le domaine syntaxique,
ainsi que des cas de calques lexicaux et semantiques.
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ASUPRA STRUCTURII UNOR TERMENI ŞTIINŢIFICI DENUMIND
DISCIPLINE ŞI CURENTE LINGVISTICE lN LIMBILE SLAVE "'
VICTOR VASCENCO

1. Succesul activităţii de coordonare (iar pe viitor, probabil, şi de unificare) a terminologiei lingvistice slave, pe care o desf~şoară ce cîţiva ani o
comisie specială de pe lingă Comitetul Internaţional al Slaviştilor 1 , ajutată
de respectivele organisme naţionale, depinde în bună parte de rezolvarea prealabilă a unei serii de probleme teoretice : analiza noţiunilor pe care le exprimă
termenii de specialitate în limbile slave, cercetarea raportului dintre termenii
de factură autohtonă şi cei de circulaţie internaţională, studierea conexiunii
dintre termenii cu formă internă analizabilă şi termenii neanalizabili etc. 2 •
Se consideră, pe linia unor preocupări mai vaste, că standardizarea terminologiei ştiinţifice, în general, este subordonată « ... unei importante sarcini
structurale: crearea unor modele adecvate de termeni în diferite domenii de
specialitate» 3 . De fapt, în limbile slave formarea cuvintelor:__ ca nivel lingvistic - dispune, cel puţin în domeniul ştiinţei limbii, de o seamă de modele
binecunoscute, devenite tradiţionale. De aceea, după părerea noastră, ar
trebui mai degrabă ca de să fie supuse unei cercetări detaliate
pentru a se vedea care sînt procedeele productive în opoziţie cu cele neproductive, ce poate fi admis sub raportul internaţionalizării şi ce se dovedeşte
a fi inadecvat acestui scop.
Astfel, de exemplu, termenii de specialitate folosiţi pentru a desemna în
rusă discipline ştiinţifice sau şcoli lingvistice, asupra cărora vom insista mai
jos, conţin în structura lor, la finală, unul din morfemele: ·ucmuKa, ·uKa,
·WI, ·u3M (sufixe), pe de o parte, şi -1102UJ1, ·zpaifiuR, -eei>eHue (pseudosufixe~, pe
• Versiunea românească, cu unele modificări, a comunicării (în limba rusă) trimise la a
V-a com;fiituire a Comisiei terminologice internaţionale de pe !togă Comitetul Internaţional al
Slaviştilor (Bratislava, 24--29 mai 1965).
1 Vezi «Bortpoc1>1 ll3bIK03RaHHR>> nr. 5, 1960, p. 149-151, şi nr. 5, 1962, p. 161-162;
Rsl, XII, 1965, p. 388--391; SCL, XVI, 1965, nr. 3, p. 417-421.
• CI. articolele publicate în volumul colectiv CAaBAHCKa AUHzsucmu•ma mepMUllOAOZUR,
1, Sofia, 1962.
• V. V. Vin o grad o v, Cuvînt de deschidere (rostit la Consfătuirea unionalii. din 1959
in problemele terminologiei), în culegerea Bonpocbl mepMUH011ozuu, Moscova, 1961, p. 8.
7 -
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de alta. C:.: cxc2pţiu. ultimului morfem, mai puţin ri'ispî11clit pc plan panslav,
toate celelalte formante pot fi întîlnite, cu modificări formale neînsemnate,
şi în restul limbilor slave avînd în ultimă instanţă o factură internaţională,
dovadă întrebuinţarea lor generală în terminologia savantă a limbilor de civilizaţie.

Cu toate acestea natura unora din aceste elemente, sub raportul formării
cuvintelor, este încă insuficient studiată în rusă şi, în general, în slavă, iar
valoarea şi rolul lor (este vorba despre -AozuR, -«eoeHUe şi -2parfiu11) sînt
apreciate în mod diferit. Unii lingvişti consideră că morfemele de acest tip sînt
părţi constitutive ale unor cuvinte compuse şi că, în consecinţă, respectivul
model de form'!-Te a cuvinelor ar ţine de domeniul compunerii 1 . Alţii, dimpotrivă, le consideră afixe, deci mijloace de derivare 1 • În sfîrşit, o a treia categorie de cercetători înclină, ce-i drept, să recunoască caracteriil intermediar
al cuvintelor cu aceeaşi secvenţă terminală, dar cu toate acestea consideră că
asemenea formaţii aparţin fie compunerii 3 , fie derivării 4 . Deosebirile de
păreri se explică, pare-se, prin aceea că în studierea unor elemente de acest fel,
de regulă, sînt puse în evidenţă cînd unele particularităţi, cînd altele şi, implicit, se trece cu vederea natura lor complexă, de afixe şi rădăcini, omiţîndu-se
prin urmare faptul că ele aparţin unui tip aparte de formare a cuvintelor.
Aşadar, spre deosebire de -ucmuKa şi celelalte morfeme din prima categorie, cea a sufixelor (a căror natură nu provoacă îndoieli), singurele care necesită o discuţie, înainte de a trece la prezentarea structurii termenilor amintiţi,
sînt -Aozu11, -zparjllll şi -eeoenue.
În funcţie de cele arătate mai sus, ne propunem următoarele : să încercăm a demonstra necesitatea de a distinge, în slavă, pseudoafixarea ca tip
deosebit de formare morfolo~că a cuvintelor (v. § 2), să urmărim prezenţa
acesteia, alături de derivarea cu sufixe, în st r u c t u r a un o r t e r m e n i
1 i n g vist i ci (v. § 3) şi să tragem apoi unele concluzii asupra m:idelelor,
la baza cărora stau cele două procedee; sub ·raportul productivităţii şi a
frecvenţei lor în lumina necesităţii internaţionalizării terminologiei lingvistice
slave (v. § 4).
2. Morfemele de tipul -Aozu11 sînt concomitent afixe şi rădăcini, mai
precis I?orfeme complexe cu funcţie afixală. De aceea, ar fi indicat să le con1 Acest punct de vedere este implrtlşit, de ex., de N.S. P os pe I o v (v. CoBpeMl!llHblii:
pycci;uu .R3hlK. Mop<fio11ow11, 113.o.-eo MrY, 1952, p. 127-128; I'paMMamuKa pyccKozo .R3b1Ka,
T. I, 1-b.o.-eo AH CCCP, Moscova, 1960, p. 272). de autorii cunoscutului C110Bapb pycci;oz"
.RJhlKO, în 4 voi., Moscova, 1957-1961 (v., de pildă, s. v ... aeik11ue voi. I, p. 179) ş.a.
2 V, P.
Gri g orie v, O zpa111111ax MeJ1eiJy c11oeoc.1o:Hce1111eM u a<fi(ftuKca11ue1i, .n «Bo-

1965, nr. 4, p. 47 şi urm.
Punct de vedere susţinut, de ex., de N. M. Ş an s k i (v. CoapeMeHHhlil pyccKuil .R3DIK,
'lacn. I, Jb,o.-eo MrY, 19< 2, p. 275-276). V. şi E ca terina F odor, C110Boc11o:J1Ce11ue
B Bocmo~11oc11aa1111cKux .R!ihlKax. în Rsl, IX, 1963, p. 106-107.
• Vezi V. V. Vin o grad o v, Pycc1wu 113h1K, Moscova-Leningrad, 1947 (unde, la p.
106, elementul -aeiJ este considerat ca mijloc sufixal de formare a cuvintelor, ·în timp ce terminii în componenţa cărora intră clementul -Hoce11 ş.a., p. 195, ar ţine, după acelaşi autor, de
domeniul compunerii).
·
·
npoci.1 ll31dX03Ha1011m,
8
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siderăm şi,

implicit, să le numim ·p s e u d o a f i x e 1 sau a f i x o i d e(resp. pseudosufixe sau sufixoide), ceea ce vine să sublinieze dubla lor natură:
legătura genetică cu un radical sau altul şi tendinţa de a se apropia din. punct
de vedere functional de elementele derivative. Cuvintele în structura cărora
se întîlnesc ps~udoafixe sînt, de regulă, formaţii livreşti, termeni ştiinţifici
de circulaţie internaţională. Aceasta nu înseamnă însă că cu ajutorul pseutloafixelor nu se pot forma şi termeni de circulaţie mai restrînsă, prnprii unei
limbi sau alteia (cf. -eeoeHue în rusă: ll31>1KOBeoeHue 'lingvistică', CAaB11HoBeoeHue 'slavistică', BOCmOKOBeOeHue 'orientalistică' etc.).
1. a) Principala trăsătură ·ca:re .apropie pseudoafixele de rădăcini este
sensul lor lexical, faptul că dispun de un anumit conţinut semantic. destul de
concret, care poate fi uşor sesizat. Astfel, datorită acestui conţil'lut 1 -Aozu.a.
în rusă, poate fi considerat sinonim sui-generis al cuvintelor y11eHue 'teorie',
11ayKa 'ştiinţă', dovadă faptul că una din ramurile lingvisticii, anume.lexicol-0gia (rus. Ae1Ccu1<0Aozu11) este definită ca t e o r i e · a vocabularului. Acelaşi
lucru se poate spune despre un pseudoafix ca -eeiJc11ue: lingvistica. (rus ..
1131>1KoeeOeHue) este, după cum se ştie, ştii n ţ a limbii.
b) Termenii de specialitate conţinînd pseudosufixe se formeazăadeseori,
ca şi cuvintele compuse, cu ajutorul unui morfem de legătură, de ex. :
mypK-0-JIOZllll, rftoH-o-zpa<flu11, MOHZOA-O-BeOeHue.

Acestea sînt, pe scurt, principalele însuşiri care atribuie pseudoalixelo:r
caracterul de rădăcini şi explică de ce un asemenea tip de formare a cuvintelor
··
este considerat uneori ca ţinînd de domeniul compunerii.
2. a) Dar, pe de altă parte, elementele în discuţie au o serie de particularităţi care le apropie de morfemele afixale. Ca şi afixele, ele s~ întîlnesc cu
regularitate şi în mod activ în structura cutărui sau cutărui termen, constituie lin model bine definit de formare a cuvintelor ·şi totodată sînt productive,
putînd fi identificate cu uşurinţă într-o serie de formaţii recente 2 . Termenul
vnloloyia, format în greacă şi împrumutat de latină sub fornia philologia,
este cunoscut limbii franceze încă în secolul al XIV-iea (philologie 3 ), de. unde
. pătrunde în germană ( Philologie), iar ceva mai tîrziu apare şi îil li.i'nbile slave·
(comp. pol. filologia, ceh.filologie, rus. rftuAOAOZUJI, bg. rftUAOAozu11, ser. rjUAoAoiuja
etc.). Potrivit unui asemenea model, destul de vechi, se formează cu timpul
în afara terenului lingvistic iniţial, grec, un număr apreciabil de termeni
de specialitate cu structură analogă (avînd rădăcini greco-latine sau de altă
origine). Pentru a "simplifica lucrurile, vom cita cîteva exemple fu grafie rusă:
aA6aHOAOZUll,
ZUJI etc.

OHOMamoAOi!Ull, . ceMUnlOAOZUll,

CUHOAOZUll, mypKOAOZUll, rjoHOAO-

·

lu lucrările unor savanţi (v., de ex., I org u I or da n, Limba român4 contemporană•
1956, p. 318) asemenea elemente, chiar dac! sînt aşezate în urma componentului de
bază, sînt numite pseudoprefixe, ceea ce ni se pire - din punct de vedere terminologic impropriu. Vom folosi, de aceea, termenul pseudoafixe cu douil. variante noţionale: p seud op refi x e (cînd slnt prepuse) şi p seu dosu fixe (clnd sint postpuse).
• Despre productivitatea şi regularitatea formării cuvintelor cu ajutorul afixelor vezi,
acum în urmă, N. M. Ş an s k i, op. cit„ p. 258-259.
a Osc a~ BI o c h et W. v o n W art b u r g. Dictionnaif'e elymologique dt la langue
fra?lfaist, Paris, 1950, p. 458.
1

Bucureşti,
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Este, cu alte cuvinte, o situaţie similară cu cea pe care o întîlnim în cazul
cu sufixul -ucmuKa : prin analogie cu un cuvînt ca AUHzBucmuKa
(< lat. lingua + gr. -1ut"1xa; de fapt, prototipul acestui termen în limbile
slave îl constituie, cred, fr. linguistique, atestat pe la începutul secolului al
XIX-lea 1 , sau ital. linguistica), deci graţie unui model consacrat, se formează
noi termeni a căror formă rusească este: aHzAucmuKa, apa6ucmuKa, apMeHucmwca, atfipuKaHucmuKa, 6oAzapucmuKa, ze6paucmuKa, zepMaHucmuKa ş.a. O structură asemănătoare,
dacă nu
chiar identică, caracterizează asemenea
termeni şi în alte limbi slave. Comp., de ex., ceh. anglistika, arabistika,
armenistika, afrikanistika, bulharistika, hebraistika, germanistika etc.
Termenii formaţi prin ataşare de pseudoafixe constituie aşadar adevărate
serii 2, manifestînd tendinţa de a se grupa în categorii de cuvinte cu aceeaşi
secvenţă tenninală. Această particularitate a fost subliniată recent de
V.P.Grigoriev, adept al punctului de vedere potrivit căruia elementele de
tipul -Bea (de ex.: 11JblK06eo 'lingvist', BocmoKo6eO 'orientalist' etc.), studiate
de el, ar fi afixe: „ ... dacă primul sau cel de-al doilea element al unui compus
capătă în limbă posibilitatea de a se reproduce prin analogie şi devine productiv, el adoptă implicit însuşirea· necesară unui afix productiv" 3 •
b) Apropiind termenii în discuţie de cuvintele derivate, formarea prin
analogie morfologică le tace să se deosebească de compusele propriu-zise şi
·Prin aceea că cele din urmă se formează de obicei pe baza unor îmbinări de
.cuvinte (de ex.: 6oJum& 6oOy 'a transporta apă'~ BoOosoJ 'sacagiu' 4), ceea
ce nu se poate spune despre termenii în -Aozu11, -zpa<fiu11, -seoeHue.
c) Asemănarea dintre morfemele de tipul -Aozu11 şi sufixe se datoreşte
şi faptului că ele nu sînt cuvinte propriu-zise putînd fi întîlnite ca atare, sub
formă pseudoafixală, numai în componenţa termenilor ştiinţifici. Într-adevăr,
spre deosebire de compuse ca 'rus. cm~eAumeiilJIUK 'turnător de oţel, _oţelar,
sau cBemomixHuKa 'fototehnică' al căror element final (cel de-al doilea termen
al compunerii : Aum:!U/J/UK 'turnător', respectiv mexHuKa 'tehnică') se întîlneşte
:i în mod independent, în afara compuselor menţionate, morfemele -Aozu11,
zpa<fiu.FL, -BeOeHue sînt lipsite de autonomie. In fond este un lucru firesc, întrucît
ele sînt la origine rădăcini la care s-au ataşat sufixe şi care, în ansamblu, nu
pot fi utilizate - asemenea sufixelor - decît pentru postpunere. După cum
se ştie, din punct de vedere etimologic ele constau dintr-un radical (-Aoz< gr . .iloyo,; -zpa<ft- < gr. ypa.1pw; -seo- care poate fi identificat în sei>am&
'a şti', npoBeoam& 'a afla') şi sufix (-w1 = gr. -ia; -eHue din cuvinte ca
6Hece11ue 'aducere, introducere', BblnaiJem1e 'cădere' etc.).
.
Caracterul bivalent al pseudoafixelor, prezenţa unor trăsături care le
apropie pe de o parte de rădăcini, iar pe de altă parte de afixe constituie o
dovadă a faptului că ne găsim în prezenţa unui tip deosebit, intermediar
de formare morfologică a cuvintelor, pseudo al ix are a.
derivării

Id., ibid„ s. v. linguiste.
Vezi N. D. A 11 dr e ev şi V. L. Za mb r ii ţ k i, HoBoe B coBpeMeHH01i ceJ1&ci:oxojJ1iJcmBeimou mepMuHoJtozuu, în «Bonpoci.1 xyni.Typbl pe'!H», 2, 1959, p. 62. Autorii articolului
nu consideră, însă. elementele în discuţie ca fiind pseucloafixc (sau afixoide).
8
Y. P. Gri g ori ev, art, ci.t .. p. 46.
' Id., i.bid .• p. 44.
1
2
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în lingvistica rnmânească, meritul de a fi pus în evidenţă dublul caracter
al formaţiilor cu pseudoafixe revine acad. Iorgu Iordan, care vorbind despre
cuvintele formate cu pseudoprefixe, asupra cărora se opreşte în mod deosebit,
arată - pe bună dreptate - că „ ... ele fac trecerea de la formaţiile cu prefixe
la compuneri" 1 . Situaţia este valabilă, bineînţeles, şi pentru formaţiile cu
pseudosufixe, de felul celor trecute de noi în revistă, şi în ultimă instanţă,
prin generalizare, pentru în t r e g u 1 t i p (indiferent de poziţia pseudoafixului) pe care, în lipsa unui termen mai bun. l-am denumit pseudoafixare.
Aşadar, cu tot scepticismul unor cercetători 2 , rseudoafixarea sau
semiafixarea, cum i se spune uneori (rus. 110AyarftrftuKca11uR), este un procedeu
de formare a cuvintelor destul de bine conturat şi viabil, cel puţin în domeniul
termenilor internaţionali amintiţi mai sus, destul de larg răspîndit în limbile
slave (şi nu numai slave) contemporane.
3. Vom încerca să prezentăm mai jos principalele modele structurale
ale termenilor de specialitate care denumesc unele ştiinţe, ramuri ale ştiin
ţelor şi şcoli (curente) şi să le caracterizăm pe scurt. Trebuie menţionat mai
întîi că, din punct de vedere semantic, se disting în acest domeniu cîteva
grupuri înrudite de termeni: denumiri de ştiinţe sau discipline propriu-zis lingvistice (AuHzeucm11Ka, AUliZ6ocmuAucmuKa ş.a.), denumiri de discipline complexe
care studiază atît limba, cît şi literatura, cultura şi istoria unui popor sau al
altuia (apMenucmuKa, cwwAocuR ş.a.) şi, în sfîrşit, denumiri de curente sau
şcoli lingvistice (ncuXOAllHZ6UCmllKQ, oecKpunmucU3M ş.a.). Din datele de care
dispunem rezultă că, numai în rusă, ar exista aprox. 100 de termeni de acest
fel, dintre care unii au şi fost amintiţi mai sus.
Modelele în discuţie (sufixale şi pseudoafixale) vor fi prezentate potrivit
frecvenţei secvenţelor terminale, în ordine descrescîndă, pe care am stabilit-o pe baza materialului oferit de Dicţionarul rus-celi de termeni lingvistici 3 •
l. De primul tip ţin termenii în -HCTHKB. Este cel mai numeros şi totodată cel mai productiv grup de cuvinte, sufixul întîlnit în structura lor
putînd fi identificat într-o serie întreagă de formaţii recente sau relativ recente
(v. mai sus, p. 102). În dicţionarul amintit sînt înregistraţi 25 de termeni în
-ucmuKa 4, însă numărul lor real este evident mai mare. Am putea adăuga,
de pildă, termeni binecunoscuţi ca ceh. baltistika, paleoslavistika, ukrajinistika,
b!lorusistika, sorabistika, bohemistika, slovakistika, slovenistika, serbokroatistika,
makedonistika 5 ş.a„ care pot fi uşor identificaţi şi în alte limbi slave. Toate
aceste cuvinte se formează în slavă (sau, atunci cînd sînt împrumutate, în
respectivele limbi de origine) prin ataşarea sufixului la radical.
I org u I or d an, op. cit„ p. 318.
Vezi V. P. Grigoriev, ari. cit„ p. 52.
3 Rusko-lcskfi slovnik lingvisticke
terminologie. Zpracovali dr. O. Man a prom. fii. L.
Koval za redakce akad. Boh. Havranka etc., Praga, 1960.
• Iată lista acestora: anzAucmuKa, apa6ucmuKa, apMeHucmuKa, aţfjpuKaHucmu1<a, 60A1

2

zapucmu1<a, ze6paucmu1<a, zeoAuHzeucmuKa, zepMaHucmuKa, UHiJoeeponeucmuna, KOMnapamueucmuKa, AUHZBUCmUKQ, AUHZBOCmUAUCmUKQ, MOKpOJIUHZBUCmUKa, MefTllL1UHZBUCmUKQ, MU KpOAUHZBUCmw;a, MOHZOAucmuKa, HeOAUHZBUCmUKQ, opueHmaAucmur<a, noAOHUCmUKa, npaAUHZBUCn'UKa,
pycucmur<a, CJIQBUCmUKQ, COIJUOAUH~BUCmUJ>a, cmuAucmuKa, 3mHO/IHHZ6UcmuKa.
s Vezi Soupis zdkladnich jazykovtdnych termi.nu, Praga, 1963, p. 9.
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!n cadrul acestui model se distinge un subtip de cuvinte formate cu
ajutorul pseudoprefixelor zeo-, 'mHo-, Heo- ş.a., care se ataşează la o serie de
termeni, mai vechi, în -ucmu.:w îngustîndu-le şi specializîndu-le înţelesul, de
ex.: zeoAUHZ8UCmuKa, 3mHOAUHZ8UCmU'<a, IU!OAUHZ8UCmUKU, COl/UOAUHZ(JllCmUKU,
ncuxoAUHZBucmu:<a; comp., tot în grafie rusă, unele formaţii relativ recente,
proprii terminologiei descriptivismului american: npaAUHZBucmuKa, MaKpo.AUHZBucmwca, MUKpoAUHZBUcmuKa, MemaAUHZBucmuKa. Pseudoprefixarea, ca procedeu secundar, se întîlneşte de cele mai multe ori tocmai în acest domeniu,
al termenilor în -ucmuKa.
2. Printr-o frecvenţă ridicată se caracterizează şi -noru, pseudosufix
întîlnit în structura unui număr însemnat de termeni, la rîndul lor de circulaţie
internaţională 1 . Aproape toate temele, din acest grup, la care se ataşează
pseudosufixe, constau dintr-un singur radical. Primitive analizabile constînd
·din mai multe rădăcini se întîlnesc extrem de rar. Comp. naAeoHmoAozu11,
mai precis AUHZBucmu4ecKa11 naAeoHmoAozu11. Un loc aparte îl ocupă MoprfioHoAOZU.R, format prin haplologie (s-a suprimat primul grup -Jo- ; comp. germ .
.M orphonologie) şi întîlnit alături de varianta completă Moprfio<fjoH0Aozu11
(comp. germ. Morphophonologie, engl. mcrpho-phonology). Evident, primul
element (morpho-, mor-) a fost alăturat termenului mai vechi, deja cunoscut
(germ. Phonologie, engl. phonology), de unde şi respectivele împrumuturi slave :
rus. Moprfi0Ho110zu11, ceh. morfonologie etc.
Termenii în -Ao2u11 se formează prin ataşarea acestui pseudosufix nu
numai la rădăcini de origine greacă sau latină, după cum susţin unii cercetă
tori 2 , ci la orice radical, indiferent de originea lui. Alături de termeni „clasici"
·Ca rjuA0Aozu11, ne întîmpină destul de des formaţii mai noi de tipul a,16aH0Ao2u11, ce.Mvm0Aozu11, mypK011ozu11, miopKoAozuR ale căror rădăcini au etimologii
-diferite (comp., de asemenea; termenul 11rftemua0Aozu11, propus la timpul
:său de N.I.Marr).
3. Un tip relativ productiv în terminologia lingvistică contemporană
·se dovedeşte a fi grupul de cuvinte în -mea (-eMHKa, -eTRKa) 3, al căror reprezentant clasic, în formă slavă, este rus. zpaMMamuKa (ceh. gramatika, slovac.
_gramatika, ser. zpaMamu1<a, bg. zpaMamu1<a etc.). Dintre formaţiile mai recente
merită să cităm îndeosebi cîţiva termeni datoraţi şcolii descriptiviste ameri·Cane: rfioHeMuKa, MopifjeMuKa, MoprftorfioHeMuKa ş.a., cărora le corespund ca
rrototip engl. phonemics, respectiv morphemics, morphophonemics (apăruţi în
perioada 1925-1950).
1

ln Dicţional' figurează 22 de termeni de acest tip:

„KOJIOZUR, MOpţ/joJIOZUR, MOPrPDHOJIOZUR, OHOMQCUOJIOZUJl,
pe~u.

JIOZUll

ceMQCUOJIOZUll, ce.41UOJIOZUll,

nvopK01IOZUJl, tjjuJUOJIOZUll J8Yl<08,

ceMUmOJIOZUll,

ţ/jUJIOJIOZUll,

QJIOQHO.IOZUJl, ouaJteKmOJIOZUll, AeKCU-

OHOMamo,1ozun,

no.JteOHmOJIOZUll,

ucuxo-

Cl/HOJIOZUll, meKCtnOJIOZUll, mypKOJIOZUll,

fPOHOJIOZUll,

tjjpaJeOJIOZUR, 3mUM0.10ZUll,

11tjjemu-

oo.1ozun.

2

N.

D.

An dr ce v,

Tep1.1uH&1

-coo6meHHR HHCTHT)'Ta R3hlK03HaHHR
3

Este vorba despre termeni ca:

.Ka, ceMaHmuKa, cuHOHU.ffUKa,
:Jt!zemui;:a, :mu?.paţ/Ju1<a.

muna «J1eco800cmao,

JtecoBeoeuue»,

în

«,LloKna.nJ>I

H

AH CCP», lc54, VI, p. 2J.
zpaMMamu1<a,

cuHmazAtamu1<a,

Mop(/joţ/joHeMU1<a, OMOHUMU1<a, oHoMacmumonouoMacmuKa, ţ/J0Hem11Ka, ~K

monoHUMUKa,
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Mai rar se întîlnesc formaţii îr,t a căror structură se disting două rădăcini.
Comp. Moprfiorfio11eMu1<a (engl. mophophonemics), format prin prepunerea
primului element la un termen sufixat, sau zAocceMamuKa (engl. glossematics),
pus în circulaţie - o dată cu teoria respectivă - de L. Hjelmslev.
Este interesant de menţionat că în zilele noastre, pe baza unor cuvinte
aparţinînd acestui model (-u1<a), se formează unii termeni-sintagme (T'T),
în cadrul cărora determinatul (T) exprimă înţelesul principal, sensul de bază
(de regulă, tradiţional), iar determinantul (T') exprimă înţelesul secundar,
suplimentar (structural) precizînd implicit semantica termenului, în întregul
său, din punctul de vedere al concepţiei sau metodei respectivei şcoli : nopo:JK()awUţaJt zpaM.MamUKa 'gramatică generativă', mpaHcrftopMaquoHHaJI zpaMMamu1<a

'gramatică transformaţională' etc. !n componenţa unor asemenea sintagme,
în afara primului determinant (T'), poate fi întîlnit uneori şi un al doilea
determinant (T"), menit să concretizeze înţelesul global al elementelor T'T.
O asemenea amplificare treptată a sintagmei poate fi ilustrată, de ex., cu
ajutorul ceh. gramatika--+ frazovti gramatika--+ kontextovd frtizovti gramat1"ka.
4. Cel de-al patrulea tip (termenii în -eei.eRHe, resp. -veda, -veda) este
reprezentat pe plan panslav doar de cîteva exemple: ceh. jazykoveda, slovac.
jazykoveda, bg. (înv.) e3u1<06eoe11ue„ ca echivalenţi structurali ai rus. 113b11<06eoe11ue.

Spre deosebire de alte limbi slave, în rusă acest model se dovedeşte a fi
deosebit de viu şi productiv, mai ales în limba actuală, întîmpinîndu-ne în
terminologia de specialitate a celor mai diferite ştiinţe şi profesii. Potrivit
lingvistului N.D. Andreev, în vocabularul limbii ruse din zilele noastre există
peste 150 de termeni în -Beoe11ue şi -BoocmBo, în timp ce la începutul secolului
trecut nu figurau decît 6 cuvinte de acest :.·el 1 . Din datele Dicţionarului
-rus-ceh de termeni lingvistici'. rezultă că lingvistica rusă ar cunoaşte vreo 10
formaţii în -6eoe11ue 2 . Lista poate fi însă completată, fără greutate, cu exemple ca KQ6Ka301Jeoe11ue, nywmo6eoe11ue, ypapm0Beoe11ue etc.
Menţionăm totuşi că, în pofida productivităţii acestui model în rusă,
„reprezentantul" principal al termenilor lingvistici în discuţie, cuvîntul
.R3blK06eOe11ue 'lingvistică' cedează în ultimii ani locul, şi încă simţitor, „concurenţilor" săi: J1UHZ6ucmu1<a şi mai ales !13blK03Ha11ue, deşi acesta din urmă
€Ste format după un model, fără îndoială, petrificat 3 • Sub raportul afirmării
sinonimului 113blK03Ha11ue în terminologia lingvistică din ultimele decenii este
semnificativă denumirea celor două variante ale cunoscutei lucrări de introducere în lingvistică a prof. A.A. Reformatski: BBeoe11ue 6 R3blK06eoe1111t!,
în 1947, şi BBeoe11ue 6 ,UblK03/laHue, în 1955 4 .
1
2

N. D. An dr e ev, art. cit., p. 25 şi urm.
lat!!. o listă a acestor termeni: a6xaJoseoeHue, aJJ6aHoBeOeHue, BoCmoKOBeoeHue, zpy-

3u11oseiJeHue, Ku.maeseiJeHue, MOHZOJJoseoeHue, CJJtl811HOBeoeHue, yzpoţ/juHoBeoeHue, (/juHHO-yzpnsei>eHue, 111r.1KoseoeHue.
3 In dicţionarul invers alc!!.tuit dub conducerea lui H. H. Biclfeldt ( RV&klăufiges Worterbuch der russischen Sjwa&he der Gegenwart. Berlin, 1958) nu figurează, în total, <lecit 3 termeni
în -3HaH11e: ecmecmso3HOHUe, ucKyccmso1HOHUe şi 113blK03HOHUe.

' Vezi V. P. Gri g or ie v. art. cit., p. 47.
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Termenilor ruseşti în -BeoeHue, la origine calcuri sau semicalcuri 1, le
corespund în celelalte limbi slave, de regulă, formaţii în -istika sau -logic,
adică termeni de circulaţie internaţională. Comp. rus. yzpo<ftuHoBeOeHue şi ceh.
(slovac.) ugrofinistika, rus. zpy3UHo6eOeHue şi ceh. gruzinologie, slovac. gruzinologia.

5. Un grup, puţin numeros, de termeni se formează cu ajutorul pseudosufixului -rpa4>e11 2, neproductiv, a cărui particularitate semantică constă.
în aceea că de obicei indică o disciplină cu caracter mai ales practic. Sensul
„modest" al acestui morfem a fost subliniat, la timpul său, de ]. Casares 3 ,
care îl opune morfemului terminal -logia (cu înţeles „înalt", de ştiinţă) în
perechea terminologică lexicologia - lexicografia. La drept vorbind, în anumite
cazuri cuvintele în -zpa<ftu11 sînt în măsură să exprime şi noţiuni cit se
poate de abstracte, cu care operează discipline ştiinţifice cărora nu le sînt
de loc străine preocupările teoretice, fapt scos în evidenţă, bunăoară, de .~ino
nimia unor termeni ca zeo11uHzBucmuKa - 11uHzBucmu11ecKa.R zeozparftu.R - oua11eKmozpa<fiu11.

6. Ultimele

două

modele, neproductive, sînt ilustrate de cuvintele în

-H11 (-QHll): oprjio3nufl, oprfto<ftoHuR, nyH1<.mya1Ju11, uHmepnyHKIJUll, monouuMUll şi

-HlM, acestea din urmă desemnînd în exclusivitate şcoli lingvistice : MJ!aoozpaMMamu3M, OeCKpUnmU6U3M, cmp_vKmypaAU3M.
Un loc cu totul aparte îi revine termenului cuHmaKcuc (ucr. cuHmaKcuc,
bielorus. ciHmaKcic, ceh. syntax, slovac. syntax, bg. cuHma1.:cuc, ser. dmmaKca

etc.), care propriu-zis nu

reprezintă

nici un model.

tipuri trecute mai sus în revistă, trei sînt pseudoafixale
iar patru sufixale (-HCTHKa, -HKa, -HB, -HlM). De
pseudoafixarea este folosită şi ca mijloc suplimentar, secund

4. Din cele

şapte

(-nora11, -BeAeHHe, -rparjlnH),

remarcat că
(comp. Heo + AUHZBucmuKa).
Cit priveşte formarea termenilor corespunzători nume de agent, modelele
analizate mai sns se comportă în mod diferit. Asemenea termeni se formează.
în mod curent în cadrul tipurilor -11ozu11, -ucmw<a, -BeoeHue şi -U3M: cuHOAoz,
6011zapucm, zpy3UHHOBeo, cmpyKmypa11ucm (comp„ de asemenea, ceh. sinolog,
bulharista, strukturalista). De posibilităţi mai modeste dispun în acest domeniu modelele -zpa<ftUR şi -uKa: cuvinte ca 11eKcuKozparftu.R, zpaMMamuKa ş.a.
cunosc termenii corespunzători (11eKcuKozpa<ft, zpaMMamucm), în timp ce <ft0Hozparftu11 sau, de pildă, ceMuomuKa sînt lipsite de forme corelative. Această.
corelaţie este complet străină termenilor în -U.R.
Modelele productive (-ucmuKa, -11ozu1t, -eeoeHue, -uKa) se comportă ca
atare, mai ales în rusă, şi sub raportul echivalenţei semantice, fapt subliniat
1 Din termenii menţionaţi mai sus (v. p. I 05, nota 2) calcuri propriu-zise sint numai eocmo110BeOeHue (comp., de ex., germ. O•ienlalistik), KumaeeeoeHue (comp. fr. sinologie, germ. Sinologie)
şi 113hlKOBe0eHUe (comp. germ. Sp•achwissenschaft). Toţi ceilalţi termeni slnt semicalcuri (de
tipul aA6aHOt1eOeHue) sau, probabil, formaţii proprii (de ex. a6xa3o6e0eHue).
· 2 I! lntilnim în structura unor termeni ca: apxeo2paţfju11, 11UHzeucmuyecKa11 zeozpar,Pu11,
iJua11eKmozpaţfju11 11eKcuK.o<parfiw1, MoptjieM02parftu11, op(/io2paţfjun, r/5oHoi!paţfjun, na11eozparftu11,
8
J. Casare s, Int•oducci6n a la le:1:icog•afia moderna, Madrid, 1950 (ed. rusă, Moscova.

1958, p. 28).
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de serii sinonimice ca: CAQBUCmW<a - CAQ8JIH08edeHue, aA60HOAOZUJI - OA60HOBedeHUe, MoprftOHOAOZUJI. -

MOpifid(/imteMUKO.

Dacă, în afara productivităţii şi a frecvenţei, mai ţinem seama şi de criteriul internaţionalizării, ceea ce este deosebit de important în condiţiile
sistematizării terminologiei lingvistice slave, mai.ales azi, cînd se dezvoltă
impetuos diferite metode şi curente, se impune de la sine constatarea că cele
mai adecvate sînt modelele de largă circulaţie, interlingvistică (de tipul
-ucmuKa, -Aozun). Cuvintele în -eedeHue (-veda, -veda), cu toată popularitateade care se bucură, îndeosebi în rusă, sînt totuşi inadecvate, întrucît nu corespund unei importante cerinţe ce se ridică în faţa termenilor ştiinţifici şi tehnici, aceea de a putea fi puşi în circulaţie pe plan internaţional.
Se afirmă uneori că ~termenul R3&1KoeedeHue este mai indicat în comparaţie cu R3&1K03HaHue, deoarece primul permite fom1area cu uşurinţă a familiei
de cuvinte: R3&1KOBeo, 113&1KoBeOH&1u, 113&1Koeed'tecKuu »1 , dar cei ce susţin acest
lucru uită, pare-se, că aceleaşi avantaje le are şi termenul AuHzeucmuKa, care în
afară de aceasta nu este îngrădit de o circulaţie restrînsă, strict naţională.
De altfel, este semnificativ că în unele traduceri recente din engleză şi alte
limbi occidentale termenul cu care operează autorii versiunilor ruseşti este
tocmai AUHZ8UCmUKQ şi nu Jl3blK03HOHUe sau Jl3&1K08eOeHue. 2
Pentru a denumi, mai pe scurt, ştiinţa limbii (literaturii, culturii etc.}
ruse se foloseşte - mai ales în ultima vreme - termenul pycucmuKa (ceh.
rusistika etc.). Dar, din cite ştim, nimeni nu s-a gîndit încă să pună în circulaţie un termen ca pycoBeoeHue. Sînt cercetători care consideră că „nu e
nevoie de prea mult efort, de pildă, pentru a traduce KoAeonmepeoAozuf/ cu
ajutorul termenului 31CyKoeeoeHue, iar cuvîntul KAuMamoAOZUJI să-l înlocuim cu
KAUMamoBeOeHue. „" 3 • E greu de crezut, însă, că un asemenea efort ar fi
util: cu termeni de acest fel operează de regulă specialiştii, cei.re desigur le
înţeleg sensul şi fără a-i traduce, ne mai vorbind de faptul că decalcul privează.
termenii ştiinţifici de accesibilitate pe planul comunicării interlingvistice.
Este vorb.a, fireşte, nu numai despre calcurile întîlnite în rusă. Neajunsul
semnalat afectează în egală măsură termeni autohtoni ca, de ex., ucr. MoBo·
3Haecm6o 'lingvistică.', bielorus. Moea1Haycm6a 'id.' sau ceh. tvaroslovi 'morfologie', slovac. tvaroslovie 'id.'. Slavizarea nu conferă termenilor ştiinţifici
decît un aparent caracter naţional şi nu contribuie cu nimic la o mai lesni ·
cioasă întelegere a lor, întrucît cuvintele de specialitate formate pe teren

propriu şi' din elemente proprii (de obicei calchiate), trebuie, în ultimă. instanţă,
să fie explicate şi învăţate aproape în aceeaşi măsură ca şi termenii corespunzători de factură internaţională 4 •
1

A. A. Reformat s k i, t/mo maKoe mepMuH u mepMuHOAozuR, !n «Bonpoc1>1

TepMH-

HonorHJI>>, Moscova, 1961, p. 54.

De ex„ în varianta rusească (Moscova, 1964) a lucrării A G/ossary of American Tech11ica/
Linguistic Usage (Utrecht/ Antwerp, 1957) de Eric P. Hamp, engl. linguistics este redat exclusiv
prin rus. AUHZBucmwca. Menţionăm că tot aici, !n traducere, nu figurează nici un termen în
-BeOeHue, ceea ce indică o tendinţă vădită (şi, fireşte, pozitivă) de internaţionalizare a terminologiei lingvistice ruseşti.
3 N. D. An dr e ev, art. cit„ p. 32.
' Vezi A. V. I sa ~ e n k o, TepMUH-onucaHue UAU mepMUH-HOJBaHue?, în CAaBRHCKO
AUHZBUCmU~Ha mepMUH0.10ZUR, I, Sofia, 1962, p. 21, 23.
2
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În această p1ivinţă nu este, cred, de prisos să ne reamintim o constatare
mai veche: ,„ .. neologismele necesare, care în majoritatea cazurilor reprezintă
termeni tehnici-ştiinţifici uzuali, nu ar fi fost necesare dacă s-ar fi pretat la
traducere. Prin urmare, traducerea nu face altceva decît să denatureze sensul ;
în loc să explice, seamănă confuzie" 1 . Să ne amintim, în sfîrşit, de situaţia
din limbile romanice, unde, după cum se ştie, nomenclatura lingvistică se
caracterizează prin omogenitate formală şi semantică datorită, în mare parte,
adoptării termenilor de largă circulaţie prin î rn p r u m u t direct. Faptul
că româna - care, în virtutea influenţei slavone, în primele sale gramatici
de acum două-trei sute de ani 2 şi, în unele cazuri, chiar mai tîrziu 3 s-a
servit de calcuri - a renunţat ulterior la acest procedeu, păşind hotărit în
direcţia modernizării 4 terminologiei sale lingvistice pe calea internaţionali
zării, constituie fără îndoială un exemplu concludent.

O CfPYKfYPE HAYqHblX TEPMHHOB, OJ>03HA 'iAIOIQHX JIHHI"BHCI'H'IECKHE
,lJ;HCQHIIJIRHbl H HAIIPABJIEHIDI B CJIABJIHCKHX Jl3I.IKAX
(PeJIOMe)
Ycnex pa6oTLI no KOOP.llHHaUHH c.~aBJIHCKOii JJHHrBHCTil'fCCKOH TCpMBHOJJOrHH BO MHoroM
JaBHCHT OT npe.11eapHTCJJLHoro peweHIUI p11.11a TCOpCTH'ICCKHX npo6JJeM, cpe.llH KOTOpLIX ACTaJJLH&IA
aHaJJHJ CJIOB006paJOBaTeJJbHblX Mo,neneA JJHHrBHCTJf'lecl!JIX TCpMHHOB. TaKall JBAa'la npo,nHKTOBaHa HC06XOAHMOCTblO OT6opa DPOAYJITHBHOro OT HenpOAYJCTHBHOro, npHeMJJeMoro c TO'IKH
3peHHll BHTepHaUHOHaJJHJauHH OT YJKOHauHOHaJJbHOro.

B JTOlt CBllJH paCCMaTpHBaJOTCll TCpMHHhl,

06paJYJ0111,HCCJI IlpB DOMOID;H MOpcj>eM THila pyccK·

-AOZUJJ, -zparfjuR H .!IP- Pe'!b BACT. TaKHM o6paJOM, o Moplj>eMax, KOTOpLie BCTpC'!alOTCJI H B ,npyrHJC
CJJaBJIHCKHX 113L!Kax H no C)'IUecTBY llBJJJUOTCJI HHTCPHartHOHaJJLHLlMH, o 'ICM CBJIACTCJJLCTByeT
HX DOBCCMCCTHoe yn0Tpe6ne11Be B TCpMHHOJJOrHH llll,lloeeponeAcKHX ll3LIKOB. ADTop C'IHTaeT,
'!TO MOpij>eMbl YKaJaHHOro T1ma OAHOBpCMCHHO H acj>lj>HICCLI, n KOpHH, TO'IHCC KOpHCBLIC MOPcj>eMLJ c acj>cj>HKcaJILHOl!: cPYlllClnlCl!:. Ilo:3TOMY nyqme ecero HaJLIBaTh HX D ce B A o a cj> cj> H K c a M JI, HJill a cj> cj> H K co B .ll a M H (COOTBCTCTBCHHO ncee.11ocycj>cj>HKcaMH, HJIH cycj>cj>mccoHAaMH),
'ITO D0.[1'1Cp1CH113.CT HX .neycropOHHJOJO npHpo.ny: reBCTH'ICCIC)'IO CBll3b c nenpOHJBO.llHLIMH OCHOBaMH H c!>YHXllHOHaJJLHYJO 6JJHJOCTh K CJJOB006paJOBaTCJJLHLIM alj>lj>HKcaM • .UeynnaHHOCTb ncee.11oalj>lj>HJCCOB llBJJJICTCJI AOKaJaTCJJLCTBOM Toro, '!TO Ml>I HMCCM .neno c oco61>1M, nepexo.[IHLIM,
THilOM MOptjJOJJOrH'!eCKOro CJJOBOo6pa30BaHHSI n c e B .li o a ci> cj> H K c a u H e A.

B DOCJIC.[IYJOll.{HX Daparpacj>ax (3-4) npe.llCTaBJJCHbl OCHOBHLIC CJJOB006paJOBaTeJJLHLIC
MO.llCJIH TCpMHHOB, o6oJHa'lalOll.IHX HayKB HJIH co6cTeeHHO ll3YKOBC,Q'lecKHe .llHC~J ( AUHZ6ucmu1'a, AUHZ60CmUAUCmU1'Q H .np.), KOMDJJeKCHLIC .llHC[(HIIIIBHLI (apMeHucmuKa, CUHOAOZUR H T. D.)
H JJHHrBHCTH'ICCKHe HanpaBJJeHHR (ncuxoAuHZBucmuKa, iJecKpunm11Bu3M H T • .IJ..). Mo,nCJlll pacnoJJOllCCHLI no y6LieaJOw:eil 'laCTOTHOCTH Mopcj>eM-3aeepweHJlll:. }b paccMOTpeHllLIX ceMH THDOB
TpH R6!IJIJOTCJI ncee.11oa4Jlj>HKCaJILHblMH (-JIOrHB, -ee.11.e11He, -rpa4>Ha), a '!CTblpe - cycj>cj>KICCaJJb-

K ar I Marx, F r i C' dric h E n g e I s, Opere, voi. 19, EP, 1964, p. 333.
Vezi, de ex., Di om i d S t r u n g aru, Gramatica lui Smotriţki ,<i prima gramaticii
romaneasc4, în Rsl., IV, 1960, p. 303-305.
3 Vezi Victor V as ce n co, Calcuri savante formate Îtl limba romcln4 după modele
ruseşti (secolele XVIII şi XIX), în •Culegere de studii. Limbă-literatură-metodicit•. Bucureşti,
1962, p. ~70.
• Cf., de ex., I o n G h e ţ i " , Prima gramatic4 rorniinească modern4, în Omagiu lui
Iorgu Jordan, Bucureşti, 1958, p. 333-343.
1
2
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HblMH (-BCTHKB. -HK8, -HB -RJM), nptt'leM IICCB)lOacj>ij1HKcaUHJ1 BbJCTynaeT HHOr)la H B Ka'!CCTBC

+

cpe,1:tCTBa BTOpH'IHOro o6p3.30B3JIHJI (cp. 1<eo
JIUHZ8Ucmu1a1).
IlpoJzyICTKBHblC MO)lCllH (TCpMHHbl Ha -ucmuKa, -ROZU/I, -seiJeHue, -UKO) 06J111JlaJOT cpaBHHTCIU>HO 60JibWHMH BOJMOlKHOCTJIMH H B 0611acm MCllCTHIJOBOlt CHHOHHMHKH, o '!CM MOlKHO CY.llllTh
ua opHMCpe TaKHX TCpMHHOB, KaK: CJIOBUCmUKO - CJIOBllHOBeiJe11ue, tU60HOJIOZUll - 01160HOBeOeHUe,

MOpfPOJIOZWI -

MoprjjorjjoHeMUKO.

ECJIH,

IIOMHMO npoil)'ICTHBHOCTH H 'laCTOTHOCTII, Y'ICCTb R KpHTeptdi HRTCPHIUll!OHaJ!bROCTH.
CTaHeT 11cHo, '!TO Ha.H6011ee pal.\ttOHaJThHhlMH llBllRIOTCR M0,1:te11H TKna -ucmuKa, -11ozu11. Cnona
Ha -seiJeHue (-vlda, -veda,), npH acel! KX pacapoCTpaHeHKOCTH, oco6eHHo
e pyccKOM,
ace lKC Hea)leKBaTHbl, H6o HC OTBC'!alOT Ha OJIHO HJ BalKHCitWHX Tpe60BaHHll, npCJll>JIBJlllCMblX I(
HaY'fHldM TCpMHHaM -

MCJK,11.YHapO,l:lHOCTh.

SUR LA STRUCTURE DE CERTAINS TERMES SCIENTIFIQUES DESIGNANT
DES DISCIPLINES ET DES COURANTS LINGUISTIQUES DANS LES LANGUES
SLAVES
(Resume)
Pour atteindrc de bons resultats dans l'activite de coordination de la terminologie linguistique slave, ii fa.ut commencer par resoudre toute une serie de problemcs theoriques, parmi lesquels
l'analyse en detail des modMes de formation des termes linguistiques. De cette maniere. l'on finira
par distinguer Ies procedes productifs de ceux non-productifs, par etablir l'admissible dans le
sens d'un caractere international que l'on reclame de ces termes et, par contre, a deterrniner ce
qui s'avere etre ina.dequa.t dans ce mcme sens.
L'auteur du travail s'occupc de termes linguistiques contenant dans leur structure, a la
finale, des morphemes du type r. -J10ZU11, -zpa,Pu11 etc. II s'agit, par consequent, de morphemes
qui peuvent etre rencontres aussi dans le restant des langues slaves, ce gui indiqnerait en fin
de comptes une facture internationale, cause evidemment de leur cmploi general dans la terminologie savante des langucs de civilisation.
L'auteur considere que Ies morphemes de ce type-Ja sont en meme temps des affixes et
des racines, plus precisement des radicaux li fonction affb:ale. Aussi, trouve-t-il qu'il serait piu'
indique de Ies appeler des pscudo-affixes ou encore des affi.xoides (resp. de.s p•eudo-suffixes ou
des suffixoides). Cette appelation aurait de plus le merite de mettre cn relief leur double na.turc:
celle d'un rapport genesique a.vec un radical ou un autre, en meme temps quc celle d'une tendance
d'approcher du point de vue fonctionnel des elements derivatifs. D'ailleurs, c'est bien ce caractere bivalent des pseudo-affixes qui constitue la preuve du fait que nous nous trouvons devant
un type singulier, intermediaire, de formation morphologique des mots, autrement dit la pseudoaffixation.
Les paragnphes suivants ( 3-4) presentent Ies principaux modeles de formation des termes
qui designent des sdences ou des disciplines proprement-dites linguistiques (11uH2B11cmuKa, AllllzsocmuAucmUKa e.a.). des disciplines complexes ( ap.lleHucmuKc;, cu110J102u11 e.a.), des courants
ou des ecoles linguistiques (ncuxo1111HiBucmuKa, iJecKpunmuBU3M), etc. Les modeles pris en di>cussion font l'objet d'une analysc appropriee a la frequence des morphemes termina.ax, consideres dans l'ordre de leur decroissance. Des sept types passes en revue, ii yen a trois du type
pseudo-affixal (-11ozu11, -BeiJe11ue, -zpa,PuR), et quatre du type suffi:xal (-ucmuKc, -uKa, -1111,
-U3M). II est a remarquer que la pseudo-affixation est parfois employee tel un moyen supplementaire, de second ordre (comp. 11eo+.1uHzBucm11Ka).
Les modeles productifs (Ies termes en: -ucmuKa, -1102u11, -BeiJeHue, -uKa) suivent le comportement de rigueur, notamment dans la langue russe, aussi bien sous le rapport de l'equivalence semantique, ainsi que ie denotc des series de sinonymes, te]s que: C.10BUCmUKQ - CAQBllliQ8eOe/IUe, a116a11011oz1111 -

a,160HoBeiJe1111e, Mop{/io.10211R -

Mop,Po,PoHeMUKa.

Compte tenu, outre Jeur productivite et Jeur frequence, de leur caractere international.
Ies plus adequats, en ce sens, parmi Ies modeles consideres, sont Ies morpl.Jemes du type
-ucmuKa, -J1oz1111. Les mots en -eeiJe11ue (-v~da, -11eda),en depit de leur emploi usuel, surtout
en langue russe, ne correspondent cependant pas a cette importante obligation qui s'impose
aux termes scientifiques, a savoir celle de se preter a une circulation li l'echelle internationale.
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EMIL VRABIE
{, INTRODUCERE

§ 1. !n limba ucraineană literară contemporană există un număr considerabil de cuvinte de origine românească. !mprumururile din limba română
sînt însă mult mai numeroase în graiurile populare de sud-vest şi, în primul
rînd, în cele situate de-a lungul sau în apropierea zonei de contact nemijloCit româno-ucrainean. Aceste graiuri sînt mai cu seamă următoarele :
graiurile transcarpatice în bazinul superior al Tisei al afluenţilor ei din
dreapta, graiurile huţule din sud-estul regiunii Transcarpatice, din Bucovina
şi din vechea Galiţie, graiurile bucovinene şi cele foarte asemănătoare cu ele
din vechea Pocuţie, numite uneori împreună graiuri pocuto-bucovinene.,
graiurile nistri'ene, situate în bazinul superior al Nistrului, graiurile podoliene
din stînga cursului mijlociu al Nistrului şi graiurile de stepă, de pe cursul
inferior al Nistrului şi din întinsa regiune de stepă. de la nordul Mării Negre1 •
Prezenţa unor termeni de origine românească în graiurile ucrainene este
semnalată însă şi mai departe de teritoriul lingvistic românesc : spre nord. vest - pînă la graiurile lemkoi•iene din Cehoslovacia şi Polonia, spre nord . pînă la graiurile polesiene, iar la nord-est şi la est - pînă dincolo de Nipru,
în Kuban şi în ţinuturile Donului (cf., de ex., Stieber, Atlas lemk„ III, h. 114,
denumiri pentru „coraslă", Malecki'.-Nitsch, h. 71, termeni pentru „albie",
Vasmer-Trubacev, 163, s.v. besyxa etc.).
Prin intermediul graiurilor ucrainene, cuvinte de origine românească
au pătruns în limbile popoarelor vecine cu ucrainenii: în rusă, în bielorusă,
îri polonă. (bryndza, mamalyga, trijstra ş.a., vezi Sanskij, Etimol. slov., 205,
Kratkij etimol. slov„ 192, Vrabie, Termeni, 994). In ce priveşte cuvintele româneşti din polonă, slovacă sau cehă, ele au putut pătrunde în aceste limbi
slave, actualmente neînvecinate cu româna, şi pe cale directă, în perioada
cînd românii se aflau în Carpaţii Nordici şi zonele adiacente.
1 O imagine de orientare asupra repartiţiei graiurilor ucrainene in ansamblu oferii.
l va n Zi 1 y ns 'k y. j, !n lucrarea sa Kapma yKpai11CbKUX Z06opo6 3 naRc11e1111RMu, Varşovia,
1933 şi F. T. Zylko, în harta <nexaU la lucrarea I'o6opu yKpaiHCbKOi M06U, Kiev, 1958.
· Pentru graiurile ucrainene carpat:ce cf. şi hărţile din lucrarea lui I va n Pan k ie v i c
YKpainc&Ki Zo6opu IIiiJKapnamcbKoi Pycu i. cyMex11ux o6Aacmeu, Praga, 1938.
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§ 2. Vechimea împrumuturilor româneşti în ucraineană. Primele contacte româno-ucrainene s-au produs în regiunea Carpaţilor nordici, după
toate probabilităţile, încă din secolul al XI-lea (Rosetti, V, 118, D z e n dz el iv s'k y j, Vivtars'ka leksyka, 112). Cauzele şi împrejurările care au determinat migraţiunile românilor pe de o parte spre Alpii Dalmatini, iar pe de
alta -în Carpaţii Nordici, au constituit şi constituie încă obiectul a numeroase
studii1. Colonizarea românească în Carpaţii Nordici a continuat în secolele
următoare, din al XII-iea pînă în al XVI-lea. !u legătură cu aceasta, A. Sobolevskij, comentînd prezenţa unor termeni de origine românească în graiurile
slave carpatice, scria, în 1894, că „ei au putut pătrunde la actualii locuitori
ai Carpaţilor şi Rusiei Transcarpatice de la strămoşii românilor, de· la valahi,
care în primele veacuri ale vieţii istorice a poporului rus, circulau, după toate
probabilităţile, de-a lungul întregilor Carpaţi, începînd. de la ramificaţiile
lor nord-vestice în Moravia şi terminînd cu Carpaţii Transilvaniei" (Sobolevskij, fasc. III). La rîndul său, dialectologul sovietic F. T. 2ylko, .referindu-se la influenţa altor limbi asupra graiurilor ucrainene sud-vestice, admite
că în trecut influenţa românească se exercita pe un teritoriu considerabil mai
întins decît în prezent (iylko, 96).
'
Datele geografiei lingvistice, scria pe bună dreptate Gr. Nanclriş în 1934,
infirmă teoriile· potrivit cărora migraţiunile păstorilor români în Carpaţii
Nordici a,r fi de dată tîrzie, şi că românii n-ar fi ajuns în Podhale înainte
de secolul al XV-iea (Nandriş, 147, .cu referire la studiul lui I. Kniesza
Originea maghiarismelor în terminologia păstorească din Carpaţi 2).
··
În studiul lingvistic de faţă vom cita o serie de împrumuturi făcute de
ucrainieni de la români, care prezintă trăsături româneşti arhaice, unele cu
siguranţă anterioare secolului· al XV-lea.
·
§ 3. lmpumuturi cu trăsături româneşti arhaice. ,;Multe din cuvintele împrumutate de slavi de la români, scria I.-A. Candrea în anul 1900,
au păstrat forma arhaică pe care o aveau în epoca migraţiunilor; ele constituie, prin urmare, un tezaur preţios pentru cunoaşterea fonetismului limbii
din această epocă depărtată pentru care ne lipsesc cu totul orice alt soi de
documente" (Candrea, 400). Iată cîteva dintre acestea:
a) A r h a i s m e f o n e t i c e
Grupul el' netrecut la k : rom. +cl'ag

> ucr.

krah 3•

l F r.
Mi k 1 os ic h, Wanderungen ... , Viena, 1879, N. Drăgan u, Rom6nii în
vea&urile IX - XIV pe baza toponimiei şi a onomasticii, Bucureşti, 1933 ş.a.
2 I. J{ n i e s z a,
Pochodzenic hungar~·zmow karpalskiej terminologji pasterskiej, în
„Recueil des communicalions", section I, linguistique, II Congr~ international des Slavistes,
Varşovia, 1934, p. 49-53.
3 Dezvoltiad teoria continuităţii clementului romanic în Dacia după părăsirea acestei
provincii de către legiunile romane, Ovid Densusianu invoca, în lucrarea sa Istoria 1imbii rom6ne,
printre alte argumente, şi cîtcva fapte din limbile slave septentrionale care i se păreau de natură
sa. înlesnească soluţionarea problemei. In concluzie el scria: ,.„.dacl ucraineana şi alte cîteva
limbi slave septentrionale cunosc formele româneşti kl'ag, gl'ag etc., acestea trebuie să fi fost
introduse în ele într-o epo~ă foarte veche, anterioară, ia orice caz, secolului al. XIII-iea, .cînd
ci', r:l' se mai piLstrau. Dar, dacă admitem aceasta, înseamnă s.'l recunoaştem făr.ă discuţie că
rornâr.!i ac c•mtînuat si'L trăiască în evul mediu în Carpaţi, în vecinătatea slavilor (Oe ns u-
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Consoana l nelrecută la i: rom. """jilin > ucr. jily1i, rom. +gu1·g·Ul > ucr.
gurgul'a, rom. +trij6l > ucr. trif6l sau trif.Jlija, rom. +văt1{le > ucr. vatula etc.
Consoana n' netrecută la i : rom. +gru-n' > ucr. grun'.
Grupul e n netrecut la in : r.om. +merenda > ucr. merend'a.
Consoana b' netrecută la g în ucr. frembija (<rom. dial. +jrămbîe).
Vocala e .netrecută la u.în ucr. demykaty (<rom. +a demicti).

+

b) A r hai s m e l ex i c a le .

Rom. curm „curmei", regionalism atestat în Muntenia şi Oltenia (DA,
I, p. II, 1029), se întindea, desigur, în' rorilâ.na veche, pînă în Bucovina,
Maramureş sau Transilvania de nord;de unde a putut fi dus la ucrainenii din
Carpaţi Nordici, care îl păstrează şi astăzi sub forma kurmd.k „id". (< +k,~rm
+sufixul -d.k).
· Termenul vechi de origine latină+ a rumena „a rumega", dispărut cu totul
din limba româ.nă, se păstrează la ucrainenii din Carpaţii Nordici, care, îrnprumutîndu-1, l-au adaptat Ia sistemul morfologic propriu cu ajutorul sufixului
verbal -uva-ty (cf. § 33).
·
In româ.na veche trebuie să fie existat şi termenul păstoresc+ tuşină „lîna
obţinută prin tuşinare". Ucrainenii au împrumutat acest termen româ.nesc
într-o variantă cu rotacism: tu§yra „id".
Termenul româ.nesc bască „toată lîna de pe o oaie", atestat, se pare,
doar o singură dată, în Psaltirea Scheiană, trebuie să fi avut în limba veche o
circulaţie largă, cel puţin printre păstori, căci a fost transmis şi ucrainenilor:
ucr. bds'ka - nume de oaie, în graiurile carpatice.
c) A r hai s m e s e m a n t i c e

In limba romînă cuvîntul barză denumeşte pasărea Ciconia alba. Termenul,
de origine autohtonă, este, probabil, un adjectiv substantivat (cf. alb. bardh
„alb"), folosit iniţial pentru desemnarea speciei celei albe de berze (DA, I,
504). In româ."nă nu există însă, şi nici nu este atestat de izvoarele scrise,
un adjectiv barz cu sensul de „alb" sau cu un sens apropiat. Un asemenea
adjectiv cu siguranţă însă că a existat cîndva în limba română, inclusiv
în dialectele nordice, căci a fost transmis ucrainenilor, în graiurile cărora e
s ian u, op. cit., ed. rom. din 1961, I, p. 199). Argumentelor lui Ovid Densusianu în legii.tură cu
trecerea kl' > k' înainte de secolul· al XIII-iea li s-au adus obiecţiuni. La cea in legii.tură cu nu·
mele propriu Ureacle a răspuns cu anticipaţie chiar Densusianu, care a arătat elin numele proprii
fonetismele arhaice se pot păstra mai îndelung dectt în cuvintele obişnuite .(op. cil., I, p. 200).
Cit priveşte observaţia că ucraineana, neposedîndu-J pe k', l-ar fi redat în toate cazurile
prin kl' ( Scheludko), reţinută şi de acad. Al. Rosetti ( Ros•tti, VI, p. 178), ea nu se verifici!.,
deoarece ucrainenii au, totuşi, împrumuturi din română cu k' netrecut la kl', cf. ucr. k'eptdr'
(iar nu kl'eptdr' !) <rom. dial. k'epta•" „pieptar". În afarl de aceasta, dacii. admitem teoria lui
D. Scheludko, înseamnă sl considerăm el l este se~undar, de origine ucraineană, iar nu românească, şi în ucr. dial. vaklesa, vakleiun. De ce atunci, în atttea alte împrumuturi făcute de ucrnineni, grupul de sunete consoană vela~ă + e sau i nu dezvoltă un asemenea I' epentbeticum sui
generis? E limpede el observaţia lui D. Scheludko nu are ternei.
lată de cc, argumentele lui Ov. Densusianu in lcgăturJ. cu păstrarea la ucraineni şi la alţi
slavi carpatici a vechiului grup consonantic românesc kl' nu trebuie abandonate, ci lntlrite.
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atestat termenul păstoresc btirzij „negru, dar cu pieptul alb" - vorbind
despre oi şi capre-, format cu desinenţa adjectivală -ij (cf. § 31) de la
împrumutul din română +barz. Dacă ţinem seamă şi de faptul că astăzi barză
„Ciconia alba" este folosit numai în graiurile din jumătatţa de sud a României, adică tocmai în cele care sînt la distanţa cea mai mare de ucraineană,
trebuie să admitem că ucr. bdrzij reprezintă un împrumut românesc fcarte vechi.
În ucraineană împrumutul romlnesc demndty <rom. a (în)demnd
păstrează sensul de „a convinge", „a determina", „a invita" pe care îl avea
în româna veche verbul a îndemni.
In lexicul graiurilor u:rainene de sud-vest, în primul rînd al celor carpatice, există, desigur, şi alte îm;>rum·1turi din română. care păstrează particularităţi fonetice şi sensuri arh'l.ice, sau care reprezintă arhaisme lexicale.

§ 4. Caracterul şi plld~r~a im?~un:1turilor romb. eşti în vocabularul
limbii ucrainene. Din pun:tul de vedere al căilor prin care au pătnms în ucraineană, cuvintele de origine romhească form~ază două categorii bine distincte: împrumuturi p:>pu~are şi împrumuturi culte.
a) ! m p r u m u t u rit e p op ul a r e datead din cele mai vechi timpuri
(vezi, de ex., jaryC), s-au făcut pe cale orală nemijlocită, uneori în condiţii
.de bilingvism, de-a lungul multor secole de veci nita te teritorială şi de conlocuire între purtătorii unor graiuri româneşti septentrionale şi cei ai graiurilor
ucrainene de sud-vest, mai cu seamă din zona Carpaţilor Nordici. Ele sînt
bine instalate în lexicul acestor graiuri, ceea ce rezultă, printre altele, din
numărul mare de derivate proprii la baza cărora au stat. Astfel, ucr. kl'ah
„cheag", cu varianta fonetică gl'ag, are în graiurile carpatice următoarele
.derivate: gldgaty, cu perechea de aspect perfectiv zagldgaty „a închega",
glâganyj „închegat", „preparat cu cheag", glaganec' „lapte brînzit", gldganka
„id.", klaganyc' „piftie" şi, desigur, şi altele.
Specialiştii obiectivi recunosc rolul considerabil al împrumuturilor din
română în însuşi procesul de constituire a unor gra~uri ucrainene de sud-vest,
mai cu seamă transcarpatice şi huţule (D z e n d z e 1 iv s'k y j, Zasady, 21,
.lylko, 96). Împrumuturile populare din română se referă nu numai la păstorit,
ci şi la alte sfere ale vieţii economice, sociale şi spirituale: îmbrăcămintea,
raporturile de rudenie şi afinitate, cultivarea porumbului şi prepararea alimentelor etc. (D z e n d z e 1 iv s'k y j. Vivcars'ka leksyka, Ovcevod. leksyka,
Nazvy molocn. prod., Leksyka, Petrov ici, Note etimol. II, 358 etc.).
Un loc de seamă printre împrumuturile populare nemijlocite de la români
îl deţin termenii pentru relief şi ape (toponimele şi oronimele, în special în
Carpaţii Nordicii. Unele dintre acestea (kycera, mdgura) sînt atestateîn docu·mente ucrainene din sec. XIV-XV (Xuda.~. 145-146), ceea ce arată că în
limba ucraineană vorbită ele erau cunoscute de şi mai înainte.
In sfîrşit, sînt de menţionat şi antroponimele de origine românească din
graiurile ucrainene carpatice. Unele dintre acestea au fost împrumutate de
Ia români încă înainte de stabilirea huţulilor în actualul raion Raxiv din
1 In această privinţă există o literatură intinsli (Roz w ad o w s k i, R u d n y c' k y j,
:St ie b e r. Toponnmaslyka, H r a bec, Mar u s·e n k o, Ha I as, Topon. Zaharpat't'a ş.a.).
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Ucraina Transcarpatică, adică în~te de sec. XVI-XVII (Dzendzelivs'kyj,
Zasady, 21).
ln unele gi-aiuri ucrainene de sud-vest, de pildă, în cele de tip pocutobucovinean, termenii de origine românească de multe ori nu au dublete de
origine ucraineană, ceea ce, pe de o parte, arată poziţia solidă pe care ele o
deţin în vocabularul acestor graiuri, iar pe de alta, vechimea lor considerabilă (cf. Stolbunova, 74, Korcinskij, 43).
În ce priveşte nu m ă r ul împrumuturilor populare orale din limba
română, în unele graiuri ucrainene de sud-vest el se exprimă prin cifre de
ordinul sutelor. De pildă, numai în graiul ucrainean transcarpatic din localitatea Rosi§ka au fost notate recent, cu prilejul unor cercetări la faţa locului,
522 de cuvinte nederivate împrumutate din limba română, în primul rind, desigur, din satele româneşti apropiate: Bila, Cerkva, Solotvyna, Seredn'e Vod'ane, Dibrova, Hlybokyj Potik (Hrycak, Rumuns'ki zapozycen'n'a, 12-13).
Actualmente, punctul de plecare cel mai important pentru noi împrumuturi este bilingvismul româno-ucrainean din anumite regiuni ale R. S. S.
Ucrainene, bilingvism pe care în ultimul timp l-au relevat mai mulţi cercetători (Hrycak, op. cit., Iljmko, KorCinskij, 42, Oros, Kontakty ş.a.).
b) 1 m p rumu tur i l e cult e se datorează, în primul rind, traducerilor din limba română. V. V. Ifjenko citează termenii bucium, vornic,
logofat, mazil, pîrcălab, spătar ş.a., care au fost reprodu7i tale quale în versiunea ucraineană a romanului lui M. Sadoveanu Nicoară Potcoai•ă1.
Uneori, în coloanele presei centrale sovietice în limba rusă şi ucraineană,
se pot întîlni cuvinte româneşti adaptate ad hoc la sistemul gramatical slav,
sau reproduse la cazul nominativ, inserate de autori, mai cu seamă în reportaje, dar şi în alte specii de genuri literare, pentru relatarea unor· evenimente
sau stări de lucruri privitoare la România şi la români (Iljenko, 29-31).
Fără a diminua însemnătatea împrumuturilor culte, de tipul celor de mai
înainte, trebuie să recunoaştem interesul mult mai mare pe care îl prezintă
pentru istoria limbii şi poporului român, cît şi a limbii şi poporului ucrainean,
împrumuturile populare. Studiul de faţă este consacrat, înainte de toate, acestui
jel de împrumiituri.
§ 5. Prezenţa unor împrumuturi din română în limba ucraineană literară.
Luînd drept criteriu de apartenenţă la limba literară ucraineană Dicţionarul
ucrainean-rus în 6 volume, apărut la Kiev între 1952 şi 1963 (Ukr.-russk.
slovar'), constatăm 3 categorii de cazuri:
a) l m p r u m u t u r i di n r o m â n ă n e c u n o s c u t e î n
li m ba u crai ne an ă literară. Lipsa lor din dicţionarul menţionat
se explică fie prin faptul că ele se întrebuinţează numai în anumite graiuri ale
limbii ucrainene şi că nu au intrat în vocabularul ucrainean comun, fie prin
faptul că au un sens prea îngust, prea specializat. Este, spre exemplu, cazul
unor împrumuturi ca vandzdr' sau zgarda, cunoscute numai în graiurile huţule,
sau al împrumuturilor kitrdstra ori strunga, care, deşi sînt folosite pe arii
1

8 -

M. Sadoveanu, Hilwpa lliiJK06a, tradu.cerc din româneşte de S. V.Sem ~yns'kyj, Kiev, 1957"
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întinse ale teritoriului lingvistic ucrainean, nu sînt cunoscute în limba literară,
din cauza sensului lor prea îngust, termiologic.
b) lmp rumuturi din română cunoscute în limba
u c r a i n e a n ă li t e r a r ă c a r e g i o n a 1 i s m e. In aceasta categorie
intră termenii dialectali care au pătruns în limba literară prin intermediul
beletristicii, graţie operelor de valoare ale scriitorilor ucraineni originari din:
ţinuturile sud-vestice : Galiţia, Podolia, Ucraina Transcarpatică etc. In dicţionarul amintit mai înainte ele sînt însoţite de menţiunea „regionalism";
tifyna, etira, cardnyn, fina, flojtira, /udUlytys' a, gtivra, Jiadiuga, karuca, kule5a.
maj, nantifka, plaj, pUtera, rypa, sokotyty, spUdza, !vara, tdjstra, tarkdtyi.
turma, vatra, ientyc'a ş.a.
c) l m p rumu tur i din română în limb a u crai ne an ă
li t e r a r ă. In afară de rolul scriitorilor din sud-vest, în cazul împrumuturilor din această categorie trebuie să se aibă în vedere încă un fapt : ele au devenit un bun al limbii comune înainte de a fi pătruns în limba literară. Nu sînt
însoţite de menţiunea „regionalism" împrumuturile: bddika, bryndza, buktita.
cap, ctiryna cyr, fudUlija, J1~dul'nyj, hyrlo, keptdr', kolyba, kukurUdza, kycera.
lej, levurda mtijie, maldj, mamalyga, papu!a, plekdty, remygtity, sapuvd.ty.
futyj, trymbit'a, t'jrlo, zerep.
Se constată cazuri cînd împrumuturi terminologice populare din română
au dezvoltat în limba ucraineană literară accepţiuni noi, specifice stilului
prin excelenţă livresc. Astfel, rom. ţarină, care în dialectele ucrainene de sudvest îşi păstrează acelaşi sens, intrînd în limba literară a început să fie folosit şi
cu înţelesul de „domeniu", „tărîrn", „sferă de activitate", ca în următorul
citat din opera lui O.T. Honfar: OiJep:JK:aHe 3aBiJaHHll He 6yAo OAll 1Jbo20, TTl!lzapeM~
BOHO CKopwe 6yAo uoMy 6Aa2ocA0BeHH11M i nepenyanKo/O B QBPllllf 6a:JK:aHUX noiJBu2is
(Ukr.-russk. slovar', 370). Acelaşi lucru s-a petrecut şi cu termenul românesc din domeniul păstoritului a (a)plecd „a alăpta", care în ucraineana
literară înseamnă, prin lărgirea sensului iniţial, „a hrăni", „a îngriji", „a
dezmierda". Pe baza sensului „a hrăni", „a nutri", a apărut apoi expresia
plekdty nadij11. „a nutri speranţa", calchiată, probabil, după expresia corespunzătoare din limba rusă ori din vreo altă limbă de cultură cu care au venit
în contact intelectualii ucraineni din perioada de constituire â limbii ·ucrainene
literare contemporane. Acest calc lingvistic trebuie să fie creaţia vreunui
scriitor sau publicist ucrainean originar dintr-o regiune de sud-vest, care
cunoştea din graiul său matern, vorbit în localitatea sau în ţinutul natal, termenul plekdty cu sensul de „a nutri". Cf., de ex., următorul citat din opera
literară a lui Koc'ubyns'kyj : AHdpiu IJJlK&B maeMHY HaiJi10, UJO Bce MuHembc11 J11wcb. (Ukr.-russk. slovar', 447).
Limitele dintre cele trei categorii de împrumuturi (a, b şi c) sînt, bineînţeles, relative, căci orice termen dialectal poate în mod teoretic să devină,
datorită unor împrejurări favorabile, element al vocabularului comun şi apoi
să fie „ratificat" de limba literară, sau, invers, să fie mai întîi folosit pentru
„culoare locală" în limba operelor beletristice, şi pe urmă,graţie prestigiului
celor mai valoroase dintre ele, să intre în circuitul limbii literare şi, prin ea,
să se generalizeze în limba comună.
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PRIVITOARE LA STUDIEREA ELEMENTELOR

ROMANEŞTI DIN LIMBA UCRAINEANĂ

§ 6. Lui Franz Miklosick îi revine nu numai meritul de a fi elaborat cel
dintîi studiu ştiinţific important asupra elementelor slave din limba română 1 ,
ci şi acela de a fi autorul primelor expuneri sistematice despre influenţa limbii
române asupra idiomurilor slave.
In 1866, într-o lucrare despre cuvintele străine din limbile slave, Miklosich citează cîteva zeci de cuvinte ucrainene pe care le consideră, în mod just,
de origine românească: bryndza, bukata, euma, jijin, maj, malaj, mamalyga
ş.a. (Miklosich, Fremdworter, s.v.), Mai tîrziu, în 1879, el publică, în colaborare cu E. Kaluiniacki, cunoscuta sa lucrare asupra migraţiunilor românilor
în Alpii Dalmatini şi Carpaţi, care marchează începutul propriu zis al studiilor
privitoare la influenţa limbii române asupra limbilor slave, inclusiv asupra
ucrainenei. ln capitolul rezervat acesteia din urmă Miklosich dă o listă de 51 de
cuvinte, unele preluate din lucrarea sa citată anterior, altele noi, pe care le consideră împrumutate de la români. Multe dintre etimologiile propuse aici erau
cele adevărate şi ele au fost reţinute ulterior, în studiile consacrate de alţi
lingvişti aceleiaşi probleme: bryn:dza, budz, cara, caryna, dzer ş.a. (Miklosich,
Wanderungen, 10-11). ln fine, un număr de cuvinte ucrainene de origine
sigur sau probabil românească figurează în Dicţionarul etimologic al limbilor
slave, publicat de Miklosich în 1886 (EWSl.).
O parte dintre etimologiile propuse de Fr. Miklosich în lucrările amintite
mai sus nu au fost confirmate de cercetările ulterioare. La contributiile sale
pozitive în problema influenţei limbii române asupra ucrainenei vom facesistematic trimiteri în lista ce urmează. (p. 129 ş. u.).
·
Meritul lui Emil Kaluzniacki în studierea intluenţei limbii române asupra
ucrainenei este, de asemenea, considerabil. Lista întocmită de el (ElementfJ
româneşti în ucraineană şi po!,onă, vezi Kaluznia.cki, 12-21) cuprinde peste
230 de cuvinte ucrainene, în majoritatea cazurilor însoţite de echivalentul
românesc. O bună parte dintre etimologiile propuse de autor au fost ~terior
acceptate. Totodată însă, studiul lui Kalufoiacki are lipsuri şi greşeli, explicabile numai parţial prin stadiul de început la care se aflau în acea perioadă
lingvistica românească şi ucraineană. Kalufoiacki este mult mai puţin riguros
şi prudent decît Miklosich. El lansează ipoteze bazate pe asemănări întîmplă
toare între română şi ucraineană, iar uneori propune etimologii de-a dreptul
fanteziste. Analiza lingvistică lipseşte aproape cu totul, ceea ce este mai supă
rător în cazul ipotezelor, care, nefiind motivate, dau pe alocuri listei de cuvinte paralele, ucrainene şi româneşti, întocmite de autor, aspectul unei improvizaţii. De ex., ucr. tuluk, care înseamnă 1° „pui de urs sau de lup", 2°
„piele de capră jupuită întreagă, servind ca sac pentru făină sau sare" (Hrincenko, 294), e comparat de Kalufoiacki cu rom. dial. lucki <lupi (KaluiniacM,
20), iar ucr. huska 1° „gî5că", 2° „căpăţînă de sare" (Hrin{enko, 342), la
autor - „pisălog de sare" - cu rom. huscă, care ar avea legătură cu rom.
a usca! ( Kaluiniacki, 16).
1

Fr. Mi k I os ic h, Die · slauischen Elem~nte im Rumunischen Viena, 1861.
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Contribuţiile pozitive aduse de Kalu.iniacki la cercetarea influenţei limbii
române asupra ucrainenei (adzymka, balmus, balta etc.) vor fi semnalate, în
cele ce urmează, la locul potrivit.
In 1892, ocupîndu-se de influenţa limbii române asupra limbilor învecinate, La::ăr Şăineanu citează, uneori cu comentarii proprii, o serie de cuvinte
româneşti din limba ucraineană, spicuite din lucrările citate mai înainte ale
lui Fr. Miklosich şi E. Kaluiniacki. In încheiere el scrie: „Cum se vede, elementele româneşti din ruteană sînt importante şi numeroase. Ele ar putea fi
considerabil sporite ... " (Şăineanu, Istoria, 275).
In anul 1900, I. -A. Candrea publică articolul Elementele române în limbile slavice, bazat şi el, în parte, pe lucrările amintite ale lui Miklosich şi Kaluiniacki. Printre altele, Candrea atrage aici atenţia asupra unei importante
chestiuni de principiu în cercetarea raporturilor lingvistice dintre români şi
popoarele vecine : „E departe timpul, scrie el, cînd se aruncau în spinarea
slavilor, ungurilor etc„ toate cuvintele care se găseau la români şi în limh.a
vreunuia din aceste popoare. Românul era considerat numai bun a ltta cu
impmmut, dar nici o dată bun a da cu împrumut; era veşnic datornic, dar nici
o dată creditor. Astăzi însă, în faţa vreunui cuvînt existînd la români şi
în limba vreunui alt popor cu care am venit în contact, filologul imparţial
trebuie să-şi pună întrebarea: e dat sau luat de români?" (Candrea, 409) 1 .
Numărul mare de împrumuturi, mai ales lexicale, din alte limbi nu dovedeşte neapărat inferioritatea sau slăbiciunea limbii care ia cu împrumut, ci
arată uneori, din contră, forţa şi vitalitatea ei, capacitatea de a se îmbogăţi
tenninologic şi expresiv, fără a-şi pierde specificul naţional, care depinde, în
primul rînd, de structura gramaticală şi de nucleul vocabularului. Toate
limbile mari, de cultură şi de largă circulaţie (latina, franceza, rusa, engleza
etc.) au făcut şi fac mereu împrumuturi lexicale şi frazeologice din alte limbi,
fără ca aceasta să le schimbe structura specifică şi fără să le ştirbească prestigiul. Desigur, Candrea îşi dădea seama şi el de acest lucru. Nota de elevaţie
care se degajă din rlndurile sale, citate mai sus, porneşte, fără îndoială, din
dorinţa învăţatului român de a impune în cercetarea filologică principialitatea
şi obiectivitatea ştiinţifică necesară. Studierea influenţei lexicale a unei
limbi oarecare asupra alteia nu poate oferi nimic din punct de vede-re ştiin
ţific pentru ierarhizarea lor calitativă. Ea se:veşte doar la dezvăluirea inter.acţiunii dintre sistemele lingvistice diferite şi, pe de altă parte, la descoperirea unor trăsături şi particularităţi dispărute din limba care a dat cu
'Împrumut, dar conservate în cea care a luat. După cum am văzut mai
'Înainte, Candrea a subliniat el însuşi acest ultim aspect, cu referire specială
la limbile slave şi la română (vezi şi § 3.).
In raport cu studiile anterioare, etimologiile cîtorva cuvinte ucrainene de
-origine românească din lista întocmită de Candrea au fost precizate şi adîncite
.(.geleta, jilyn, kl'ah ş.a.).
Totuşi, în cîteva cazuri, etimologiile propuse de Candrea sînt neconvingătoare sau chiar greşite (rom. arcuş > ucr. drkus, rom. bortă > ucr. bort',
borta ş.a.). Contribuţiile sale valabile vor fi menţionate la locul cuvenit.
1 Înainte de I.-A. Candrea. asupra acestui lucru atrăsese atenţia B. P. Hasdeu, vezi
Etyrnotologicum magnum Romaniae, Bucureşti, 1886-1903, s.v. altiţă.
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!n Dicţionarul etimologic al limbii române (Elementele latine), al lui L
-A. Candrea şi Ov. Densusianu, apărut numai pînă la litera P (a putea), se citează sistematic cuvintele româneşti de origine latină pătrunse în limbile
vecine, printre care şi ucraineana. Şi aici, ca şi în toate studiile precedente,
cuvintele ucrainene sînt citate fără indicarea accentului. Ele sînt reproduse
în alfabetul ucrainean şi cunrind destul de numeroase inadvertenţe tehnice.
Informaţii şi ccmentarii în rlus faţă de cele cuprinse în studiile menţio
nate apar în Dicţionarul limbii române al Academiei Rcmâne (DA), care de
asemenea citează cuvintele româneşti pătrunse în l'mbile vecine.
O contribuţie însemnată la cercetarea influenţei româneşti în ucraineană
aduce în 1926 D. Scheludko, în articolul Rumiinische Elemente im Ukrainischen.
studiu concentrat şi bogat în fapte noi, bazat pe cele două dicţionare mari ale
limbii ucrainene care apăruseră pînă atunci: cel al lui E. Zelechowski şi cel
al lui B.D. Hrincenko.
·
După o expunere succintă asupra contactului. etnic româno-ucrainean
de-a lungul timpului (cu trimiteri bibliografice), Scheludko încearcă să construiască un tablou de corespondenţe fonetice între cele două limbi, ceea ce deosebeşte în sens pozitiv studiul său de cele precedente. Felul în care a realizat
însă autorul această idee ridică multe obiectiuni, din cauză că nu se tine
seamă în suficientă măsură de particularităţiie fonetice ale graiurilor ro~â
neşti septentrionale. De ex„ el stabileşte că rom. ă > ucr. a şi ilustrează
această corespondenţă cu împrumuturile papufoja şi karau§. Această corespondenţă ar putea însă fi considerată valabilă numai dacă s-ar şti precis că
ucraineninii au împrumutat termenii româneşti respectivi din graiurile în
care ă protonic se rosteşte într-adevăr ă. După cum se ştie însă, în multe graiuri româneşti din Moldova şi Bucovina, cît şi din alte părţi, ă protonic se
pronunţă, de fapt, a 1 . Prin urmare, cele două cuvinte pe care le citează Scbeludko în sprijinul corespondenţei fonetice amintite s-ar putea în realitate să
fi fost rostite cu a protonic, iar nu cu ă, chiar de românii care le-au transmis
ucrainenilor. Obiecţii de aceeaşi natură ridică şi ;i.lte corespondenţe fonetice.
Pe de altă parte, D. Scheludko nu ţine seamă în măsura cuvenită nici de
particularităţile fonetice ale graiurilor ucrainene de sud-vest. De ex., corespondenţa rem. o > ucr. o, stabilită de el, nu este exactă, căci autorul ei nu
distinge poziţiile accentuate de cele ~eaccentuate, ceea ce îl obligă la derogări
în aparenţă inexplicabile: lok, pomana, dar kukuc, musija, burdej. EI nu observă că rom. o protonic se menţine în ucraineană ca o, sau trece la u, în funcţie de fenomenul numit ukani:e (cf. mai ccparte, § 14), cunoscut nu numai în
ucraineană, ci şi în rusă şi bielorusă 2 • Obiecţiuni de aceeaşi natură ridică şi
alte corespondenţe fonetice româno-ucrainene propuse C:e Scheludko, asupra
cărora însă nu ne mai oprim.
1 Vezi Coteanu, 84--aS, cu trimiteri la lucrări ale lui S. Puşcariu, Iorgu Jordan şi Al. Graur
!n care se discută acest fenomen. Cf. şi ALRM II, h. 8, Sunetul ă !n cuvîntul păduchio•, de unde
se vede că în p.c. 95, 386 şi 836 s-au notat rostiri cu a: paducl.ios.
1 R.
I. Ava u e so v, 0'lepKu no pycc1cou tJUOJteKmonozuu, Moscova, 1949, p. 107,
E. F. K ars k i j, EenopyccbJ. R311lK 6e11opycci;ow 11apotJa. Hcmopu'lecKu1i o'lepK MYKOB 6eAttpyccKozo H3WKO, Moscova, 1955, p. 117.
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Cu toate că semnalează multe împrumuturi ucrainene din română,
nemaimenţionate pînă atunci, studiul lui D. Scheludko nu se impune ca o
contribuţie riguroasă, din cauza tendinţei sale de a-şi lungi lista pe seama unor
cazuri discutabile şi nemotivate îndeajuns. El admite, de pildă, că ucr. dial.
aridnyk „diavolul", termen cunoscut la huţulii din Galiţia, ar putea veni din
rom. arid, fără să ţină seamă că ace3ta din urmă, ca neologism de origine
franceză, este cuno>cut şi circulă numai în limba literară 1 • Autorul nu
insistă

în susţinerea acestei presupuneri etimologice atît de puţin probabile 2, cum procedează, de altfel, şi în m!llte alte cazuri. Ucr. dial. baraskuvaty „a flecări" -în graiurile din Galiţia, este dedus de Scheludko din rom.
braşoave, fără să se rezolve, sau măcar să se arate, dificultăţile fonetice, morfologice, semantice şi de ordin teritorial pe care le ridică această etimJlogie. La
fel de puţin convingătoare sînt şi ucr. arsak < rom. arţag, ucr. behovalyj <rom.
a behăi, ucr. betej < rom. bălai, ucr. boklatyj < rom. bucălat, ucr. vykovtaty
< rom. covăţit, ucr. vyspuvaty < rom. a spune şi multe altele.
Contribuţiile pozitive ale lui D. Scheludko la studierea influenţei româneşti asupra limbii ucrainene vor fi menţionate în cele ce urmează.
După 3 ani de la apariţia studiului lui D. Scheludko, Ivan ~arovol's'kyj
pi1bHcă, la Kiev, un studiu cu aceeaşi tem'i: PyMyHcbKU 3ano3u'leHi cAoBa 6
yKpal"Hc&Kii M06u (1929). El restrînge numărul împrumuturilor propuse
ge Miklosich şi Kalufoiacki la numai 94, ceea ce reprezintă o vădită exagerare'.
Sarovol's'kyj elimină din discuţie, fără vreun fel de argumente, împrumuturi
de origine sigură românească, cum ar fi bundz, Jijîn, frembija şi altele, făcînd
astfel un pas înapoi faţă de rezultatele pozitive I' le predecesorilor.
Referiri la cuvinte de origine românească în limbile polonă şi ucraineană
cuprind studiile lui L. Malinowski, ]. Rozwadowski, K. Dejna, ]. Jan6w şi
St. W,ăkiewicz, cunoscuţi lingvişti polonezi. Ul[u110l, după ce enumeră cîteva
arhaisme fonetice româneşti în termenii împrumutaţi de poloni şi de ucraineni
de la români, arată că ele îndreptăţesc împingerea începuturilor colonizării
valahe în Polonia spre o perioadă mai timpurie decît cea pe care o indică izvoarele scrise. Pe de altă parte, el consideră că locul de plecare. a majorităţii coloniştilor români au fost Ungaria de nord, Transilvania şi Moldova de nord (Wţd
kiewicz, Dyalekt, 451).
Noi contribuţii, de principiu şi de material, la cercetarea raporturilor
lingvistice româno-ucrainene şi, în particular, la studierea elementelor româneşti dirî ucraineană, au adus, după 1935, Gr. Nandriş, D. Crânjală, S. Puşca
riu, E. Petrovici şi Al. Rosetti.
în lucrarea voluminoasă a lui D. Crâ.njală, Rumunske vlivy v Karpatech
ze zvldstim zfetelem k M oravskemu V alassku (1938), se fac dese referiri la cuvintele româneşti din ucraineană. Autorul examinează critic etimologiile propuse
de Miklosich, Kaluiniacki şi de alţi cercetători şi elimină, ca neprovenind din
Cf. FI. Marcu şi C. Man e ca, Dicţio'!ar de 11eologismc, ed. a U-a, „Editura Ştiinţi
1966, p. 67, s.v.
2 In ALR II, voi. I, p. 95, C1'm U porecliţi pe dtacul? nu S·a răspuns nicăiri cu vreun cuvînt
care să poată veni cumva în sprijinul etimologiei propuse de Scheludko.
1 Din articol nu rezultă că autorul ar fi cunoscut studiul lui b. Scheludko.
1

fică.",

Bucureşti,
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română, un mare număr de cuvinte considerate anterior de origine românească.
Această selecţie critică întreprinsă de Crânjală trebuie apreciată pozitiv.
Lucrarea lui Crânjală conţine însă greşeli şi exagerări, în sensul că se
neagă categoric originea românească a multor cuvinte ucrainene care, în mod

sigur sau foarte probabil, au fost preluate de la români: berbenyc'a, geleta,
gerdan, goga, grun', kule§a, magura, putyra, rypa şi alte cîteva.
Fără să aibă vreun temei ştiinţific, D. Crânjală pune sub semnul îndoielii
existenţa în ucraineană a variantei fonetice vaklefa, cu kl' netrecut la k', semnalată de Miklosich (EWSl„ 374), cu toate că în limbile slave carpatice mai
există încă un asemenea caz (kl'ah şi variantele sale), pe .care el „îl recunoaşte".
Această „prudenţă" a lui D. Crînjală concordă cu una din tezele sale principale despre aşa-zisul imigraţionism al românilor în Dacia şi despre noutatea
lor relativă în Carpaţi, la apus de Maramureş (Crânjală, XXVII). Cercetări
dialectale recente, întreprinse de specialişti ucraineni competenţi, semnalează
însă în Carpaţii nordici termenul vakle§un „nume de berbec de o anumită
culoare", cu kl' păstrat (Dzendzelivs'kyj, Vivcars' ka leksyka, 108), ceea ce confirmă exactitatea variantei vakl3fa, citate de Miklosich. Pe de altă parte, este curios
că, din listele de împrumuturi făcute de ucraineni din română, la D. Crânjală
lipseşte termenul de
origine latină jaryc,semnalat atît de Miklosich (EWSl„
100), cit şi de Zelechowski şi Hrincenko, deşi aceste trei dicţionare au fost
folosite de D. Crânjală în analiza sa. Se pune întrebarea dacă această omisiune
este într-adevăr o inadvertenţă, datat fiind că în termenul jaryc proteza lui jconstituie un indiciu important asupra vechimii sale mari în ucraineană.
In lucrarea lui D. Crânjală sînt, pe de altă parte, cazuri în care se atribuie
în mod greşit origine românească unor cuivnte ucrainene care în mod sigur nu
provin din română. De ex„ ucr. piskdr' este explicat de el prin rom. pescar. In
ucraineană însă cuvin tul înseamnă „porcuşor" şi denumeşte peştele Gobio flu:n:atilis, pe cînd în română pescar nu are nicăiri sensul de „peşte". În afară de
aceasta, ucr. piskar' nu e limitat numai la graiurile de sud-vest, în care ar
fi putut pătrunde din limba română, dacă în română ar fi existat cîndva un cuvînt pescar cu acest sens, ci are circulaţie largă, în limba comună (cf. Ukr.-russk.
slovar', 432). Termenul e cunoscut, de altfel, şi în limba rusă, pînă departe
spre Moscova, şi apare în producţiuni folclorice ruseşti (Dal', III, 103-104).
Aceste fapte, atît de uşor verificabile, l-ar fi putut, 'într-adevăr, determina
pe autor să manifeste prudenţă, mai cu seamă că ucrainenii din Carpaţii
Nordici n-au împrumutat, decît, poate, îu mod cu totul excepţional, de la
români termeni pentru denumirea peştilor. In realitate, ucr. piskdr', ca şi rus.
p~skdr', sînt cuvinte proprii, slave de răsărit, de origine slavă comună
(Sanskij, Kratkij etimol. slovar', 248). În fine, încă un caz. D. Crânjală
crede, în lucrarea citată, că ucr. proskura provine din rom. prescură, fără
să facă mai întîi dovada că termenul nu a pătruns în graiurile pop1ila.re
ucrainene din slavona rusă, în care e bine cunoscut, încă începînd cu
sec. al XI lea (cf. Sreznevskij, II, col. 1569~1570).
ln afară de cel al lui Fr. Miklosich, menţionat mai înainte (EWS!.),
dintre dicţionarele etimologice slave care semnalează împrumuturi ucrainene
din limba română trebuie menţionate încă trei.: cel:al lui E. Berneker, Slawisches
etymologisches W orterbuch· (1908--'-1913)„ cel al lui M. Vasmer, R-ussisclies
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etymologisches W ărterbuch, I-III (1950-1958) şi cel, m curs de apariţie.
al lui J.B. Rudnyc'kyj, An Etimological Dictionary of the ukrainian language
(1962ş.u.). Ultimul, judecînddupă fascicolele 1-5, încearcăsăînregistrezetoat
cuvintele dialectale semnalate anterior de specialişti ca fiind de origine românească. Izvoarele folcsite nu sînt însă „la zi", de unde unele omisiuni.
Astfel, obrervăm că din prima fascicolă lipsesc dialecfomele de origine roe
mânească al'bijka, aretiJ", arkdn (cu ser.sul de „dans"), babana, bdlec', barza
bdrzij ş.a. Soluţiile propuse, pentru cuvintele pătrunse din română, în acest
prim ~i foarte interesant dicţionar etimologic al limbii ucrainene, cu toate
că, în genere, sînt convingătoare, comportă, totuşi, pe alocuri discuţii (cf.
Horbatsch, Recenzie, I-III) *.
In ultimii ani, studierea elementelor româneşti din ucraineană a fost
simţitor lărgită şi adîncită, graţie numărului mare de contribuţii de amănunt
pe care le-au adus şi le aduc mereu în această privinţă dialectologii sovietici
ucraineni, mai cu seamă cei din centrele universitare din sud-vest. Un element
nou, de cea mai mare importanţă, al unora dintre aceste contribuţii este folosirea datelor geografi ei 1 i n g vi st ic e (cf., de pildă, lucrările lui
J.O. Dzendzelivs'kyj: Atlas Transkarp„ Nazvy, Rumunizmy, Vivcars'ka leksyka.
Izoglosy ş.a.).
Cînd cele 25 de atlase lingvistice regionale ale limbii ucrainene la care
se lucrează în prezent vor fi terminate, va exista posibilitatea de „a coborî pe
sol" multe dintre datele glosarelor şi dicţionarelor, ale căror indicaţii în ceea
ce priveşte localizarea unor termeni fie că sînt prea vagi, fie că lipsesc cu
totul. Un interes deosebit vor prezenta pentru cercetătorii raporturilor lingvistice româno-ucrainene în special datele volumelor care vor reflecta graiuri
din vecinătatea imediată a teritoriului lingvistic românesc (cf. Dzendzelivs'kyj,
Zasady, 11-13).

- § 7, Toponimicele. Foarte numeroase în Carpaţii Nordici şi în zonele învecinate în care se vorbesc graiuri ucrainene, tofonimicele cu aspect românesc
au fost şi ele pînă acum obiectul a numeroase studii, unele remarcabile prin
bogăţia materialului concret extras din izvoarele scrise ori cules de pe teren
(Rudnyc'kyj, Nazwy, Hrabec, Stieber, Toponomastyka, Dejna, Hala·s ş.a.).
Toponimicele de origine sau cu aspect românesc din regiunile amintite
necesită, ca toate toponimicele în genere, metode de cercetare în bună parte
diferite fată de cele utilizate în studierea termenilor comuni. In unele cazuri
ele au put~t fi create chiar de ucraineni (sau de alţi slavi), pe baza unor cuvinte proprii de origine româneasca, tot aşa cum; spre exemplu, pe teritoriul
de limbă românesc există multe toponimice cu înfăţişare slavă, create .însă
de români, cu ajutorul unor cuvinte rcmâneşti de origine slavă 1 . Iată
de ce, problema toponimicelor româneşti sau cu aspect rcmânesc, de ţe teri• Recent am arătat şi noi ~cest lucru, intr-o andoză si:ec'ală, in comun'.c~re Elemen-·
tele rom611eşti din limba ucraineand (Pe baz<A Dicfionar'Ulvi etimologic al lui]. B. Rudnyc'h)'j~
/ase. 1-5); susfnută la Sesiunea ştiinţifică a Univers:tâţii Bucure~ti, la. 15 octombr:e I iJ<·7„
1 Aspectele. teoretice şi metodologice ale acestei probleme au fost la noi elaborate, funda·
mentatc şi aplicate, in ultimii ani, de a.cad. E. P.etrovici, in numeroasele sale contribuţii la studi
crea numelor de Jocuri clin România (cf„ de ex., Petrovici, Trecdlor( 7).
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toriul graiurilor ucrainene de sud-vest trebuie despărţită de cea a termenilor
comuni de origine românească, ea fiind o altă problemă.
In cazurile însă în care nµme comune ucrainene de origine românească,
cum ar fi, de pildă, strunga, mri.gura sau kolyba, există la ucraineni şi ca toponimice, ele trebuie incluse în listele de împrumuturi, cu menţionarea faptului
că se folosesc şi ca toponimice. Aşa am procedat în lista de împrumuturi
din lucrarea de faţă (p. 129 ş. u.).
III. CUVINTELE DE ORIGINE ROMÂNEASCĂ DIN LIMBA UCRAINEANĂ

Acest capitol, cel mai întins, tratează 3 probleme principale: 1. Adaptarea
_fonetică şi morfologică a împrumuturilor; 2. Lista alfabetică a împrumuturilor
(împreună cu variantele şi derivatele lor) şi 3. Prezentarea tematică a împrumuturilor. Le vom expune în această ordine.
I. ADAPTAREA FONETICA ŞI MORFOLOGICA A /MPRUMUTURILOR
a) ADAPTAREA

FONETICJ A IMPRUMUTUR/LOR

Vocalismul. (§§ 8-17)
§ 8. Rom. a, accentuat sau neaccentuat, rămîne a şi în ucr. Ex. : rom.
balţ > ucr. bdlec', rom. pop. ga1.Lră> ucr. gavra, rom. gazdă> ucr. gazda, rom.
gorgan > ucr. gorgan, rom. grapă > ucr. grapa, rom. clâcă > ucr. klaka
etc.; rem. dial. antereu > ucr. anterev, rom. dial. pafidli > ucr. pajtali,
rom. dial. prajînă > ucr. praiyna, rom. dial. a samand > ucr. samandty etc.
§ 9. Rom. ă, accentuat sau neaccentuat, devine în ucr. e. Ex.:. rom.
flăcăii > ucr. flekev, rom. dial. hr1.rgă1' > ucr. hergiv, rom. mălâi > ucr.
meldj, rom. dial. răzăş > ucr. rezes etc.
Despre rom.-ă (în poziţie finală), vezi § 27.
§ 10. Rom. e, accentuat sau neaccentuat, rămîne e şi în ucr. Ex. : rom
cuteşă > ucr. kidefa, rom. dial. le1.Lurdă > ucr. levurda, rom. negură > ucr.
negura etc. ; rom. nepot > ucr. nepit, rom. a rnmega > ucr. rumegâty, rom.
oare > ucr. varc etc.
§ 11. Rom. i se menţine în ucr. ca i, sau trece la y (î). De regulă, i se
menţine. Ex.: rom. bir > ucr. bir, v. rom. did. frămbie > ucr. frembija, rom.
dijmă > ucr. diima, rom. venit > ucr. venit, rom. albie > ucr. val'bija etc.
Intr-o serie de cazuri, mai ales după r, care în ~raiurile ucrainene este dur,
i trece lay. Ex.: rom.frică >ucr.fryka, rom. grindă> ucr. grynda, rom. arici>
ucr. jcwyc, rom. dial. macriş > ucr. makryf etc. După alte consoane: rom. afină
> ucr. jâfyna, v. rom. a demicrl > ucr. demykrlt:y, rom. colibă > ucr. kolyba etc.
Adesea, trecerea lui i la y este rezultatul analogiei cu diverse sufixe
ucrainene care au.în componenţa lor vocala y. Ex.: rom. ţarină> ucr. caryna,
nu numai din cauza lui r, ci şi pentru că în ucraineană sînt frecvente cuvintele
cu sufixul -yna ; rom. comarnic > ucr. komdrnyk, prin analogie cu sufixul ucr.
-nyk; rom. cîrlig > ucr. gyrlyga, rom. dial. mamaligă > ucr. ma11ialyga, prin
analogie cu cuvintele formate cu sufixul -yga; rom. aUiţă > ucr. altyc'a,
rom. berbeniţă > berbenyc'a, rom. galiţă > ucr. gdlyc'a, prin analogie cu cuvintele formate cu sufixul -yc'a (cf. şi § 21).
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§ 12. Rom. î, accentuat sau neaccentuat, devine y. Ex. : rom. blind >
ucr. blyndyj, rom. cîrd > ucr. kyrd, rom. dial. rîndză > ucr. ryniz:i, rom.
Jiîrdău > ucr. hyrdev, rom. brînduşă > ucr. brynd1Ha etc.
§ 13. Rom. o accentuat se păstrează. Ex. : rom. dial. arvonă > ucr.
.arvona, rom. botă > ucr. bota, rom. bujor > ucr. bui6ra, rom. doină > ucr.
.d6jna, rom. loc > ucr. lok etc.
§ 14. Rom. o neaccentuat de regulă se menţine ca o. Ex. : rom. bostan >
ucr. bostan, rom. dial. botpi.r' > ucr. bovhar', rom. a folosi > ucr. folosyty,
rom. gogoman > ucr. gogoman, rom. gorgan > ucr. gorgan, rom. codaş >
ucr. kodas, rom. comarnic > ucr. komdrnyk etc.
Totuşi, sînt frecvente cazurile cînd o neaccentuat rom. devine în ucr. u,
in virtutea fenomenului „ukanie", caracteristic pentru multe graiuri ucrainene de sud-vest (cf. lylko, 74, Bi,katevil, 21). Ex.: rom. bocdnâ > ucr .
.hukan'ly, rom. bordei > ucr. burd~j, rom. porneală > ucr. purn'dlo etc.
Există şi dublete fonetice care oglindesc oscilaţia între vocalismul protonic din română şi cel din dialectele ucrainene de sud-vest, ca, de ex„ rom .
.JJotei faţă de ucr. botej sau butej, rom. moşie faţa de ucr. moSija sau musija etc.
§ 15. In cîteva cazuri, rom. o în silabă închisă este reprezentat în uc:r.
prin i, la fel ca şi o din cuvintele neîmprumutate aflat în această poziţie : rom.
-nepot > ucr. nepot sau nepit, rom. ocol > ucr. ok6l sau okil, rom. dial. şipot >
ucr. sypit (Despre o, e > i în ucr., vezi pe larg Ist. gram„ p. 152, ş.u., § 41).
§ 16. Rom. u, accentuat sau ne accentuat, rămîne în ucr. u. Ex. : rom. brînduşă > ucr. brynd·usa, rom. bundz>ucr. bundz, rom. ciumă>ucr. dzuma,rom.
Jurcă>ucr. furka, v. rom. grun.>ucr. grun',rom. guşă> ucr. gusă etc. ;rom.
bucdtă>ucr. bukdta, rom. busuioc >ucr. busuj6k, rom.fruntaş >ucr.frunta§etc.
In cîteva cuvinte, rom. u manifestă tendinţa.de trecere la o, sau a trecut
a o, prin disimilare faţă de altă vocală închisă (u sau i) de sub accent. Aceste
-cazuri sînt ·: rom. buburitz > ucr. boborUdz, rom. butuc > ucr. bot'1/,k (sau
.butuk), rom. ciutură> ucr. tutora (sau litura, cu o disimilare vocalică analoagă),
rom. dial. cucurUdz > ucr. kokorud' d' a (sau lmkurUdz), rom. curcublţă > ucr.
.korkobec', rom. furMnă > ucr. fort-una.
§ 17. Diftongul oa. 'Trebuie distinse două cazuri: a) diftongul oa la
iniţială şi b) - oa în interiorul cuvîntului.
a) Rom. oa-(la iniţială) >ucr. va-, căci Q din Qa este interpretat de ucraineni cap, (vezi § 18). Ex.: v. rom. oacl'eş > ucr. vakles, rom. oare > ucr.vare.
b) Rom. oa în interiorul cuvîntului trece în mod constant la ucr. 6.
Ex.: rom. bulboană > ucr. bul'b6n'a, rom. doagă > ucr. d6ga, rom. gloabă >
ucr. gl6ba, rom. groapă > ucr. grapa, rom. coadă > ucr. k6da, rom. co.coană > ucr. kok6na, rom. moaşă > ucr. m6§a etc.
De altfel, în Transilvania, Crişana şi Maramureş, lit. oa se rosteşte ~
(o deschis), vezi ALRM II, h. 212. In împrumuturile făcute de ucraineni de
la români din aceste provincii, rom. dial. o (o deschis) > ucr. o.
În rom ..dial. şfodr.ă elementul Q a f~st interpretat ca !,l, sub influenţa
Jabialei precedente j, de unde ucr. .Vara, iar nu if6ra.
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Consonatismul (§§ 18-23)
§ 18. Rom. y. trece în mod constant la ucr. y., variantă poziţională a
fonemului Iv/. Trebuie distinse următoarele patru situaţii:
a) Rom. !:! (< Q) la iniţială de cuvînt > ucr. v- (vezi § 17).
b) Rom. !.L la iniţială de silabă în interiorul cuvîntului > ucr. v. Ex.:
rom. dial. lay.ută > ucr. lavUty, rom. dial. Uy.urdă > ucr. levurda, rom. dial.
botiâr' > ucr. bovhri.r' (prin stadiul bo!f-ri.r', cu h- secundar, protetic, cf. § 23),
rom. pl6tiă > ucr. pl6va.
·
c) Rom. !! la finală de cuvînt > ucr. Ivi, care se realizează în această
poziţie ca IJ.· Ex. : rom. dial. anterey. > ucr. anterf:u, rostit antere!,l, rom.
j7ăcău > ucr. flekev, rostit flekey. etc.
d) Rom. y. la finală de silabă > ucr. /vi, care se realizează în această
poziţie ca !ţ. Ex. : rom. pop. gâ!fra > ucr. gavra, rostit gaiţra.

§ 19. Velarea momentană rom. g de regulă rănllne g în împrumuturile
ucr. din română. Ex. : rom. doagă > ucr. d6ga, rom. gâta > ucr. gri.ta, rom.
negură > ucr. negura, rom. jeg > ucr. dieg etc. Acest g manifestă tendinţa
de a fi supus aceluiaşi tratament la care a fost supus în ucraineană vechiul g
din slava comună de răsărit, adică de a trece la h laringal fricativ. (Ex.:
rom. gri.ură > ucr. gri.vra, havra, rom. găleâtă > ucr. geUta, heteta, v. rom.
grun > ucr. grun', hrun, rom. murg > ucr. murg-ri.t-yj, murh-yj etc.
In cîteva cazuri, izvoarele consultate atestă pentru rom. g numai stadiul
ucr. mai nou h: rom. beteag > ucr. bet'ri.h, rom. cotigă > ucr. kotyha, rom.
gloată > ucr. IU6ta, rom. neghină > ucr. nehyn, rom. pribeâg > ucr. brybeha.
§ 20. Rom. l devine în ucr. l sau l'. Ex.: rom. dial. balri.n > ucr. balân,
rom. dial. a folosi > ucr. folosyty, rom. flutur > ucr. flutur, rom. altiţă > ucr.
altyc'a, rom. bâltă > ucr. bâlta, rom. blană > ucr. bldn'a, rom. gri.lbeni > ucr.
galbeni, rom. dial. gălcă > ucr. gelka, rom. salbă > ucr. salba etc. Pe de altă
parte însă, rom. albie> ucr. al'bijka, rom. balţ > ucr. bal'c (> bri.l'ec'), rom.
bulboană > ucr. bul'b6na, rom. b6lfă > ucr. b6l'ja, rom. /alee > ucr. fri.l'la,
rom. luntre > ucr. l'untra etc.
§ 21. Rom.

> ucr:

ţ, africată dură,

cap, rom. ţară

> ucr.

se

menţine şi

în ucr. la fel (c). Ex.: rom.

etira, rom. dial. braţâră > ucr. bracdr. ln
cîteva împrumuturi însă, reflexul rom.ţeste ucr. c', africată moale, prin analogie cu c' din cuvintele neîmprumutate. Ex. rom. balţ > ucr. bâUc', ca în ucr.
pa.tec' •. cu e „mobil", rom. dial. jăntiţă > ucr. ientyc'a. ca în numeroasele
cuvinte proprii formate cu sufixul -yc'a etc. (Cf. şi § 35 b).

ţap

§ 22. Asimilări şi disimilări consonantice. ln împrumuturile din română
se constată multe cazuri de schimbări fonetice explicabile prin asimilare şi
disimilare consonantică.
§ 22 a. As·imilări
a) .O c<:msoană surdă trece în sonoră sub influenţa unei sonore sau sonante
următoare. Ex.: v. rom. +cl'ag
ucr_ gl'ag, rom. cîrlig
ucr. gerlyga, rom.
cornută
ucr. +gornuta (de unde; apoi, hornUta, "vezi § 19), ·rom. pribeag

>

>
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> ucr. brybeha, rom. prună > ucr. brun'ka, rom. cergă > ucr. dierga, rom.
> ucr. diula, rom. ciumă > ucr. diuma, rom. hăciugă > ucr. hadiuga.
b) O conscană surdă trece în sonoră sub influenţa unei sonante precedente: rom. rîncdâ > ucr. ryngdc, rom. dial. placintă > ucr. placynda.
c) O consoană dentală trece în velară sub influenţa unei velare precedente:
rom. cingătoare > ucr. cyngakora.
§ 22 b. Disimilări
e) O consoană labială devine velară sub influenţa unei labiale următoare:
rom. bolfă > ucr. g6l'fa, rom. pastramă > ucr. kastrd.ma.
f) O consoană sonantă trece la altă sonantă, sub influenţa unei sonante.
identice următoare: rom. nod.ten > ucr. · otenync: > notelyna, rom. dial
vardzd.re > ucr. vandzd.r.
§ 23. Consoane protetice.
1n cîteva împrumuturi se constată proteza unor consoane la iniţială
de cuvînt sau de silabă :
h-: rom. dial. ddzîmă > ucr. hddzymka, rom. dial. armasd.r' > ucr harmasdr',
rom. urdă > ucr. hurdd., rom. dial. bouar' > ucr. bovhar' (cf şi § 18);
j- : rom. afină > ucr. jd.fyna, rom. arici > ucr. jaryc;
V-: rom. albi~ > UCf. val'bija, rom. urdă > UCL v1i.rda.
Aceste proteze nu apar însă în mod consecvent, căci paralel cu variantele
citate se constată şi altele, fără proteză: d.dzymka, djyna, al' bijka.
Foarte vechi pare a fi numai j- din jaryc şi, poate, şi din id.fyna (vezi
aceste cuvinte în lista alfabetică de la p. 149).
Pentru celelalte 8 împrumuturi din română cu a la iniţială (altyc'a,
anterev, aretij, aripdt, arkan, armd.s, arsyc'a, arvona) nu sînt atestate variante
cu j- sau cu altă consoană protetică.
ciulă

b) ADAPTAREA

MORFOLOGIC.{ A

fllfPRUMUTL'RILOJI.

Substantivul (§§ 24--30)
§ 24. Substantivele româneşti de genul masculin sau neutru, terminate
la nominativ singular într-o consoană sau într-un grup de consoarie, de
regulă devin în ucraineană masculine cu desinenţa -l'J. Ex.: rom. cumnat
(mase.) > ucr. cumnat (mase.), rem. cîrd >(neutru) > ucr. kyrd (mase.).
§ 25. Între două consoane finale poate să aFară o vocală mobilă, prin
analogie cu cazurile similare din cuvintele neîmprumutate. Ex.: rom. balţ >
ucr. bdlec', rom. ţarc > ucr. cark sau cdrok 1 •
§ 26. Într-un număr considerabil de cazuri substantive româneşti
masculine sau neutre, terminate la nominativ singular într-o consoană, au
căpătat în ucraineană dezinenţa -a, deverlind, în acest fel, substantive de
genul feminin: rom. botei, bujor, dat, dzăr, fum, cl'ag, gurgul', cîrţig, cărăuş,
cîmp, cucuritz, păpuşoi, vad, au devenit în ucraineană butej sau buteja, bui6ra,
dat sau dat(',, dzer sau dzera, gl'ag sau gl'dga, gurgul'a, kyrlyh sau gyrlyga,
llaraufo, kympC'., kukuriidz sau kukurudza, papusoja.
1 Ac~laşi fenomen se constată şi în !mprumdurilc făcute de ~lrbii caraşovcni din
română de ex. rom. d1u1ţ
caraş. danac etc., 'czi Emil Petrovic', Graiul Caraşovt.nilor. Studiu din diaielectologie slavă meridio•.ală, Bl.lcurcşti, 1935, F· 83-84.
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Explicaţia acestui fenomen, ·cel puţin pentru o parte dintre exemplele
de mai înainte, s-ar putea să fie următoarea: ucrainenii, auzind de la români
formele articulate cu articolul hotărît -u ( < -ul), le-au interpretat ca pe nişte
acuzative în -u din sistemul morfologic propriu, de la care apoi au dedus
formele corespunzătoare de nominativ în -a. Acest proces trebuie să fi avut
ca punct de plecare forme româneşti de acuzativ articulat din propoziţii ca:
lntoarce boteiu! (=boteiul), A rupt bujorii (=bujorul) etc. Cf. şi
rom. căpăstru, care a devenit în ucr. kapestra.
Pentru unele dintre cazurile de mai înainte sînt însă de presupus şi alţi
factori care au putut determina trecerea de la tipul cu desinenţă- 0 la tipul
cu -a: analogia cu un sufix productiv, de ex. rom. cîrlig > ucr. gyrlyga,
gyrlyha, sub influenţa numeroaselor derivate proprii cu sufixul -yga (-yha),
analogia bazată pe comunitatea semantică, de ex. rom. dial. papuş6i > ucr.
papu§6ja, datorită faptului că tot de genul feminin este şi kukuriidza. !n sfîrşit,
trecerea de la tipul mase. -0 la tipul fem. -a poate fi un mijloc de evitare a
unui grup de consoane nou, inexistent în cuvintele neîmprumutate: rom.
cîmp > ucr. kympa. Cf. şi ldpta <rom. lapte.

§ 27. Substantivele româneşti de genul feminin, terminate la nominativ
singular în -ă, devin în ucraineană feminine în -a. La aceasta au contribuit trei
factori: a) genul natural, ca în rom. doică> ucr. d6jka, rom. fină > ucr. fina,
rom. cocoană > ucr. kok6na, rom. dial. matuşă > ucr. matufa etc.; b) formele
româneşti articulate cu articolul hotărît -a: rom. coada > ucr. k6da, rom.
cornuta > ucr. kornuta, rom. groapa > ucr. gropa etc. ; 3) faptul că în ucraineană nu există substantive de genul feminin cu desinenţa -e (conform corespondenţelor fonetice româno-ucrainene arătate în § 9, rom. -ă ar fi trebuit
să. aibă în ucr. reflexul -e).
Unele dintre acestea au putut fi împrumutate de la forma românească
articulată, în -a (vezi. § 30).
§ 28. Substantivele româneşti de genul feminin, terminate la nominativ
singular în -e, devin în ucraineană feminine în -a. Ex. : rom. /alee > ucr.
jal'ca, rom. luntre > ucr. l'untra, ~rom. linte > ucr. l'ynta, rom. mutătoare >
ucr. mutator'a, rom. putere > uer. puter'a, rom. bucălaie > ucr. bukulaja,
rom. odaie > ucr. odaja, v. rom. dial. frămbie > ucr. frembija, rom. moşie >
ucr. moSija etc.
Şi dintre acestea unele au putut fi împrumutate de la forma românească
articulată, în -a (vezi § 30).
§ 29. Într-un număr nu prea mare de cazuri, substantive româneşti
feminine, terminate la niminativ singular nearticulat în -ă, au devenit în ucrainează masculine, prin pierderea acestuia, ori au două variante: una „normală",
în -a (cf. § 9), iar alta cu desinenţa -0. Acestea sînt: rom. brăţară, dial. braţară > ucr. brejcdra şi bracar, rom. bucată > ucr. bukdta şi bukdt, rom. guşă
> ucr. gu§a şi gus, rom. căpuşă > ucr. kdpus, rom. cuteşă > ucr. kulesa
şi kulU, rom. cîrjă > ucr. kyria şi kyri, rom. dial. maci-UCă > ucr. macuga
şi macug, rom. neghină > ucr. nehyn, rom. scrimă > ucr. skam, rom. spuză >
ucr. spuza şi spuz.
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§ 30. În cîteva cazuri este evident, iar în altele se poate presupune, că
substantivele româneşti au fost împrumutate la forma articulată cu articolul
hotărît: rom. m.Oşul > ucr. m6sul, rom. dial. nanaşul > ucr. nanasul. Poate
că şi corespondentele feminine ale acestor substantive au fost împrumutate
tot la forma articulată: rom. moaşa > ucr. m6fa, rom. dial. nanaşa > ucr.
nanti§a > nanti§ka. Tot de la forma cu articolul hotărît -a vor fi fost împrumutate şi unele substantive care denumesc animale după diversele lor însuşiri,
dacă au fost preluate ca nume proprii : rom. dial. Baldia (nume de vacă) > ucr.
balaja, rom. Brînduşa (nume de oaie) > ucr. bryndu§a, rom. dial Roşa (nume
de capră) > ucr. r6§a etc.
Adjectivul

§ 31. Adjectivele româneşti sînt adaptate la sistemul morfologic ucrainean prin două procedee :
a) cu ajutorul desinenţei adjectivele -yj sau -ij-, ataşată la forma nearticulată de masculin a adjectivului românesc, ca în: v. rom. barz > ucr.
bdrzij, rom. blînd > ucr. blyndyj, rom. ciul > ucr. diulyj, rom. murg > ucr.
mitrhyj, rom. dial. sarac > ucr. sarakyj. rom. şut > ucr. sutyj, rom. dial.
tarcdt > ucr. tarkdtyj etc.;
b) cu ajutorul desinenţei adjectivale -yj sau -ij, ataşată la terna adjectivului românesc extinsă cu un sufix adjectival ucrainean: rom. fudul > ucr.
fudul'nyj (fuditl'-n-yj), rom. lai > ucr. laistyj (laj-ist-yj), rom. urît > ucr.
urytnyj ( uryt-n-yj) etc.
Aceste adjective sînt împrumuturi adaptate la sistemul morfologic ucrainean. Ele trebuie deosebite de adjectivele create de ucraineni, cu ajutorul diverselor sufixe, de la cuvinte proprii de origine românească. De ex„ ucr. carynnyj
< ucr. caryna ( < rom. ţarină). cu sufixul adjectival -n-yj, este un derivat
propriu, iar nu un împrumut adaptat. Aceeaşi remarcă este valabilă pentru
adjective ca: boksystyj, capynyj, diegovatyj, kolybnyj, murgatyj, murgastyj,
murgavyj etc.
Verbul (§§ 32-34)

§ 32. Verbele româneşti de conjugarea I (cu infinitivul în -a) sînt adaptate la sistemul morfologic ucrainean prin adăogarea sufixului. -ty, specific
pentru infinitiv. În asemenea cazuri sufixul tematic al infinitivului este -a-.
Ex.: rom. a muta > ucr. mutaty (mut-d-ty). rom. a rumega > ucr. rumegaty,
rom. dial. a sapa > ucr. sapaty, rom. dial. a scapd > ucr. skapdty etc.
Verbele româneşti de conjugarea a IV-a (cu infinitivul în -i sau -î) formează în ucraineană infinitivul cu sufixul tematic -y-. Ex.: rom. a se fuditU >
ucr. fudulytys'a, cu deplasarea accentului pe radical (cf. § 35), rom. a socoti
> ucr. sokotyty, rom. dial. a folosî > ucr. folosyty, rom. dial. a paţî > ucr.
pacyty etc.
§ 33. În cîteva cazuri, sufixul tematic al infinitivului ucrainean este
uva-: byrzuvatys'a, pra§uvaty, rumenuvaty, sapuvaty, sau -ova-: car'kovaty,
https://biblioteca-digitala.ro
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a

(în)ţărcui,

§ ~4. în ucr. purn'aty (ar fi fost de aşteptat +pornyty <rom. a porni)
s-a produs o nivelare a temei infinitivului după substantivul purn' alo (< rom ..
porneală).

Accentul

§ 35. De regulă, împrumuturile din română au în ucraineană accentuI
pe aceeaşi silabă ca şi în limba-sursă. Ex. : rom. dial. adzîmă > ucr. ddzymka,
rom. dial. antereu > ucr. anterev, rom. pomdnd > ucr. pomana etc.
Deplasarea accentului de pe silaba din limba-sursă este condiţionată de
doi factori :
a) Nivelarea temei mai multor împrumuturi cu acelaşi radical. Ex.: rom ..
dial. badică > ucr. bddica, sub influenţa ucr. bri.d'o (<rom.); rom. dial.
a grapa ucr. grapri.ty, dar şi grti.paty, ultima variantă - sub influenţa subst.
grapa ( < rom.) ; v. rom. •a merendd > ucr. merendaty, sub influenţa subst.
meryend'a (<rom.); rom. dial. a tuşîrd > ucr. tusyraty, sub influenţa subst.
tu§yra (<rom.); rom. a se fuduli >ucr. fudulytys'a, sub influenţa adj.
fudul'nyj (< rom.) etc.
b) Analogia cu clase accentologice de cuvinte neîmprumutate. Ex.:
rom. dial. ba.ligă > ucr. balyga, cu deplasarea accentului sub influenţa numeroaselor derivate proprii cu sufixul -yga; tom. flutur > ucr. flutur, sub influenţa numeroaselor derivate proprii cu sufixul -ur; putină > ucr. putyna,
sub influnţa numeroaselor derivate proprii cu sufixul -yna etc. ·
c) Într-un număr restrîns de cazuri deplasarea accentiilui poate fi doar
constatată: rom. blindă > ucr. blyndri., rom. urdă > ucr. urda, vurda, însă
şi hurdri.; rom. dial. caluş > ucr. kdlu§; rom. dial. capuşă > ucr. kri.pus;
rom. neghină > ucr. nehyn; rom. vîrlodpă > ucr. vyrtopa.
2. LISTA ALFABETICĂ A !MPRUMUTURILOR

A
adzymka „un fel de pîine din aluat nedopsit" - în graiurile din Bucovina
2, Hrincenko, 4). Etimol.: formaţie proprie, cu suf.
-k-a < ucr. +adzyma <rom. dial. ddzîmă „azimă", cf. arom. adzîmă „id."
(Papahagi, 60) < gr. ăl;vµa „fără drojdie" (Kaluiniacki, 12, Scheludko,
125, Crânjală, 432, Mihăescu, 93). Var.: hri.dzymka (Hrinlenko, 263). Despre
h-, vezi § 23.
:ifyn, vezi ri.fyna.
. :ifyna, pl. ti.fyny 1° „afine" (Vaccinum myrtillus) -în graiurile carpatice, iar
ca, regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 11, Ukr.-russk.-slovar',20, Malecki
-Nitsch, h. 292), Vincenz, 715; 2° „nume de oaie de o anumită culoare" -în
graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivlars' ka leksyka, 108). (Etimol. :
<rom. afină „id.", considerat cuvînt străvechi (Sobolevskij, s.v., Candrea,
şi Galiţia (Zelechowski,
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Puşcariu, Lb. rom., 245-246, Giuglea, Elemente, 405-406,
Vincenz, ihid., Rudnyc'kyi. 42), împrumutat de la români de unguri: afonya, şi
de saşii din Transilvania: afine „id" -sensul 1° (Puşcariu, op. cit., ibid., Grigorowitza, 341). Var.: âfyn, cf. rom. afin „tufă de afine"; y"dfyna, cu j- protetic
(vezi§ 23); jd.fyry, pi., de la v. rom. dial. âfiră, cu rotacism. Derivate: af..vn'âk
„băutură de afine", cu suf. -'âk, cf. vy§n'a „vişină" -vysn'âk „vişinată";
ajyn'ânka „supă de afine", cu suf. -'dnka, cf. krupy „crupe" - krup'rinka
„cîmat umplut cu crupe"; dfynnyk „tufă de afine" - cu suf. -nyk, cf. smorodyna „coacăză" - smorodynnyk „tufă de coacăză" - toate în graiurile
huţule şi, ca regionalisme, şi în ucr. literară (Hrincenko, ibid., Ukr.-russk.
slovar', ibid.).
al'bijka „albie" - în graiurile de vest (telechowski, 3). Etimol. : formaţie
proprie cu suf. -k-a < ucr. 7 âl'biy"a <rom. albie< lat. alveus (Candrea, 404,
Scheludko, 125), cu deplasarea accentului pe sufix. Despre l', vezi§ 20. Var.:
vti.t'bija „covată", „vas pentru dat de mîncar ela porci, (Malecki-Nitsch, h. 71,
p.c. 7,25-halb'ija. 2137-xalb'ija,17-hdlb'ijka, 39-xalbija; Cf. şi
Nandriş, 143). Te1menul albie este larg cunoscut în graiurile româneşti
(ALR, s.n., IV, h. 1223, albie de spălat rufe), Despre v-, vezi § 23.
altyc'a „căpt:.iFală s'.lbsioa·a cămăşilor" - în graiurile carpatice şi
nistriene (Hrincenko, 6, Dejna, t23), Etimol.: <rom. altiţă (Sche/,udko, 125,
Crânjală, 198 şi 438, Rudnyc' kyj, 17, Ros~tti, V, 120) < sl. de sud, d. ser.
litica (Mihăilă, 65). cu-yc' a î.l.d. -~ca, vin analogie cu suf. productiv -yc' -a
(vezi§§ 21 şi 35 b). Există şi părerea că rom. a!tiţă ar proveni din lat. altitia

406, Scheludko, 125,

(Ciorănescit,

21 ).

anterev „anteriu" (un fel de haină ţărănească) - în griurile bucovinene.
Etimol. : < rom. dial. antereu, cunoscut şi în arom. : anterîu < gr. avn:pf
<te. anteri (Scheludko, 125, Şăineanu, Influenţa, II, 21, Papahagi, 112).
aretij „berbec nescopit" - în graiurile carpatice (telechowski, 5). Etimol.:
<rom. arete „id." <lat. ariete(m) (Candrea, 400, Vasmer, Krtisches, II,
166, Candrea - Densusianu, 12, nr. 81, Scheludko, 125, Sarovol's'kyj, 54,
Crânjală, 438, Rosetti, V, 120). Rom. arete e cunoscut, de pildă, la păstorii
din Maramureş ; „Berbecii cei mai frumoşi, care se disting între ceilalţi
şi care vor rămîne ca reproducători, se numesc areţi" 1. Părerea că ucr. aretij
n-ar proveni, din română (Ciorănescu, 35) este neîntemeiată.
aripat „înaripat" - în argoul cîntăreţilor ucraineni ambulanţi (Horbatsch, Argo, 29). Etimol.: <rom. aripat „id." < ar!pă + suf. -at.
arkă.n „dans bărbătesc" - la huţuli (Hrinlenko, 9, Ukr.-russk. slovar',
17, sensul 2°). Etimol. : <rom. arcan „id." < tăt. arkan „arcan" („laţ").
Sensul de „dans bărbătesc" pare să fie o inovaţie semantică românească,
deoarece el nu este atestat în Tat.-russk. slovar', 39. Prin urmare, ucr. arkan
„arcan" provine din tătară ($anskij, 24, Etimol. slovar' russk. jaz., I, 143). pe
cînd ucr. dial. arkdn „dans bărbătesc" - regionalism din graiurile sud-vestice
- este un împrumut din română, ca şi zok, vezi. Părerea că rom. arcan „dans
bărbătesc" ar proveni din ucraineană (Semcyns'kyj, 70) este neîntemeiată.
l

A. I. George o ni, Contnbuliuni la pil.sloritul în

Maramureş, Bucureşti,
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de ţigani'.' - în graiurile huţule. Etimol. : < rom.
cu însărcin~ri .administrative şi judiciare" <armă + suf.
125, Ri,dnyc kyJ, 33).
arsic'a (ac~ent ?) „.mui:ite sălbatic" ; „plai" (ap~lativ toponimic: i~şjt din
uz)- la hutuli (Wahilewit, 496, Hrabec, 31}. Et1mol. : < rom. arşiţa „loc
de tînate pă\;une, în mijlocul unei păduri, pe un deal în faţa soarelui" (Moldoxa);' ,'.coastă pietroasă, ne:roditoare a unui deal" (Banat) <lat. ·arsicia
„ 'e arde" (C an d r e a, Dicţ. lb. rom„ 83).
vona „arvună" - în graiurile bucovinene. Etimol. :<rom. dial. arvonă
(M ova) < ngr. appa{lciw (Miklosich, Fremdwărter, 3, Crânjală, 96 şi 431,
Ro i, V, 119).
jc, aryc', vezi jaryc.
arma>

„căpetenie

arnuiş „slujbaş
-aş. (Scheludko,

B
bă.na

pentru montă" - în graiurile carpatice
·si î le de stepă, de ex„ în fosta gubernie Herson (Hrincenko ,13). Etimol.:
'. ::::: . babană „id." < babă + suf.-dnă (StocM, 349, Scheludko, 125, Saro.11ol' ", 61, Crânjală, 438, Drozdovs'kyj, 152, Horbatsch, I, 5, Rosetti, V, 120).
1• „baci" (mai mare peste ciobani); 2° „cioban însărcinat cu facerea
ibrîru' -în graiurile carpatice (cf„ de ex„ Matecki-Nitsch, h 169, baca
1„go z szalas:.i", cu diverse variante fonetice, în p. c. 2-5, 7, 8,
110 17, 18, 20, 23, 26, 36-39). Etimol.: < rom. baci, probabil cuvînt
aut , cunoscut şi în arom. şi meglenorom. Prin păstorii români, termenul
!a fo pînrut la popoarele învecinate (Miklosich, EWSl„ 6 şi 414, Şăineanu,
Jnfl , II, 32-33, DA, I, 409, Papahagi, 189, Ciorănescu, 54-55)'.
',
„termen de adresare către un bărbat mai în vîrstă, către un frate
i mai către un ·cumnat etc." - în graiurile huţule şi nistriene (Hrincenko,
19, , 123, Ukr.-russk. slovar', 27). Etimol.: <rom. bădică (Candrea,
407, ko 126). poate prin mold. badica. Accentul pe bd- se va fi datorînd
jnflu ui bad'o. În graiurile bucovinene există, de altfel, şi varianta badika
(lpo ceava).
,termen de adresare către un bărbat mai în vîrstă" - în graiurile
.
inlenko, 19). Etimol.: <rom. bade „id.", presupus a fi din fondul
'lexi ·c şi comparat cu adj. bade „bătrîn" din Lazio (Ciorănescu, 56).
şiret întrebuinţat de femei ca brîu" - în graiurile de vest (Hrin·1lenk Numeroase variante: baj6rka ( < + baj6ra, cu suf. -k-a) 1° „şiret
colo 0 „coardă groasă de instrument muzical"; baj6rok ( < baj6r, cu
1
suf. . „sîrmă subţire 'de aur" ; 2° „şiret colorat" ; bojur „id." ; bojurka
· {< · cu sufixul diminutival -k-a) „id." - toate în graiurile de vest
'(Hri ibid., Horbatsch, Romaniv, 25). Etimol.: <rom. bdier(ă),
·. Mir ur(ă) <lat. bajulus (Candrea, 402, Vasmer, Kritisches, II, 167,
'Capi ori1.rile, 220, Crânjală, 438. Rudnyc'kyj, 55). Pentru răspîndirea
în ro ariantei baier, mai veche ca lit. bdieră, vezi ALRM, s.n., I. h. 322,
und n p_c. 29, 36, 76, 219, 279, 310, 334, 346, 353, 362, 368. Poate
că î'u existat, sau chiar există, şi variante baier(ă)' bair(ă). baiură,
prin ,ar ,explica accentul din ucr. Cf. în această privinţă bg. dial.
„oaie

bătrînă, inaptă
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6a.Jp „ un kl dr:: µoccabă fcmci;i~că" (Dobiăta, Kostu:::-sko), care parcu. p•ovcni mai
degrabă din rem. decît cin te. bayir, cum se spune în Bălg. etimol. recnik, I, 26.
balaja „vacă albă" - la huţuli. Etimol.: <rom. bălaia „id." (Petrovici.
Note sl. rom. II, 345), prin mold. balaia. Vezi şi § 30. Cf. şi balan.
balăn „bou alb" - în graiurile huţule (Hr1'ncenko, 24, Pătruţ, 69). Etimol. :
<rom. bălan „blond", „cu părul de culoare deschisă" (Scheludko, 126, 5arovol's'kyj, SB, Ridnyc'kyj, 62, Petrovici, Note sl.-rom. II, 345) < sl. de sud
belb „alb", cu suf. -an. Cf. şi baldja.
balec' 1° „văl de mireasă", „maramă de mireasă"; 2° „un fel de pîine.
la nuntă" ; 3° „ceremonie nupţială cu ocazia căreia mama miresei oferă daruri
rudelor mirelui"; 4° „3 metri de pînză de fabrică destinaţi a fi dar de nuntălL
- în graiurile boikoviene (Hrincenko, 24, Onyskevic, 67). Etimol.: < rom.
balţ „vălul miresei", aram. balţu „id." (Papahag1:, 191) <lat. balteus (Candrea,
402, Candrea-Densusianu, 19, nr. 130, Scheludko, 126) ..ln dacorornână termenul formează o arie nord-vestică (ALR II, vol. I, p. 80, h. 160, p.c.
272, 279, 284, 346, 349\. Despre ucr. e, vezi § 21.
bălega „balegă de vită" - în graiurile carpatice (Zelechowski, 11, Hrincenko, 24). Etimol.: <rom. bd.legă (Miklosich, EWSl„ 6, Candrea, 407,
Berneker, 41, Scheludko, 126, 5arovol's'kyj, 54, Crânjală, 206 şi 438). Origine
obscură, probabil cuvînt autohton, cf. alb. bagel'e, bdl1-:e, bdjge „id." (Capidan.
Rom.-alb„ 518, Rosctt1', II, 102 şi J.07, Ciorănescu, 62-63). Var.: baligă.
belega, balyga „id." (Hrinlenlw, 49).
bahnu5 „un fel de terci" - în graiurile carpatice (telechowski, 11-12,
Hrincenko, 25). Etimol.: <rom. bdlmuş „id." (f{aluiniacki, 11, Scheludko,
126, Crânjală, 438, Rosetti', V, 120, Petrov ici, Note et1'mol. II, 358).
Var.: bdlmus, bd.mus, banu§. ,,Judecind după accent, e foarte probabil că
românii l-au primit de la unguri. DimpotriYf"L, e aproape sigur că rutenii şi
huţulii din Bucovina„. îl au de la români" (DA, I, 460, s.v. bâlmoş „id.")balta 1° „noroi apos"; 2. 0 „Yale mlăştinoasă" - în graiurile huţule
(Hrincenko, 25, Hrabec, 31). Etimol.: < rom. baltă (J{ahtinir:,cki, 12, Candn;a,
404, Vasmer, J(ritisclzes, II, 168, Sclzâudko, 126, Crânjală, 206 şi 438), cf.
aram. baltă „id." (Papaltagi, 191); ci.:vînt de origine iliră, tracă S3.U suC:slavă (Rosetti, II, 107-108).
balyga, vezi bd.lega.
barza „oaie neagră cu pieptul alb" (Zelechowsk1:, 13, Hrincenko, 30).
Etimol.: <rom. barză +„albă'', probabil cuvînt autohton, cf. alb. bartlr.
„alb". Ipoteza că termenul ornitologic românesc actual barză „Ciconia alba"
ar fi un adjectiv substantivat, folosit la început ca atribut pentru specia.
cea albă de berze, e~te verosimilă (cf. rom. roşie, adj. substanti,·at
<pătlăgică roşie). In română berză nu este atestat ca nume de animal cu o
anumită culoare a părului, dar desigur că el s-a folosit cîndva în acest
sens (cf. în meglenorom. bardza, nume de capră, (Th. Capidan, „Dacoromania",
II, 679). Ucr. b1frza, care trebuie să fie un împrumut vechi, confirmă această.
presupunere (Candrea, 400, Scheludko, 126, Crînjalii, 208-209, Rosetti, IV
120). De altfel, în ucr. există şi un adjectiv de la radicalul barz- (vezi bdrrij).
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Cit priveşte părer~a c~ alb. barth.şi.uc~. barza a: r~prezenta cuvîntul slav ~rezu
dintr-o fază antenoara metateze.I hchrdelor (Cioranescu, 69), ea nu poate 11 susţinută convingător, mai ales din cauza dificultăţilor fonetice. Vezi şi § 3, pct. c.
barzij „negru, cu pieptul alb" (despre culoarea părului oilor şi caprelor)
- Î.l gramri!e de vest (Hrincenko, 30). Etimol.: < +bc:r(d):.( <rem. +bardz).
cf. aram. bdrdzti, -dză „balan", „pestriţ" - nume d:::.t animalelor care au
această culoare (Capidan, Rom.-a.lb., 519, Pa;bahag1·, 193), cu desinenţa adjectivală -ij, cf. § 31. Vezi şi bdrza.
bas'ka „nume de oaie" - în graiurile pocuţicne 1 (Hrintenko, 32). Etimol. ~
<rom. ba!;că „tcată lina de pe o caie" (Stock1:, 349, Sarovol's'kyj, 60, Crânjală, 209-210 şi 438, Rosetti, V, 120). În dacorc.mână termenul e atestat
doar o dată, în limba veche (Psaltin·a Scheiană) ; în meglenoromână - tot
numai o dată: „ ... ~i la dcadi căti un8. bască di lQnă neagră si a_!:! facă albă ... " 2
în aromână termenul bască e mai bine atestat, cf. „acl6 iu tundea basca di
oaie" adică „acolo unde tundea lîna de oaie" (Papaliagi, 193).
batalev „mîtcă" - în graiurile huţule şi lemkoviene (Hrincenko, 32,
Onyskevic, 70). Etimol. : < rom. hătălău „id." < a bate + suf. pentru nomina
instrumenti -ălăi~ (Kalitin.iacki, 20, Stockt', 349, Scheludko, 126, Sarovol's'kyj,
54, Crânjală, 438, Petrovici, Not~ sl.-rom. II, 345, Pascu, 417). Var.: batalej,
batdliv (Hrinfenlw, ibid.). În română bătălău „id." a fost notat în Maramureş
(ALI(, s.n., II, h. 308, p.c. 362), iar cu sensul de „mai de bătut pămîntul"
- în nord-vestul Transilvaniei (ALRM II, h. 412, p.c. 284).
bele~ka „oaie" - în graiurile huţule (Hrincenko, 49). Etimol.: derivat
cu suf. dimin. -d.k-a, de la +bcla < rom. Bela nume de oaie < băl, bel „alb"
(despre oi şi miei)< v. sl. de sud bllb „alb" (Schcludko, 127, Rudnyc'kj'j,
101). Românii au multe nume de oi formate cu acest radical: bălan, bălai,
bălai, bălucă, băluşă, bălitf (DA, I, 442).
belega, vezi bdlega.
berbenyc'a „putină mică, mai ale~ pentru brînză şi alte pro.duse lactate"
- în graiurile carptice (Zelechowski, 24, Hrincenko, 50). Etimol.: <rom.
berbeniţă „id." (N. Drăganu. „Dacorornania", VI, 1929-1930, p. 262-263),
pc·ate < magh. berbence „butoiaş". După o teorie recentă, atît termenul
ucrainean, cît ~i cel maghiar, provin din română (Lyzanec', 46).
be;yxa „brîncă", „bubă-rea" - în graiurile nistriene, în cele de -pe Don
şi în altele (Hrincenko. 54, Dejna, 123, Vasmer- Tmbacev, 163); cunoscut şi
în ucr. literară (Ukr.-mssk. slovar', 58, Slovnyk movy Sevcenka, 24). Etimol.:
< rom. beşică< lat. vesica (!\fiklosich, EWSl., 415, Kaluiniacki, 13, Candrea,
407, Schelitdko, 127, ,i:';arovol's'kyj, 54. Crânjală, 230-231, Rudnyc'kyj,
118-119, Rosetti, V, 121), prin rom. dial. beşică. Derivate: be§y§nyk „buruiană de bubă-rea" (Chenopod1:um h_,,bridmn). cu suf. -nyk, besyxovyy", cu
suf. adjectirnl -ov-yj (cf. § 31 b). b~syxopodibnyj „asemănător cu brînca",
cuvînt compus din tema besyx- şi adj. podibnyj „asemănător".
l

2

Os k ar !(o I b e r r,-, Pokueit. O/>ra: etnograficzny, 1882, I, 65.
Th. Capi da n, Meglenoromânii, II, Bucureşti, 1928, p. 103, r. 8--9.
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bet'ah „beteag", „incapabil" - în graiurile bucovinene şi huţule. Etimol.:
<rom. beteag< magh. beteg „bolnav" (Horbatsch, II, 3). Pentru răspîndire
în rom. vezi ALRM II, h. 162, beteag de picioare. S-a răspuns beteag în
p.c. 47, 192, 399, 537, 605, 705. 762, 784, 791, 836, 872, 899.
bilobudzka „nume de oaie de o anumită culoare" - în graiurile transcarpatice (D z e n d z e 1 iv s 'k y j, Vivcars'ka leksyka, 107). Etimol.: cuvînt
compus, din ucr. bil- „alb" şi +bztdzka (budz-k-a) <rom. dial. bUdză „buză",
de origine străveche, poate din latină (Scheludko. 128, $arovol's'kyj, 60, Dzen<lzelivs'kyj, op. cit, ibid., Rosetti, II, 110, Ciorănescu, 119).
. bir „impozit" - în Galiţia (Hrincenko, 69). Etimol. : < rom. bir „id."
< magh. ber „id." (Miklosich, EWSl., 13, Scheludko, 127, Rudnyc'kyj, 137,
care scrie: „less convincing are attempts to derive from Sl. + -birati... , or
from Hg. ber". Neconvingătoare este ipoteza că în română bir ar proveni
din te. birr „regalo''. (Ciorănescu, 83).
blan'a 1° „blană"; 2° „haină de blană" - la huţuli, în Galiţia (Zelechowski:,
32, Hrincenko, 72). Etimol.: <rom. blană „id." < bg. blana (Stocki, 127,
$arovol's'kyj, 58, Rudnyc'kyj, 143, Mihăilă, 88). Sensul de „scîndură" pe
care l-ar avea acest cuvînt în ucraineană 1 nu figurează nicăiri în sursele pe
care le-am consultat.
· blyndâ „urticare" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko, 74).
Etimol. : < rom. blindă „id." < lat. blandus (Kaluiniacki, 12, Candrea,
407, Stocki, 349, Candrea-Densusianu, 23, nr. 164, Schelu,dko, 127, Crânjală,
432, Rudnyc'kyJ·, 146, Rosetti, V, 119), cf. arom. blindă „id." <lat. blanda
(Papaha[!.i, 214). D. Crânjală scrie că acest cuvînt n-ar exista în dicţionarul
lui B. Hrincenko şi că ar fi deci vorba de un împrumut individual din
română (op. cit., 216).
blyndyj „blînd", „moale", „plăcut" - în graiurile bucovinene. Etimol.:
<rom. blînd „id." <lat. blandus (Stoc/li, 349, Scheludko, 127, Sarovol's'kyj,
55, Crânjală, 432, Riuinyc'kyj, 146, Rosetti, V, 119), cu desinenţa adjectivală
-yj (vezi § 31, pct. a).
boborudz „coş'', „zgrăbunţă" - în graiurile bucovinene şi huţule. Etimol.:
<rom. buburuz „id.", fără etimol. (Horbatsch, II, 3). Despre ucr. o< rom.
u, vezi § 16.
b6kfa „vacă de culoare neagră sau sură, dar albă prin părţi, sau albă,
dar neagră sau sură prin părţi" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko, 83). Etimol.: <rom. bocşdn(ă) - numele unei rase de vite în Moldova
(Scheludko, 127, Rudnyc'k:;•j, 164, DA, I, 670). Derivate: b6kSyj „de culoare
neagră sau sură, dar cu alb prin părţi, sau de culoare albă, dar cu negru
sau sur prin părţi" (despre Yaci), cu desinenţa adjectivală -yj (vezi § 31);
boksyslyJ· „id.", cu suf. adjectival -yst-yy' (Hrincenko, ibid.).
b6ksyj, boksystyj, vezi b6kfa.
1

hoveni,

D. P. B o g da. n, I. Despre elementele
Bucureşti, 1940, p. 5.

romtlneştiîn

limba
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b6l'fa, „umflătură", „bubă·" - în graiurile de vest. Etimol.: <rom
1° „umflătură", 2° „gîlcă", „amigdalită", 3° „anghină", „difterie" (Cand1ea, 407, Crânjală, 217, Rudnyc' k_yj, 168). !n română probabil că e creaţie
expresivă (Ciorăncscu, 94). Var.: g6l'fa (despre g < v, vezi § 22, · pct. e);
b6,Ja, unde v se rosteşte u (vezi § 18), ceea cc se întîmplă uneori şi cu etimol.
l (Ist. gram., 167-169, § 48).
. bostan „dovleac alb, lunguieţ" - în graiurile bucovinene. Etimol.:
<rom. dial. bostan „dovleac" (Ka!uiniach, 12, Scheludl~o. 127, Crânjală, 218,
Rudnyc'kyj, 181); cf. ~i ALR, s.n., I, h. 198 „dovleac turcesc" (s-a răspuns
bostan în Moldova şi estul Transilvaniei).
b6ta „bîtă ciobănească" - în graiurile transcarpatice. Etimol.: < rom.
botă „id. ", cunoscut în Moldova, Transilvania, în Carpaţi ; cf. magh. bot
„id." (Dzendzeli\'s'kyj, Izoglosy, 17, Candrea, Dic ţ. lb. rom„ 165).
botej „turmă de oi", „turmă de porci", „cîrd de raţe" şi chiar „grup de
copii" - în graiurile carpatice (Zelechowski, 51, Hrincenko, 90, Vincenz, 715,
Eensul 1°, Dzend.zelivs'kyj, Ovcevod. leks_yka, 122-123). Etimol.: < rom. botei
„turmă de oi", fără elimol. (Kaluiniacki, 13, Scheludko, 127, Rudnyc' kyj, 184,
Dzendzelivs'kyj, op. cit„ ibid.). !n română botei, boteidş, botei1/.ţ s-a notat în
p.c. 219, 250, 2GO, 272, 280, 316, 349, 353, 362, 520, 537, 574 (ALRM,
s.n„ I, h. 265, „botei"), aşa că negarea categorică a existenţei acestui
cuvînt în română (Crînjală, 230) era neîntemeiată. Var. : butej, buteja
(ieleclzowski, ibid„ Dzendzelivs'kyJ·, ibid.); dC'spre u <o, vezi § 14. Derivate:
boteisce ,.botei mare", botej~yk „botei mic" (Dzendzelivs'kyj, ibid.), butejiti
„a amesteca oile pentru a forma o turmă" (Zele.chowski, ibid.).
bot'U.k, vezi butuk.
b6vfa, vezi b6l'ja.
bovhar' „pastor de vite cornute man - în graiurile bucovinene şi
huţule (Hrincenko, 78 V1:ncenz, 775. Etimol.: <rom. bouar (probabil prin
mold. bouar') <lat. bo(v)arius „id." (Kaluiniacki, 12, Şăineanu, Istoric,
274, Candrea-Dens11sianu, 24, nr. 171, Schcl1tdko, 127, $arovol's'kvj, 55,
Crânjală, 432, Rudnyc'k:yj, l5Î, iylko, 96, Dzendzcli\'s'kyj, lzoglos_y, 18,
Rosetti, V, 119). Var.: bovhar „id." (Zelechowski, 35).
bovharka „ocol pentru vite" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko, 78). Etimol.: derivat cu suf. -k-a, de la bovhar' (vezi) < rom. bouar_
bracar 1° „manşetă la ciimaş5." - în graiurile huţule, nistriene, precum
şi în graiurile de stepă de pe malul stîng al Dunării de jos (Hrincenko, 95,
Dejna, 123, Zavorotna, 24); 2° „brăţară de argint''- în regiunea Odesa (Horbatsch, II, 7). Var.: brejcdrc „inel de fier cu care se fixează un cîrlig de
suportul său" - gubernia Ekaterinoslav sau Harkov (Hrincenko, 96). Etimol.:
<rom. brăţară „id." <lat. brachiale (Candrea, 402, Candrea-Densusian11,
25-26, nr. 180, Sclieludko, 12Î, Rudnyc'k~/j, 19Î), prin rom. dial. braţară.
Despre rom. -ă > ucr.-H, vezi § 29.
br'a(d)zun „nume de berbec de o anumită culoare" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivf.ars'ka leksyka, 108). Etimol.: <rom. breaz
< sl. de sud bren, cu suf. -il.n, ca şi în alte cazuri similare (cf. vakle§un).
b6ljă
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broskaj (accent?) „broască" - în regiunea Oclesa (Moskalenko, 5_lo~~iyk
dijalektyzmiv Ode§cyny, 1958). Etimol.: <rom. broscoi< broască „1d. <
lat.+ brosca, cu suf. rom. -oi (Horbatsch, III, 4).
bnin'ka, vezi pr1.'in'a
brustura (accent?) „planta Arctium Lappa" - în graiurile de vest. Etimol.: <rom. brustur(e) ,,id.", d·~ origine necunoscută, poate din sl. "'"borsti
(Sarovol's'k;j, Gl, Rudnyc'kyy·, 224). La huţuli există şi un nume de sat
Brustury (Hrabec, 197).
brybeha „om prost" - în regiunea Odesa (Moskalenko, Slovnyk dijalektyzmiv Odescyny, 1958). Etimol. : <rom. pribeag „persoană nevoită să
umble din loc în loc, departe de casa, localitatea sau ţara natală" < sl. de
sud, cf. bg. jmHdgvwm „a veni în fugă" (Horbatsch, III, 4). Despre pr- >
br-, vezi § 22.
beyndufa 1° „planta Crocits vernus"; 2° „nume de oaie de o anumită
culoare" -în graiurile transcarpatice (Hrincenko, 99, Dzendzelivs'kyj, Vivlars'ka leksyka, 108). Etimol.: <rom. brîndi,şă „P1imula veris", frecvent
.şi ca nume de oaie (Candrea, 406, Stocki, 350, Scheludko, 127, Sarovol's'kyy',
'61, Crânjală, 438, Ritdnyc'kyj, 201, Rosetti„ V 130). In rom. - de originP
.necunoscută (Ciorănescu, 104). Cuvîntul este răspînclit pe întreg teritoriul
României (ALR, s.n., III, h. 643). Vezi şi § 30.
bryndza „brînză de oi" - în ucraineana comună şi în alte limbi slave:
rusă, bielorusă, polonă, cehă, slovacă etc. (Hrincenko, 99, $anskij, Etimol.
slav., II, 205, Kratkij etimol slav. 192, Holub-Kopeeny, 78 etc.). Etimol.:
< rom. brînză, dial. brîndză (Miklosich, ElFSl , 23, Kalu.foiacki, 12. Stocki,
350, Scheludko, 128, Crânjală ,444, Ritdnyc'kyj, 208, Rosetti', V, 121). Etimol.
cuvîntului în rom. nu este absolut clară. Probabil că e vorba de un termen
.de origine latină (Capidan, Crâmpee, 573-582). !n orice caz, despre brenr;a
„caseus valachicus" se vorbeşte încă într-un document ragusan din anul 1357
(Şăineanu, Istoria, 271). Var.: bryndz'a (Hrineenko, ibid.). Derivate: bryndzyt51
.,a face brînză de oi"; bryndz'anyk (accent?) „un fel de plăcintă cu brînză"
(Hrincenko, ibid.); bryndz'dnka „putină mică pentru păstrat brînza de oi"
(Dzendzelivs'kyj, Vivears'ka leksyka, 110); bryndz'ănyk „piatra ce se pune
·Ca teasc pe brînza din putină" (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transcarp„ h. 177
p.c. 206, 207 ş.a.).
budz, vezi bundz.
bukan'cy „bocanci militari" - în graiurile de stepă de pe malul stîng
al Dunării de jos (Zavorotna 25). Etimol.: <rem. bocanci< magh. bakancs
„id." Despre u <o, vezi § 14.
bukăt, vezi bukdta.
bukata „bucată" - în graiurile huţule, nistriene, lemkoviene; cunoscnt.
-ca regionalism, şţ în ucr. literară (Hrincenko, 108, Ukr. -russk. sloz•ar', Suplement, VI, 592, Zyl!w, 96, OnyskeviC, 97, Svlo 84) „ Etimol.: < rom. bucată
<lat. buccata (Miklcsich, Fre.mdwortcr, 8, EWSl„ 24, Şăineanu, Istoria. 274,
Berneker, 99, Candrea-Densusianu, 28, nr. 191, Scheludko, 128, ~arovol's'k;j,
55, Crânjală, 438, Rudn_vc'kyj, 245, Rosetti, V. 120). Var.: bukdt (despre
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rom. -a > ucr. -ll, vezi § 29); 'bukatka „felie mare" (Dejna, 123), cu suf.
-k-a. Prin ucr. cuvîntul a pătruns în graiurile ruse şi bieloruse (Vrabie, Ter.meni, 994).
bukatar „tăietor de pîine" - în graiurile de stepă (Odesa). Etimol.:
<rom. bucătar (Horbatsch, III, 15), prin dial. bucatar, din bucată + suf. -ar.
bukl'uk „necaz", „belea" - în graiurile de stepă (A Moskalenko, Slovny,~
.dijalektyzmiv Odescyny, 1958). Etimol. : < rom. bucMc „id." < te. bokluk
„id." (Horbatsch III, 4).
bukulaj, vezi bukuldja.
bukulaja „nume de oaie de o anumită culoare" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyka, 108). Etimol.: <rom. bucăld.ie
„id." < bucă +laie (DA, I, 663-664). Var: bukulesa „id.", prin contaminare între bukuldja şi vaklC§a. La mase. - bukulaj „nume de berbec de
o anumită culoare". Etimol.: <rom. bucălai „id.".
bukulefa, vezi bukulaja
bul'b6na „groapă într-o apă" - în graiurile de stepă (Hor'Jatscli, III, 4).
Etimol.: <rom. bulboană „id.", de origine necunoscută.
buna „bunică" - în graiurile bucovinene. Etimol.: < ,., rom. şi dial·
bună „id." < bun, fem. bună < lat. bonus (Kaluiniacki, 59, Şăineanu, I storili.
274, Candrea-Densusianu, 28-29, nr. 195, Crân_ială, 227 şi 431, Rudnyc'k:yj.
255, Rosetti', V, 119). Vezi şi bunika.
bundz 1° „caş proaspăt de oi", „bucată mare de brînză de oi" - Îrl graiurile lemkoviene (Onyskevit, 98) ; 2° „băiat tuns scurt"; bundzyk (cu suf.
dimin. -yk) poreclă pentru recruţii din trecut, care eraµ tunşi chilug :vidobraly ho do bundzykiv „a fost recrutat" (I. Franko) ; 3° „nod într-o funie,
într-o aţă"; 4° bt~ndzyk „colac din făină neagră de secară, pentru urătorii
<le anul nou" - în graiurile nistriene (Horbatsch, Romaniv, 28). Var.: budz
„brînză de vaci uscată" (Hrincenko, 105). Etimol.: <rom. bulz, bunţ, care
are sensul 1° (Miklosich, Wanderungen, IO, Kaluiniacki, 13, Scheludko, 128,
Rudnyc'kyj, 335, Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyka 110. Nazvy molocn.
prad„ 81). In rom. - de origine necunoscută (CiorăneSC1-t, 114) probabil din
lat. +bullidus (Capidan, Crîmpee, 595).
bunika (accent?) „bunică" - în graiurile bucovinene. Etirnol.: <rom.
bunică < bună
suf. -ică (Kaluiniacki, 59, Şăineanu, Istoria, 264, CandreaDensusianu, 28-29, nr. 195, Crânjală, 227 şi 431, Rosetti, V, 119). Vezi
şi lnl,na.

+

burdej „bordei" - în graiurile carpatice şi de stepă (Hrincenko 111,
Zylko, 171, Zavorotna, 24). Etimol.: <rom. bordei (Candrea, 402, Stocki,
350, Ca.pidan, Raporturile, 220-221, Scheludko, 128, Sarovol's'kyj, 56, Crânjală, 438, Rudnyc' kyj, 259, Rosetti, V, 120, Drozdovs' kyj, 153). Originea
<:uvîntului în rom. nu este clară (Ciorănescu, 97). ALRM II (h. 332) arată
că pentru „cocioabă" s-a notat bordei în Bucovina, Moldova, Transilvania,
Banat, sudul Olteniei şi în alte părţi. Var.: burdij. Despre o > u, vezi § 14.
burdij, vezi burdej.
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busuj6k „busuioc" - în graiurile de stepă (Horbatsch, III, 3). Etimol.:
<rom. busuioc, cf. bg. bosilek, ser. bosiljak „id.".
butuk 1° „buştean", „tulpină de copac destinată pentru cherestea";
2° „persoană groasă, grasă" - în graiurile bucovinene şi carpatice (Hrinlenko,
90, Horbatsch, II, 7). Etimol. <rom. butuc „id." (Kaluiniacki, 20, Crânjală,
230, Rudnyc'kyj, 275, Rosetti, V, 120). Originea în rom. nu este clară. Există
părerea că ar proveni din lat. +bottum (DA, I, 172, DLRM, 103, Ciorănescu,
118---119). Var.: bot'uk. Despre
>o, vezi § 16.
buZ6ra „bujor" -în graiurile de stepă din reg. Odesa (Moskalcnko, Slovnyk
dijalektyziniv OdeUyny 1958). Etimol.: <rom. buj6r „id." (Horbatsch III,
4), cf. bg. boi1'r „id.", ser. boiur „id.". Despre -a, vezi § 26.
byr, byrr ! - strigăt cu care se mînă oile (Hrincenko, 56). Etimol. :
<rom. bîr(rr) „id." (KaluiniacM, 12, Rosetti, II, 108 şi IV, 121), probabil
autohton; cf. alb. berr „animale lanuto, capra, pecora, montone" (Leotti:, 41).
byrzuvătys'a „a căpia", „a turba", „a deveni furios" - la huţuli. Etimol.:
<rom. a (se) bîrzoid „id." (Scheludko, 127, Rudnyc'kyj, 124, DA, I, 504,
sensul 1°), cu suf. verbal -uvd-t:y (s'a), vezi § 33.

1'

c
cap 1° „ţap" ; 2° „capră de tăiat lemne" - în graiurile carpatice, iar
cu sensul 1° şi în ucr. literară (Hri:ncenko, 422, Ukr.-russk. slovar', 369).
Cunoscut şi în graiurile, ruse occidentale şi meridionale (Dai', IV, 570). Etimol. :
< rom. ţap (1°), de origine necunoscută, răspîndit, probabil, în sud-estul
Europei, şi, în orice caz, la slavii clin Carpaţii Nordici, de către români (Miklosich, EWSl., 27, Scheludko, 146, $arovol's'kyj, 60, Crânjală, 444, Vasmer,
REW, III, 281, Rosetti, II, 105 şi V, 121). In graiurile ucr. transcarpatice s-au
obţinut următoarele variante ale termenului (2°) : cap - în p.c.: 1-60,
62-68, 70-96, 98-101, 103-125, 127-131, 135, 138, 140-148, 150,
151, 153-158, 160-163, 175, 185, 194; cdpyk -în p.c.: 16, 40, 43, 47,
103; capok - în p.c. 24, 44, 55, 62; cdpy (pl. tantum) - în p.c. 134, 136,
212 (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transcarp., h. 231, Denumiri pentru capra de_
tăiat lemne). Numeroase derivate proprii, cu diverse sufixe: capcn'd, capcn' dtko, capen' dtocko „ied" ; capyna 1° „came de capră" ; 2° „miros de capră";
capynyj „de capră", „căpresc", de ex.: capynaja borodd „barbă (ca) de capră",
capynyj holos6k „glăscior (ca) de capră"; capn'a „capra trăsurii"; cajnir
„ţap'', capura
„capră", cap1~rka „căpriţă" -în graiurile transcarpatice
(Hrincenko, 422) şi, desigur, şi altele.
cara 1° „ţară" „ţinut"; 2° „ţară străină"; 3° „mulţime" - în graiurile
huţule, iar ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 423, Vincenz, 715,
Hrabec, 33, lylko, 97, Ukr.-russk. slovar', 370). Etimol.: <rom. ţară „id."
(1°, 2°) < lat. terra (Miklosich, Wanderungen, 10, EWSl., 27, Kaluzni:acki,
13, Şăineanu, Istoria, 274, Candrea, 403, Scheludko, 146, 5arovol's'k;oj, ~5.
Crân,ială, 432, Hrabec, ibid., Rosetti, V, 119).
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caranyn „ţăran" - în graiurile de vest; cunoscut, ca regionalism, şi
în ncr. literară (Ukr.-russk. slovar', 370). Etimol.: derivat propriu, cu suf.
-dn(yn) <rom. dial. ţardn „id.".
cark, vezi cdrok.
car'kovâty, vezi cdrok.
carok „ţarc la stînă" - în graiurile carpatice (Hrincenko, 423, Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyka, 109, Malecki-N1'tsch, h. 63 „male zagrodzenie
w izbie, stajni, piwnicy„.": carok, p.c. 39, 40; carek, p.c. 11, 13, 38; corei~. p.c. 2-5, 7-12, 14-17, 21, 25, 26, 28, 32 33, 37. Etimol.: < rom. ţarc
„id.", probabil termen autohton, cf. alb. thark „id." (Candrea, 402, Vasmer, Kritisches, I I, 170, Scheludko, 119, Crânjală, 444, Petrovici, Note sl.
-rom. II, 345, Rosetti, V, 121). Vocala o din cdrok este „mobilă". În română
ţarc e larg cunoscut ca termen păstoresc (cf. ALRM, s.n„ I, h. 259, staitr
le; stînă la oi, p.c. 172, 351, 605, ibid„ h. 264, ,tare pentrn miei - în toate
provinciile româneşti). Var.: car6k „mic grajd acoperit, pentru miei", „îngrăditură în grajd sau în curte, pentru viţei sau porci" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Ovcevod. lcksyka, 128); cark „ţarc", fără o „mobil"
- în graiurile boikoviene. Derivate: car6cok cu suf. dimin. -'ok; careJ'ina
„îngrăditură pentru miei sub pat în casă" - în raionul Raxiv clin Ucraina
Transcarpatică, cu suf. -yna (Dzendzelivs'kyj, Ovcevod. leksyka, 128) ;
car' kovdty „a înţărcui", a împrejmui", cu suf. verbal -ovd-ty şi obcar' kovdty, de
aspect perfectiv, cu pref. ob- (ibid.). E posibil însă ca car'kovâty să provină
din rom. a ţărcui, vezi § 33.
caryna 1° „barieră", „poarta de intrare într-un sat", „gard,. îngrăditură
împrejurul unui sat"; 2° „arătură'', „cîmp însămînţat"; 3° „cîmp îngrădit",·
4° „teren nesemănat"; 5° „păşune lingă sat", „fînaţ lingă casă"; 6° (figurat)
„domeniu", „sferă de activitate" - în graiurile transcarpatice, bucovinene,
huţule, nistriene, podoliene, de stepă precum, şi în ucr. literară (Hrincenko,
423, Vincenz, 715, Ukr.-russk. slovar', 370, Slovnyk movy Sevccnka, II, 393). Cunoscut şi în graiurile ruse meridionale (Dal', IV, 570). Etimol.: <rom. ţarină
(Miklosich, Wandcrnngen, 10, EWSl., 27, Kaluiniacki, 13, Şăineanu, Istoria, 74,
Candrea, 403, Schclitdko, 146, Sarovol's'kyj, 55, Petrovici, Note sl.-rom. II,
345, Vasmer, REW, III, 282, Hrabec, 33, Zylko, 97 şi 111, Rosetti, V, 121),
v. sl. car·ina „bir" (Candrea, Dicţ. lb. rom„ 1353). Termenul e bine cunoscut
mai ales în Galiţia şi Podolia. In documentele ucrainene apat'e din sec. XIVXV (Xudas, 154). De1iYate proprii cu diverse sufixe: cdrynka „id." (2° - 5°},
carynocka „id."; cdrynnyj, adj., de ex.: ~ did „paznic de cîmp", cdryn.ni
pisni „cîntece de Rusalii, pentru recoltă" ; carynnyll „paznic de cîmp" ş.a.
(Hrincenko, ibid„ Ukr.-russk. slovar', ibid.). Vezi şi § 5, pct. c.
cynhak6râ „chimir" - în graiurile de sud-vest (Hrincenko, 430), Etimol.:
<rom. cingătoare < a (în)cinge + suf. -ătodre (Stocki, 351, Scheludko, 146,
Sarovol's'kyj, 55, Crănjală, 438). In argumentarea acestei etimologii, care
ai prima vedere nu e suficient de clară, trebuie să se pornească de la stadiul ucr. +tyngator'a. Consoana c- este atestată de var. cyndok6ra. Velara k
e rezultatul asimilării consonantice g„.t > g„.k, favorizată, poate, şi de o
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etimologie populară: -k6ra „coajă" (din care se fii.cea adesea cingători!).
Cît priveşte g > h, fenomenul e frecvent în împrumuturile făcute de ucraineni din română (cf. § 19). In fine, rom. oei. > ucr. 6 (§ 17). Altă variantă:
syndok6ra.

c

ceret6vyna „loc cu multe tufişuri" - în graiurile transcarpatice (Hrycak,
Rumuns'ki zapozycen'n'a, 15). Etimol.: derivat prop1iu, cu suf. -ov-yn-a
< rom. ceret „ tufiş", „pădure de ceri tineri" < cer „varietate de stejar"
<lat. cerrus, cu suf. -el. lntr-adevii.r, termenul cer e cunoscut şi în nordul
extrem al teritoriului limbii române, pînă la zona de contact cu graiurile ucrainene transcarpatice (ALR, s.n., III, h. 624, p.c. 334, 346, 362- în Maramureş).
citura, vezi cu.tora
cukurlij (accent?) „ciocîrlie" - în graiurile din Bucovina, Galiţia sau
Ucraina Transcarpatică (Hrincenko, 477). Etimol.: <rom. ciocîrlie, de angine necunoscută (Crânjală, 438, Rosetti, IV, 120).
cw' a, vezi diulyj
Hatora „ciutură" - în graiurile carpatice, în Galiţia (Miklosich, EWSl.,
419. Etimol.: <rom. ci1/,fară (Berneker, 164, Scheludko, 119, $arovol's'kyj,
55, Crânjala, 444, Rosetti:, V, 121). Originea termenului în rom.: gr. Kctl:Â.T)
>lat. cofala > +kotyla, care, sub influenţa lui Kutoc;, a dat +cytola, de unde
rom. c1:utură (Mihăescu, 62--63). Prin păstori, scrie M. Mihăescu, cii,tură
s-a răspîndit apoi pe o arie foarte întinsă : în bulgară, sîrbocroată, slovenă,
maghiară, ucraineană (subl. noastră - E.V.), albaneză şi osmană, de unde
a trecut în neogreacă şi bulgară (ibid.). Var: Wura „vas de tinichea" -în
Galiţia (Hrincenko, 466).
cyndokora, vezi cynhak6ra
cyr „un fel de terci din mălai" - în graiurile de vest, cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 463, Ukr.- russk. slovar', 434). Etimol.:
<rom. cir „id.". Pe baza unei analize foarte documentate şi a unei argumentări riguroase şi multilaterale, E. Petrovici a demonstrat, încă în 1941, originea
românească a acestui cuvînt ucrainean (Petrovici, Note sl.-rom. I, 26-38).
Explicaţia sa a fost acceptată de I. Pătruţ (Pătruţ, 64). Totuşi vechea greşeală, potrivit _căreia în rom. termenul cir ar proveni din ucr. cyr, a continuat să se repete (Semcyns'kyj, 78, DLRM, 148). In 1965 acad. E. Petrovici
a reluat problema, aducînd noi dovezi în sprijinul etimologiei propuse în
1941. (Petrovici, Note etimol. II, 358-359). In rom. cir e cunoscut nu numai
în nord. ci şi în sud-vest, pînă unde nu ajung isoglosele ucrainismelor (ALR,
s.n., IV, h. 1114, p.c. 346, 353, 362, 365, 386, 414, 520, 537, 551 ş.a. -în
nord; 2, 27, 812, 833, 836 - în sud şi sud-vest). In ce priveşte ucr. cyr î.l.d.
cir, se poate presupune că împrumutul s-a .fi'tcut de la românii maramureşeni,
care rostesc c, (vezi, de ex„ ALRM II, h. 66, p.c. 353, 362 etc., h. 131,
p.c. 362 etc.).
D

darm6j „ciur" - în graimile de vest (Hrinlenko, 358). Etimol.: < rom.
d-îrm6i (Scheludko, J.31). prin dial. darm6i < dărm6i „id." < gr. 8apµ6v •.
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dat 1° „cantitatea de produse lactate pe care Ie dă proprietarul unei
păşuni stăpînilor vitelor care pasc pe ea" ; 2° „plată pentru păşune" - la
huţuli (Hrincenko, 359, Dzedzelivs'kyj, Ovcevod. leksyka, 120-121). Etimol.:
< rom. (învechit) dat „plată" < lat. datum; cf. şi termenul datul oilor, pe
vremuri, în Transilvania: dare pe vite numită quinquagesima (ovium) (DA, ms.)
demnaty „a invita la masă" - într-o povestire a lui Osip Fed'kovyc,
scriitor din Galiţia (Hrincenko, 367. Etimol.: < v. rom. a demna „a îndemna"
<lat. +inde-minare „ a mina de acolo", cu suf. verbal -a-ty (vezi § 32). Sensul
de „a convinge", „invita" apare, de ex„ în Mineiul din 7776: „Prea alesul
Serghie ... îndemnează ... către ospăţ pre iubitorii de mucenici" (DA, II, 626,
Candrea, Dicţ. lb. rom„ 393). Originea cuvîntului în română nu este însă
absolut clară (C1"orăncsc1t, 427).
demykat, vezi demykdty.
demykaty „a rupe" - în Galiţia şi în graiurile transcarpatice (Zelcchowski, 176). Etimol.: <rom. a dmnicd (Crânjală, 444, Rosetti, V, 1211
<lat. +d~mlcăre (Meyer-Lubke, p. 235, nr. 2551, Ciorănescu, 306), prin stadiul
'" rom. a deinicd, cu suf. verbal -d-ty (vezi § 32). Cu acelaşi radical: demykdt „?" (Zelechowski, ibid .).
dezma, vezi df.ima.
dizma „dijmă" - în graiurile de vest (Hrincenko, 390). Etimol.: < rom.
dijmă< sl. diimc: <lat. decima (Dzendzelivs'kyj, Vivears'ka leksyka, 111,
Ciorănescu, 290). Var. def.ma lcf. rom. dial. dejmă 1 , magh. dezsma), despre
care scrie însuşi B. Hrincenko: < mold. (Hrincenko, 366) ; altă variantă
ucr. : dyzma.
d6ga „doagă" - în graiurile bucovinene şi galiţiene (cf. M ahcki-N itsch.
h. 88 „doagă ·de butoi"; în p. c. 18: doga). Etimol.: <rom. doagă< lat.
daga (Stocki, 352, Scheludlw, 132, ,e;arovol's'k_yj, 55, Crânjată, 247, Rosetti
V,119).

dojka „doică" - în graiurile transcarpatice (Hrincmko, 412) . Etimol.
<rom. doică (Schelitdko, 132), cf. bg. d6jka „id.".
dojna „cîntec moldovenesc" - în graiurile huţule (Zelechowsk1'., 194,
Zylko, 96). Etimol.: <rom. doină, de origine necunoscută (Ciorăncsc11,
295-296).
. dol'~yc'a (accent?) „fructe preparate cu zahăr" - în graiurile de vest
(Zelechowsk1'., 195). Etimol. : <rom. dulceaţă „id." < ditlce (Candrea, 403, Candrea-Densusiamt, 83, nr. 520, Ciorănescu, 305,) unde -yc' a se datorează analogiei cu numeroasele cuvinte neîmprumutate terminate în -yc'a (vezi § 11).
drum „drum principal". Etimol.: <rom. drum< bg. drum< gr. Bp6µc~
(Xuda.s, 156). Termenul apare în documentele ucrainene din sec. XIV-X\"
(ibid.).
dulej „aşternut sau culcuş ce se aşează toamna, pe vreme umedă, în
jurul turmei de oi, pentru cîini" - în graiurile de stepă de pe malul Mării
Negre (Hrintenko, 455). Etimol.: <rom. dulău „cîine ciobănesc" (Scheludko,
132) Originea în română nu e clară. Derivarea sa din pol. dolow (Ciorănescii,
1
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305) este nedovedită. Mai degrabă ar fi de luat în consideraţie arom. dulăi
„tîrcoale" <te. dolaiy „contur", „cerc" (Papahagi, 418), ţinînd seamă că
dulăii, fiind cîini de pază, se învîrtesc în jurul casei, stînii etc. În ALR,
s.n., III, h. 662, cîine ciobănesc, termenul d1~lău apare în p.c. 551. E de presupus însă că variantele cu p- î.l.d. d-, obţinute în p.c. 316 şi 334, sînt mai
noi, şi că, mai de mult, în locul lor se folosea tot termenul dulău.
dyzma, vezi diima.
dz'ăma 1° „supă ele carne de vacă" - în graiurile transcarpatice (HrinCe.nko, 381) ; 2° „supă de peşte proaspăt" - în graiurile de stepă (Zylko, 171.
Za'IJOrotna, 25). Etimol. : < rom. zedmă „id." < gr. ~Eµa. (Miklosich, EWSl .•
53, Candrea, 403, Vasmer, Kritisches, I, 283, Scheludko, 132, Sarovol's'kyj.
59, Crânjală, 441, Rosetti, V, 121). Var.: dzema. Despre originea în rom.
H. Mihăescu scrie: „elenism bine încetăţenit în latina balcanică, pe care
vorbitorii simpli de la noi îl simţeau, ca şi pe alte cuvinte de aceeaşi origine,
clement integrant al limbii latine" (Mihăescu, 184).
dzema, vezi dz' d.ma.
dzer „zer" - în graiurile huţule, nistriene, transcarpatice (Hrincmko,
378, Dcjna, J.23, Nandriş, 143, Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 170,
p.c. 1-3, 16, 20, 22-24, 44, 45: dzera; p.c. 12-15, 25-43, 45-.'il, 53,
62-64, 66--68, 70-98, 98-121, 134-141, 143-148, 151, 166-178,
199-212: dzer sa.u dier). Etimol.: <rom. dial. dzăr „zer" (Miklosich, Wander-ungen, 10 şi EH'Sl., 53, Kaluiniacki, 14. Şăineanu, Istoria, 274, Can.drea,
401, Scheludko, 132, Sarovol's'kyj, 61, Dzendzelivs'kyj. Vivcars'ka lel~~yka,
110, Izoglosy, 17, Nazvy mololn. prod., 84-85 etc.). Var.: dzera, dier. Derivat:
clzerivnyj (Hrincenko, ibîd.), cu suf. adjectival -ivn-yj. Pentru explicarea lui -a
din dzera nu este nevoie să se presupună analogia cu kvasnynd „zer" (Dzendzelivs'kyj, Zasady, 32-33), cf. § 26.
dfanip(a), vezi zen'dpyn.
dzeg „praf", „murdărie" - în graiurile huţule transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 226, p.c. 201, 208, 209, 211 ş.a.). Etimol.:
<rom. jeg „murdărie pe corp" (Dzendzelivs'kyj, op. cit., ibid., la Comentarii).
Derivat : diegovd.tyj „murdar" (despre lînă), cu suf. adjectival -ovtit-yj, vezi
§ 31 ; cf. rom. jeg „un fel de materie gălbuie şi ceroasă aflată în lîna oilor"
(Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka lcksyka, 110, DA, II, 13).
dzer, vezi dzer.
dzerga 1° „pătură aspră de lînă"; 2° „un fel de pemă" - în graiurile
de vest (Hrincenko, 375). Etimol.: <rom. cergă „id.", cu sensul 1° (Schelud!w,
131, Oros, K ontakty, 55). cf. rom. cergă „id. ", bg. cerga, gr. i:crtpya < te.
rerge „cort" (vezi Papahagi, 352). În română cergă „pătură de lină" e bine
cunoscut în graiurile din ~.laramureş şi din alte provincii (ALRM II, h. 402,
p.c. 95, 105, 219, 334, 346, 353, 362, 531, 551, 605, 791, 858, 872, 876, 886).
Despre t > di vezi § 22.
dzerma.J.a, vezi diermd.ry.
dzermary (pi. tantum) „viermar", „cleşte cu care ciobanii curăţă oile
de viermi" - în graiurile de stepă de pe malul Mării Negre (Hrincenko, 3i5).
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194-197. Aceste două variant~ se întind pe o arie învecinată nemijlocit cu
Etimol. : < rom. dial. îermar' < viermar, derivat cu suf. -ar de la vierme
<lat. vermis (Scheludko, 131, Crânjală, 254 şi 438, Rosetti, V, 120). Var.:
diermril,a (pl. tantum), diermelo (sg.). Derivate: diermelyty „a curăţa rana
unei vite cu viermarul", dzermelytys'a, dzermeluvaty (Hrincenko, ibid.).
d!ermelo, vezi diermdrv.
dZigeraj „arsuri în gură, pe esofag sau la stomac" - în graiurile huţule
(Zelechowski, 180). Etimol.: <rom. jigăraie) „id." (Kaluiniacki, 14, Crânjală, 235 şi 248, Rosetti:, V, 120), formaţie românească cu suf. -ăr-aie (vezi
Pascu, 201), de la jig. Despre rom. jig(ăraie) vezi ALRM II, h. 182, arsuri.
d!ind!ura, vezi genzura,
dfok, vezi iok.
dzwyj „fără urechi", „cu urechile mici", vorbind despre oi: diuli vivci
„oi ciule" - în graiurile carpatice (Hrincenko, 376). Etimol.: <rom. ciul
,,id.", arom. ciul „ciuntit" (Papahagi, 366-367), cu desinenţa adjectivală
-yj. În română ci1'l este termen pastoral, de origine necunoscută, provenind,
poate, din gr. KtJÂ.A.6<; (Drăganu, 58-59). Despre di< c, vezi § 22. Trebuie
să existe şi o var. ucr. +tittyj, cf. cul'a nume de oaie -în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivcars' ka leksyka, 108). cu derivatele culka şi culan' a.
Despre răspîndirea verbului rom. a cii,zi: (urecMle), cunoscut în toate provinciile, vezi ALRM II, h. 26.
dzfuna „ciumă" (Miklosich, Fremdworter, ll). Etimol.: <rom. ciumă, ci.
arom. ciumă „umflătură" < lat. c_vma (Capidan, Raporturile, 142-144,
Papahagi, 368). Despre c >di, vezi § 22.
dzyndzora, vezi genmra.
- F

facarnyj 1° „jalnic"; 2° „încăpăţinat", „rău"; „hoţoman" -în graiurile
de vest (Hrincenko, 376). Etimol.: < rom. făţarnic (Kaluiniacki, 14, Şăineanu,
Istoria, 274, Candrea, 407, Stocki, 352, Sarovol's'kyj 55, Crânjală, 438), şi anume,
de la tema faţar- a rom. dial. jaţarnic, cu suf. adjectival -n-yj (vezi § 31 b).
De la aceeaşi temă, cu suf. verbal -y-ty (vezi § 32j, provine şi ucr. facaryty
„a face rău" (ielechowski, s.v.). Derivat: Jacarnist' „hoţ(omăn)ie" - în graiurile din Galiţia (ibid.), cu suf. -ist'.
fal'l~a „falce" (unitate agrară de suprafaţă) - în graiurile bucovinene şi
huţule (7.elechowsk1:, 1025, Pătruţ, 64, Stolbunova, 74). Etimol. : < rom.
fdlce „id." <lat. jalce(m) (Kalufoiacki, 20, Candrea, 404, Candrea-Densusianu,
89-90, nr. 546, Scheludko, 144, Rosetti:, V, 121). Derivat: fal'car' „muncitor
pe o falce" (Zelechowshi, ibid.), cu suf. -tir', ca în kosd „coasă" -kosar' „cosaş".
fijin, fijyin, vezi .fil'f n.
filyn „fin" (la botez) - în graiurile transcarpatice. Etimol.: < v. rom.
+jiti:în „id." <lat. fil-ia1ius. „Textele cele mai vechi româneşti de care dispunem nu prezintă tlecît forma actuală, jz:n. Forma intermediar8. •jil'iin ne-a fost
însă păstrată de către ruteni, care au împrumutat-o_într-o vreme cînd grupul
li nu se muiase încă în {" (Candrea, 408)_. Var. : fijy'n, fijin, fin. Răspîn dire:
filyn - în p.c. 164-168, 197-212; fijy'n - în p.c. 158, 176-183, 185-190
https://biblioteca-digitala.ro

EM!L VRABIE

România. La nord de această fîşie se întinde aria variantei fin: p.c. 127-131,
154, 155, 159-163, 18+, 191-193 (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transcarp., h. 51,
termeni pentru fin). Var. fijin şi fin sînt cunoscute şi în graiurile huţule şi
nistriene din Galiţia, iar fin, ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrinlenko, 377,
Vincenz, 716, Dejna, 123, Ukr.-russk. slovar', 285). Originea românească este
unanim recunoscută (Kaluiniacki, 15, Miklosich, Frern.dworter, 15, EH'Sl.,
58, Şăineanu, Istoria, 274, Candrea-Densusianu, 98, nr. 601, Scheludko, 144,
Crânjală, 261-262 şi 438, Petrovici, Note sl. -rom. II, 364, Dzendzelivs'kyj,
lzoglosy, 17, Leksyka, 31-32, nr. 28).
fin, vezi filyn şi fina.
fina „fină" (la botez) - în graiurile huţule, nistriene ş.a., iar ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 377, Dejna, 123, Ukr.-russk. slovar', 285).
Etimol.: <rom. fină < lat. filiana. Pentru detalii, vezi ft"lyn.
flekev 1° „tînăr prost crescut"; 2. 0 „flăcău" - în graiurile din Galiţia
(Hrinlenko, 378). Etimol.: <rom. flăcău< sl. xlt!.kb „holtei" (Kaluzniacki,
15, Stocki, 353, Scheli~dko, 144, Sarovol's'kyf, 59, Crânjală, 263 şi 432, Rosetti,
IV, 119), cu suf. rom. -ău, ca în ţinc „băieţel" -ţincău etc. (Pascu, 415-416).
flojă.ra „fluier păstoresc"-în graiurile carpatice, cunoscut, ca regionalism,
şi în ucr. literară (Hrincenko, 378 şi 381, Ukr.-russk. sluvar', 288 şi 302). Etimol.: < v. rom. ~fluidrii „id.", cf. arom. fluidră, pcate fin lat. +jlabiolare, cum
credea Ov. Densusianu (Papahagi, 465). Originea rom. în ucr. o accfptă toţi
cercetătorii (l'v[iklosich, vf!anderungen, IO, Fremdwortcr, 16, EVVSl., 58,
Kaluiniacki, 15, Şăineanu, Istoria, 273, Candrca, 403, DA, II, 143-144,
Schel dko, 144, Crânjală, 444, Rosetti:, II, 113 1). Despre rom. u > ucr. o,
vezi § 15. Var. : fujdra. Derivate: flojdrka „fluieraş", cu suf. diminut. -k-a;
flojdrocka „id.", cu suf. climinut. -ock-a.
flutur „om de nimic", „netrebnic" - în graiurilce carpatice· (lelechowski,
s.v.). Etimol.: <rom. fl1Uur „fluture", cu sens figurat < lat. +ftutulus
(Scheludko, 144, Crânjală, 438, Rosetti, V, 120). Accentul pe-urse datoreşte
analogiei cu cuvintele proprii forma te cu sufi::xul -iir , ca, de <x., cap „ţap"
dar, cu o anumită nuanţă afectivă, şi capur „id." - in graiurile trnr sca1ratic•.~
folosyty „a avea efect", „a lucra" - în graiurile bucovinene şi huţule„
în Galiţia (lelechowski, 1029). Etimcl. : < rom. a f:ilosf <folos < gr. <pEÂO<;·
(I<.aluzm:acki, 15, Şăineanu, Istoria, 275, Stocki, 352, Scheludko, 145, 5arovol's'kyj, 59, Crânjală, 432, Rosetti, V, 119), desigur prin rom. dial. a folosi, cu
suf. verbal -y-ty (vezi § 32). Derivat: folosytys'a „a folosi", „a prinde bine",
„a ajuta la ceva" (Hrinccnko, 378).
fo:rtuna „fur!ur ă" - în graiurile huţule (Hrir.cenko), 378, Vinc.mz,
716' < 1om. fuiHmă < lat. fortuna (Candrca -Denwsianu, 109, nr. 702).
-De:.pre ucr. o î.l.d. u vezi § 16).
fota „fotă" - în graimile bucovinene, huţule, nistriene (Hrincenko,
379, Dejna, 123). Etimol.: < rom. fotă< bg. fii.fii< te. futa „şorţ" (Kalui1;.iacl~i. 15, Miklosich, EWSl., 50, Şiincanu, Influenţa, II, 174, Scheludlw, 145,
DA, II, 162-163, Cioră-nescu, 339).
1

Jn Rosetti. V, 121 ucr. fujara <rom. fuior este o

~viclentă inadvertenţi!. tehnică.
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frembija „şnurul şorţului" - în graiurile carpatice (Hrincenko, 379).
Etimol.: < v. rom. frîinbie „frînghie" <lat. fimbria (Kaluiniacki, 15,
Şăineanu, 275, Candrea, 404, Vasmer, Kritisches, II, 175, Candrea-Densusianu,
140, nr. 650, Scheludko, 145, Crânjală, 442, Rosetti, V, 121), prin v. rom.
dial. frămbie. In rom. frîmbie, cu bi netrecut la ti. e atestat în graiurile
bănăţene 1 .

fruntas „gospodar", „proprietar" - în graiurile carpatice (.Zelechowski,
1031). (Etimol. : < rom. fruntaş <frunte, cu suf. -aş < lat. frontem (Candrea,
403, Candrea-Densusianu, 104, nr. 657, Scheludko, 145, Crânjală, 268 şi 438,
Rosetti, V, 120).
frYka „violenţă", „constrîngere" - în Galiţia (Hrinlenko, 379). Etimol.:
<rom. frică < gr.qipiKl] (Candrea, 408, Scheludko, 145, Crânjală, 438, Rosetti,
V, 120, Mihăescu, 185). Despre rom. ri > ucr. ry, vezi § 11.
fudulija 1° „înfumurare"; 2° „persoană înfumurată" - în graiurile
de vest şi în ucr. literară (Hrinlenko, 379, Ukr.-mssk. slovar', 298). Etimol.
< rom. fitdulie „id. ", din fudul ( < te. fodul „id. ") + suf. -ie. Accentul pe
silaba -du- se datorează analogiei cu fud1U'nyj, fudul'no.
fudul'nyj „îngîmfat", „înfumurat", „mîndru" - în graiurile bucovinene
şi huţule, precum şi în ucr. literară (Hrinlenko, 379, Ukr. -russk. slovar', 299).
Etimol.: <rom. fudul „id." <te. fudul „id." (Kaluiniacki, 15, Candrea, 408,
Scheludko, 145, ~arovol's'kyj, 61, Crânjală, 432), cu suf. adjectivul -n-yj
(vezi§ 31). Derivat :fudUl'no, cu suf. adverbial -o. Vezi şifudulija.Judulytys'a.
fudulytys'a „a fi înfumurat", „a se îngîmfa" - în graiurile de vest şi,
ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 379, Ukr.-russk. slovar', 298).
Etimol.: <rom. a se fuduli „id." <fudul „înfumurat", „îngîmfat" - cu
suf. verbal -y-ty(s'a), vezi § 32. Accentul pe silaba -du- se datorează analogiei
cu fudul'nyj, fudul'no.
fujara, vezi flojara.
fuma „înfumurare" - în graiurile de vest (.Zelechowski, s.v.) Etimol. :
<rom. fum „id." <lat. fumus (Candrea-Densusianu, 106, nr. 674, Scheludko,
145), folosit astăzi cu acest sens numai la plural: fumuri. lmprumut afecti\'.
Despre -a, vezi § 26.
filrka „furcă de tors" - în graiurile lemkoviene (Hrinlenko, 380). Etimol.:
<rom. furcă „id." <lat. furca (Scheludko, 145).
G

sajda 1° „(un fel d·~l fluier ciobănesc"; 2° „cimpoi" - în Galiţia Hrirzcenko, 345-346). Etimol.: < rom. gaidă „id.", cf. arom. gaidă „cimpoi",
bg. gdjda, te. gayda „id." (Scheludko, 130; cf. şi Bălg. etimol. relnik, 225:
„probabil că prin rom. gdjdă a pătruns în ucraineană, polonă, slovacă, cehă").
In tătară, de unde ar fi putut pătrunde în ucraineană în mod nemijlocit,
nu există, se pare, acest cuvînt (Radolff, II, 1544, Tatarsko-russk. slovar',109).
I

I u I i u Za n ne, Proverbele românilor,

Bucureşti,

1899, voi. III, p. 152.
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gă.lben'i „aur" - în argoul cîntăreţilor ucraineni ambulanţi. Etimol.:
<rom. gdlbeni „bani de aur" < gdt:en <lat. galLfnus (Horbatsch, Argo,29).
gă.Iyc'a „orătănii" -în graiurile huţule (Zelechowski, s.v., Pătritţ, 74).
Etimol.: <rom. gri.liţă „id.", cf. bg. gdlica „stancă" (Scheludko, 130). Termenul rom. gri.liţe a fost notat cu sensul de „orătănii" in p.c. 53, 141, 157 172,
235, 260, 272, 279, 310, 316, 346, 349, 365 (ALRM, s.n., I, h. 243).
gard 1° „îngrăditură în apă pentru prins peşte"; 2° „zăgaz", „stăvilar";
3° „cherhana" - în graiurile de stepă (Hrincenko, 346). Etimol.: < rom.
gard „id." (sensul 1°), cf. alb. garlh, gard/ii „gard", „zăplaz" (Candrea, 402,
Stocki, 352, Scheludko, 129, Sarovol's'kyj, 56, Crânjală, 438, Rosetti, II, 113
.şi V, 120, DA, II. 227-228). Vezi şi gardadiij.
gardadzij „specialist în facerea îngrăditurilor pentru prins peşte" - în
graiurile de stepă (Hrincenko, 273). Etimol.: <rom. gardagiu „id." <gard
+ suf. -agiu (DA, II, 228). Vezi şi gard.
găta „gata" - în graiurile transcarpatice meridionale. Etimol. : < rom.
gata (Oros, Kontak!y, 54), cf. alb. gatt" „id." (Leotti, 245).
gavra l° „bîrlog", „vizuină"; 2° „peşteră" - în graiurile carpatice
(Hrincenko, 263, Vincenz, 716, sensul 1°, Ukr.-russk. slovar', 309, sensul 1°, cu
menţ. „regionalism", Hrycak, Rumuns'ki zapozycen'n'a, 14). Etimol.: <rom.
gditră < lat. +cavula (Candrea, 404, Candrea - Densusianu, 313, nr. 720,
Stocki", 352, Scheludko, 129, Sarovol's'kyj, 55, Vin.::enz, ibid. Crânjală, 444,
Rosetti, V, 121, Oros, Kontakty. 54, Ciorănescu, 356), prin rostirea rom. populară gal}ră. Cf. şi arom. gdvra „id." (Papahagi, 487). Var.: havra.
gazda „gospodar" - în graiurile huţule şi nistriene (Hrincenko, 345). Etimol.: <rom. dial. gazdă „id." <magh. gazda (Zylko, 97, Horbatsch, Romaniv 39).
gel~ta 1° „vas de lemn, putină mică, de obicei pentru brînză şi lapte" în graiurile carpatice şi nistriene; 2° „unitate de capacitate de aproximativ
10 litri, pentru lapte" - în graiurile transcarpatice" ; 3° „şiştar" - în regiunea Poltava (Hrincenko, 279 şi 348, Maleck/-N1:tsc'1, h.173, „vas de muls
oile" gelil(k)a, cu diverse variante fonetice, în p.c. 2, 3, 5, 7, 8, 10-17,
21, 25, 26, 36-39, Stieber, Atlas lemk„ III, h. 111, p.c.1-3, 13, 55, 63, 66,
10, 73, 80, Dzedzelivs'kyj, Metrologija, 103, Atlas Transkarp„ h. 66, p.c. 123,
166-168, Horbatsch, Romaniv, 41). Etimol.: <rom. găleată „id." <lat.
ga(l)let(t)a, cu corespondente în celelalte limbi romanice (Candrea, 40 I, MeyerLiibke, 313, nr. 3656, Petrovici, Note sl.-rom. II, 346, Mihăescu, 18). Termenul e cunoscut nu numai în dacoromână (cf. ALR, II, vol. I, p. 45,
întreb. 3922, găleată, ALRM, s.n„ I, h. 273, p.c. 29, 105, 886, 928 - cu
sensul de „putină în care se încheagă laptele"), ci şi în meglenoromână (ibid„
p.c. 012). Părerea că în ucraineană ar proveni din germ. gellete (Crânjală, 276
şi alţii) este infirmată de datele geografiei lingvistice. Var.: heleta, gelet'd..
Derivate: geletka, heletka, g'ilCtka, cu suf. diminut. -k-a. Cf. ~i geldtka „v·1s
în care se fră.mîntă aluatul" (Malccki-Nitsch, h. 85, p.c 12 (satul Podwilk, jud. Nc,wy-Targ).
gellrn „umflătură" (Hrincenko, 348). Etimol.: <rom. gîlcă „id."- (Scheludko, 130), cunoscut în Bucovina, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia,
Transilvania, (ALRM, II, h, 88, gîlci „amigdale", „amigdalită"), prin rom.
dial. gălcii., de origine obscură (DLRM, 338).
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genzura „fierea-părnîntnlui" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko, 348). Etimol.: <rom. ghinţură „id." <lat. gentiana (Kaluiniacki, 15,
Candrea, 406, Crânjală, 4-321). Var.: diyndior(a), diindiura (Hrincenko, 318,
376). Ucr. di- se explică prin rom. ginţură (Candrea, Dicţ. lb. rom., 54-3), rostit în Maramureş ginţură, unde g = di.
gerdan „împletitură de lină în formă c~e f anglică, pe care o poartă pe cap
fetele din Galiţia; dacă e purtată la gît, atunci este bătută cu mărgele colorate ; cu asemenea panglici se împodobesc şi pălăriile băieţilor" - în graiurile
bucovinene, huţule, nistriene (Zelechowski, 168, Hrincenko, 34-8, Horbatsch,
Romaniv, 4-1). Etimol.: <rom. gherdan „id." < bg. gerdan „id." <te.
gcrd~m „id." (Kaluiniacki, 15, Şăineanu, Influenţa, II, 179-180, Scheludko,
130). D. Crânjală crede că termenul a ajuns în Carpaţii Nordici prin comerţ
şi că, prin urmare, la ucraineni n-ar fi vorba de un împrumut din română
(Crânjală, 278). Această observaţie nu e întemeiată, căci, de regulă, gherdanele
se confecţionează local, „în casă", atît de româ.nii din Bucovina, cit şi de
ucrainenii de mai la nord. In afară de aceasta, ucrainenii au împrumutat de la
româ.ni şi alţi termeni care denumesc îmbrăcămintea şi podoabele (vezi § 36,
F, sub pct. c).
gergelyc'a „insecta Calandra granaria" (Hrincenko, 34-8 2). Etimol.: < rom.
gărgăriţă „id. ", cu disimilarea consonantică r ... r > r „. l, sau direct din
rom. dial. gărgăliţă (DA, II, 229), de origine latină, sud-slavă sau expresivă
(Suchardt, „Zeitschrift f. rom. Phil.", XXVI, 586-587, DLRM, 330,
Ciorănescu, 354--355). Var.: gurgulyc'a „Grăuberwurm" (Zelechowski, 170).
gl'ag(a), vezi kl'ah.
gleg, vezi kl' ah.
gl6ba „cal bătrîn şi slab" - în graiurile de stepă (Zavorotna; Osoblyvosti,
40). Etimol.: <rom. gloabă „id.", cf. v. bg. gl6ba „amendă". (Miklosich,
EWSl., 66). In vechime, cînd amenda, numită gloabă se putea plăti şi în cai,
persoana amendată plătea cu calul cel mai prăpădit (Candrea, Dicţ. lb.
rom., 54-8).
g6ga „viperă neagră" - în graiurile carpatice (Hrincenko, 350). Etimol.:
< rom. g6gă „sperietoare" (Kaluiniaclki, 16), vezi ALRM II, h. 199, caua;
s-a răs:p~?1s gogă în p.c. 172, 769, 784-, 886, 899; cf. alb. goge „arătare",
„vedeme .
gogoman „prostănac" - în graiurile carpatice (Zelechowski, 169). Etimol.:
<rom. gogoman „id." (Stocki, 352, Scheludko, 131, Sarovol's'kyj, 56, Crânjală,
34-8, Rosetti, V, 120). In rom. - de origine obscură (Ciorănescu, 374-).
g6l'fa, vezi bol'ja.
gorgan 1° „creştet de munte"; 2° „stîncă (îngrămădire de stînci, mormînt de urieşi)" - în graiurile huţule şi în alte graiuri de vest, unde apare
des şi ca toponim. Etimol.: < rom. gorgan „id." (Stocki, 352, Schefadko,
131, Sarovol's'kyj, 58, Vincenz, 716, Hrabec, 37 şi 126, Hrycak, R1tm1ms'ki
La Rosetti V, 119: ucr. geuzura < gaura - evidente !(re~eli de tipar.
• Dintr-o eroare, in dicţionarul lui B. H r i n ten k o insecta Calandra granaria este
-considerată o planta..
1
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zapozycen'n'a). In română termenule de origine obscură. Comparaţia cu rus.
kurgdn (Bruske, 25, DA, II, 187, DLRM, 342) spune prea puţin despre provenienţa cuvîntului românesc.
grapa I° „grapă"; Z' „unitate agrară: suprafaţa care poate fi grăpată
într-o zi" -în graiurile transcaratice (1° Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp .•
h. 81, p.c.198-212, lzoglosy, Nazvy, 48; 3° Dzendzelivs'kyj, Metrologija, 110).
Etimol.: <rom. grapă (sensul 1°), folosit în cea mai mare parte a graiurilor
româneşti, inclusiv în Maramureş, de unde l-au împrumutat ucrainenii (ALRM,
s.n., I, h. 28). In română termenul pare a fi străvechi (Rosetti, II, 80 şi 114).
Derivat: grapdty „a grăpa" < grapa, sau din rom. a grăpa, cu suf. -dty
(Atlas Transkarp., h. 82, p.c. 96, 97, 127-131, 159, 168, 198--210. In p.c. 131
boronyty „a grăpa", termen ucrainean comun, e considerat mai nou ca sinonimul său grdpaty, iar în. p.c. 159 smykaty „a grăpa" - mai nou ca grapaty.
Aceste precizări ale informatorilor ucraineni anchetaţi sînt semnificative. Ele
arată că în bazinul superior al Tisei termenul grapa nu este un împrumut
recent din română, datorat bilingvilor din aceste părţi, ci un cuvînt vechi.
grapaty, vezi grapa.
grapa „vale", „văgăună în munţi" - în graiurile carpatice (Zelechowski.
170, Hrabec, 37). Etimol.: <rom. groapă (Stocki, 352, Scheludko, 131, Sarovol's'kyj, 58), de origine necunoscută (Ciorănescu, 381). Din ucr. termenul a
trecut şi în polonă (Wţdkiewicz, Emprunts, 118).
gros „turmă de oi care urmează să fete"-în graiurile de stepă (Zelechowski", 170, Hrincenko, 351). Etimol.: cf. în rom. groasă „însărcinată" <lat.
grossa (Candrea-Densusianu, 118, nr. 768, Stocki, 353, Scheludko, 131, Sarovol's'kyj, 55, Cranjală, 438, Rosetti, V, 120) . Sensul din ucr: nu este atestat
în română (DA, II, 317, s.v. g1;'os).
grun' „coamă a unui munte", „deal" - în graiurile carpatice (Hrincenko.
333, Malecki-Nitsch, h. 321, grofi „pagorek", cu dive1se variante fonetice,
în p.c. 2, 3, 7, 8, 10-12, 16, 17, 20, 21, 25, · 26, 28, 32, 33, 35-37, 39.
Hrabec, 127, Stieber, Toponomastyka, II, 26). Etimol.: < v. rom. +grun
„grui" <lat. +grunium (Miklosich, EWSl., 423, Kaluiniacki, 16, Rozwadowski.
313, tylko, 96, DLRM, 349, Ciorănescu, 383), vezi § 3, pct. a. In ucr. termenul
e cunoscut încă din sec. XIV-XV (Xudas, 147). Zd. Stieber, manifestă rezerve faţă de părerea lui D. Crânjală că în ucr. acest cuvînt ar proveni din
polonă (Steiber, op. cit., ibid„ Cranjală, 445). De altfel, St. Wţdkiewicz admisese că pol. grun < ucr. <rom. {Wţdkiewicz, Dyalekt, 451). Termenul e
frecvent şi ca toponim, la toţi slavii din Carpaţii Nordici. Dimin.: gr{myk
(Vincenz, 716) derivat propriu, cu suf. -(Jk, hrunok (Maleki-Nitsch, ibid.).
cu suf. -ok
grynda „poliţă în perete" (Zelechowski, 170). Etimol.: <rom. grindă
„id." < v. sl. de sud +grfda (Miklosich, EWSl., 77, Candrea, 402, Scheludko,
131, Drozdovs'kyj, 153, Mihăilă, 40). Despre rom. ri > ucr. ry, vezi § 11.
gurgul'a „cucui" - în graiurile lemkoviene (Hrincenko, 352). Etimol. :
< v. rom. +gurgUl' „id." <lat. gurgulio (Stocki 353, Scheludko, 131, Sarovol's'kyj, 55, Wţdkiewicz, Emprunts, 131, Meyer-Lubke, 334, nr. 3922). Aromâna
păstrează l': gurgul'iu (Papahagi, 508). In ucr. împrumutul datează din
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sec. XVI, sau chiar de mai înainte (Sarovol's'kyj, 61). Cf. şi toponimul Gurguldl
din Carpatii Nordici< v. rom. +gurgul'at „gurguiat" < +gurgul'
suf.-at.
Sensul de ,;deal mai înalt" există şi în română (DA, II, 329-330). Despre -a,
vezi § 26.
gurgulyc'a, vezi gergelyc'a.
gus, vezi gu5a.
gufa „umflătură pe corp", „cucui"-la huţuli şi în alte graiuri carpatice
(Hrincenko, 3~2). ~timol.: < r?m. guşă, cf. aram. guşe „gît" (Papahagi, 50?)_,
alb. gushe (M1klosich, Fremdworter, 19, EWSl., 81, Scheludko, 131, Petrovwi,
„Dacoromania", X, 144), probabil <lat. geusiae „gîtlej", „beregată" (MeyerLubke, 320, nr. 3750, Bălg. etimol. recnik, 297). Al. Rosetti scrie: „Termenul e cunoscut în bulgară, sîrbocroată, neogreacă şi ungară" (Rosetti, II,
114). Ar trebui, deci, adăogat: „şi în ucraineană". Var.: guS. Despre rom.
-ă > ucr. -fii, vezi § 29. În dacorom., guşă e cunoscut în toate provinciile
(ALRM II, h. 89).
guscir' „guturai" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas
Transkarp., h. 148, p.c. 166-168 şi 200-212). Etimol.: <rom. guşter „inflamaţie a mucoasei gîtului" < bg. guster „guşter". Despre evoluţia sensului
„guşter" > „guturai", vezi DA, II, 332-333. Var.: gustyr.
gu.Styr, vezi guSCir'
guteja „gutuie" (Zelechowski, 170). Etimol.: < rom. gutui (Scheludko,
133) <rom. dial. gută.ie (cf. ALR, s.n., I, h. 207, p.c. 414) < gutîi <lat_
•cottaneus (Ciorănescu, 386). Prin ucr. împrumutul a pătruns şi în rmă:
gutej. Etimologia lui M. Va~mer. care explică termenul rus~c şi ucrainean
prin germană (Vasmer-Trubacev, 479), nu este convingătoare, căci niciunul
dintre cuvintele germane citate de el ca punct de plecare pentru împrumutul
în slava de est nu începe cu gut-, ca termenul din română.
guturaj „guturai" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas
Transkarp., h. 148, p.c. 198 şi 209, lzoglos:y 18). Etimol.: <rom. guturai
<lat. gutturalium < gitttura „gît'', „plisc" (Candrea, Dicţ. lb. rom., 566).
gyrlyga, vezi kyrlyh.

+

H

hadzymka, vezi dilzymka.
hadzuga „pin tînăr, pînă la 3 metri înălţime"; 2° „copac", tulpină",
- în graiurile huţule (Zelechowski, 134, Hrincenko, 265, Vincenz, 716, Ukr.russk. slovar', 310, cu menţ. „regionalism"). Etimol.: <rom. hăciitgă „id.",
de origine necunoscută (KaluJniack-i, 16, Scheludko, 129, Crânjală, 295, Hrabec,
38, Rosetti, V, 119). Părerea că, din contră, în română cuvîntul ar proveni
din ucraineană (Semcyns'kyj, 86), nu ţine seamă că rom. hăciu.gă e cunoscut
nu numai în Bucovina şi Transilvania, ci şi în Oltenia (Candrea, Dicţ. lb.
rom., 567), pînă unde nu ajung isoglosele ucrainismelor din limba română.
În afară de aceasta, trebuie ~ă ~e ţmă :earr.ă şi de faptul, foarte important
în cazul de fată, că ucrainenii nu au transmis româ.nilor cuvinte cu momentana g. Despre 'di < c, vezi § 22.
https://biblioteca-digitala.ro

148

EMIL VRABIE

harmasar' „armăsar" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko,
274). Etimol. : < rom. armăsar < lat. admissarius (Kaluiniacki, 16, Şăineanu,
Istoria, 275, Candrea, ~05, Scheludko, 129, Cranjală, 432, Rosetti, V,
119). Fără să aibă vreun fel de argumente, I. Sarovol's'kyj nu admite această
etimologie (Sarovol's'kyj, 54). După I. -A. Candrca, Iz- arfi un indiciu că împrumutul s-a făcut din graiurile moldoveneşti. Acest lucru este foarte probabil,
însă trebuie avut în vedere că proteza unui h-în cazul împrumuturilor cu a
la iniţială poate fi şi de origine ucraineană: cf., în graiurile transcarpatice,
harfov < magh. ds6 „cazma" (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 138).
Vezi şi § 23.
havra, vezi gdvra.
helet(k)a, vezi geleta.
hergev „ceaun", „oală de făcut mămăligă" - în graiurile bucovinene
şi huţule (Hrincenko, 280). Etimol. : < rom. dial. hărgău „id. ", cunoscut în
Moldova, Bucovina şi Transilvania (Candrea, Dicţ. lb. rom., 582) < hîrdău
< magh. hord6 „butoi" (Kaluiniacki, 16, Scheludko, 130, Cranjală, 297 şi
432, Rosetti, V, 119). Var.: hyrdev <rom. hîrdău.
herlyha, vezi hyrlyga.
hirlo, vezi hfrlo.
hluzany, pl. tantum „coceni de porumb, după ce s-au cules ştiuleţii" în graiurile de stepă (iylko, 171). Etimol. : < rom. dial. hlujdni, pl. - în
Moldova şi Bucovina (Candrea, Dfrţ. lb. rom., 583) < hluj „tulpină" + suf.
-an (DLRM, 365).
hornuta, vezi kornuta.
hi-un, vezi grun'.
hurda, vezi urda.
hyrdev, vezi hergev.
hyrlo „gură a unui rîu" - în graiurile de stepă (Hrincenko, 286, Ukr.russk. slovar', 328, Slovnyk movy Sevcenka, 132, cu referire la Nipru). Etimol.:
<rom. gîrlă < v.sl. de sud gnlo (Stocki, 352, Scheludko, 130, Sarovol's'kyj,
58, Vasmer, REW, I, 408, Mihăilă, 97, nota 2). In ucr. termenul există din
sec. XVI sau de şi mai înainte (Sarovol's'kyj, 61). Cunoscut şi în unele graiuri
ruse (Vasmer, op. cit., ibid.) . Var.: hir:o. Derivat: hyrlovyj, cu suf. adjectival
-ov-yj, vezi § 31.
hyrlyha, vezi kyrlyh.

J
jafyna, jăfyn, jâ.fyry, vezi dfyna.
jaryt „arici" 1 - în graiurile transcarpatice, precum şi în Galiţia, regiunile Drohobyc şi Stanislav (Zelechowsk~, 1114, Hrincenko, 541-542). Etimol:
1 Text prescurtat al comunicării Conlribuţii la sludierea influenţei româneşli vechi asupra
Jimbii ucrainene. susţinutll în noiembrie 1966, la Bucureşti, ln cadrul unei şedinţe public~ desfă·
şurate sub auspiciile Aso!:iatiei Slaviştilor din România.
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< rum. urici < lat. eric-ius (:iv!i)dosich, EWSl., 100, Scheludko, 146, Dzendzelivs'kyj, Rumunizmy, 57, Izoglosy, 18, iar despre origine în română,Meyer
Liibke, 257, nr. 2897). Răspîndire în graiurile transcari;atice: p.c. 57, 58, 60,
90-97, 118, 120-133, 140, 144-165, 169-~98 - \ariantele:jaryc, jaryc'
jaTbl' c, ja7b1't' şi p.c. 199- aryc (în total, 80 de localităţi).
Slavii au avut însă, din cc1e mai vEchi tim:i:·uri, ~n termen propriu,
neîmprumutat, pentru denumirea ariciu;ui: sl. c. ~ cib, cu corespondente în
alte limbi indo-europene: letonă eiys, armeană ozni, cu sensul primar de„ cel
care înţeapă"; cf. rus. joi, ucr. jiidk, pol. jez, cehă jeiek etc. (Berneker, 266,
Vasmer, REW, I, 192). Care să fi fost atunci motivele care i-au determinat
pe slavii din bazinul superior al Tisei să-şi abandoneze termenul propriu; de
origine slavă, pentru noţiunea de arici, şi să adopte unul străin? Fenomenul
se poate explica în două moduri diferite, care însă. nu se e.:1 clud. P r im u l :
Deşi nu este termen păstoresc, în sensul strict .al cuvîntului, arici putea fi
auzit frecvent de slavi dela populaţia românească din Carpaţii Nordici ·care
se ocupa cu păstoritul, din următoarele trei motive : 1. În limba,. rnmâr, ă
ariciul denumeşte un fel de boală de picioare la cai şi la vite (DA, I, 251-252).
2. Pielea de arici se pune pe botul viţeilor, ca să nu sugă (Haşdeu, ~tym..
Magn. Rom., II, col. 1562). 3. La păstorii români, în Haţeg, dar, .desigur, şi
prin alte părţi, există credinţa că dacă se tund ghimpii de pe arici;.şi se dau
oilor în sare, acestea nu mai căpiază (Haşdeu, ibid.). Nu s-a cercetatîncă şi,
de aceea, încă nu se ştie dacă cele menţionate la punctele 1 şi 3 de mai· înainte
există actualmente, ori dacă au existat în trecut, şi la ucrainenii din (arpa.ţii
Nordici care zic ariciului jaryc. Cit priveşte însă folosirea pieii de arici,ca botniţ~ pentru viţei, acest lucru se practică, cu siguranţă, şi în prezent, atît de
români, cit şi de ucraineni. Al doilea: S-arputeaînsăcaslaviidin.Carpaţii
Nordici să fi împrumutat în evul mediu, de la românii de acolo, ;.ti:nn.enul
arici, pentru ca în felul acesta să evite rostirea termenului lor propriu.; deyenit,
dintr-o superstiţie oarecare, talu. Se ştie doar că ariciul este, iar în:.tr~ut
va fi fost şi mai mult, considerat - în credinţele populare ale românilor,
slavilor şi ale altor popoare - un animal deosehit, cu forţe şi însuşiri supranaturale. Astfel, românii nu omoară ariciul nu numai pentru că. stîrpeşte unele
insecte şi prinde şoareci, dar mai cu seamă fiindcă „joacă un mare rol în
cosmogonia populară: românul atribuie ariciului, cel. puţin în parte, facerea
lumii" -(amănunte la Haşdeu, op. cit., col. 1649 ş.u.). Credinţa că ariciul ar fi
înzestrat cu o inteligenţă excepţională e foarte veche la popoarele din Europa.
In afară versului grecesc citat de B.P. Haşdeu după Gubernatis) (noL:i.' olo
d).LiJn.1~. dA.A.' exivov ev µiya „Le renard a plusieurs tours dans son sac, le
herisson n'en a qu'un, mais un bon"). acesta din urmă mai adaogă că la grecii
antici ariciul era socotit întruchiparea prudenţei 1 . Aceeaşi credinţă despre inteligenţa ariciului este cunoscută şi de 1~craineni, ceea ce rezultă, bunăoară, din
basmul ucrainean în care ariciul cîştigă o întrecere la fugă cu iepurele, sau din
cel în care el o pedepseşte pe vulpe pentru necinste 2 • Felurite supersitiţii în le1 D e G u b e r n a t i s, Jl.fitl.ologie zoologiqur o" ies /Cgct1des animalcs, Paris, II, 187..f,
p. li.
• M u d r y j op o vi da l, )!i;pafHCbKi 11apoiJHi 1i031'U, 6aiii;u, npum~u ma aHeKiJo""'•
l(iev, 1962, p. 133-136.
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cu ariciul circulă şi printre ucrainenii din Carpaţii Nordici şi din regiunile învecinate, ca, de pildă, cea potrivit căreia untura de arici, dacă se obţine
printr-un an urnit procedeu magic, vindecă hernia şi tu berc.uloza 1 , sau credinţa
că ariciul ar cunoaşte iarba-fiarelor, plantă cu multiple însuşiri miraculoase,
nu numai la ucraineni şi români, ci şi la alte popoare din Europa 2 • Pe de altă
parte, şi românii şi slavii de răsărit au credinţa că ariciul ar fi piază-rea.
Astfel, românii cred pe alocuri că dacă cineva se înţeapă cu ghimpii ariciului,
carnea cea rănită coace de nouă ori pînă se vindecă (Haşdeu, op. cit., col. 1648).
Biserica ortodoxă numără pe arici printre vietăţile spurcate: „Cine va mînca
lup sau vulpe, sau cîine sau pisică, sau arici, sau nevăstuică sau veveriţă, şi
ş-altele alte cîte sînt necurate, să se pocăiască" (din Pravila de la Govora, f. 49,
citat după Haşdeu, op. cit., col. 1652). O atitudine specială a oamenilor din
trecut faţă de arici rezultă şi din Cuvîntul lui Daniil Exilatul (sec. XII):
H1 n~pi.. a-... !IK"!>pH>.'11. nKi.., Hf p-...iu K-... p-...i.s:.iX"-... p.iK-... „Nici ariciul nu e animal
printre animale, şi nici racul peşte printre peşti" (Sreznevskij, I, 820). Vor mai
fi existînd şi, în deosebi, vor mai fi existat şi alte legende, credinţe şi superstiţii
cu privire la arici, care să fi putut constitui, cu secole în urmă, motivul unei
interdicţii de vocabular. Într-un studiu consacrat în mod special acestui fenomen, A. Meillet citează numeroase cazuri de animale ale căror vechi denumiri
au fost abandonate din motive de tabu şi înlocuite cu altele, noi : ursul, şarpele,
şoarecele, broasca riioasă,
cerbul3 . Părăsirea vechilor denumiri, spune
A. Meillet, nu se datorează în asemenea cazuri unor cauze de ordin lingvistic
(uzarea corpului fonetic al cuvintelor etc.), şi nici unora de ordin exterior,
căci toate aceste animale n-au dispărut, ci se întîlnesc pretutindeni, mai ales
în regiunile populate de slavi, baltici şi germani, în ale căror idomuri se constat.ă cele mai numeroase cazuri de dispariţie a unor termeni vechi 4 • În locul
termenului vechi, eliminat din" limbă prin tabu, arată A. Meillet, se poate
face uz de unul nou, împrumut a t de la alte popoare, aşa cum se va fi
petrecut şi cu ucrainenii sau protoucrainenii din Carpaţii Nordici, care au
găsit rezolvare pentru interdicţia de vacobular •eii., la care vor fi ajuns la
un moment dat, prin împrumutul românesc arici 5 .
Cit priveşte elementul protetic j- din ucr. jaryc, el este de origine slavă
(ucraineană sau protoucraineană). Tot aşa cum sl.c. +agoda > jagoda, sl. c.
+agnen > jagn~ etc. (cf. Bernstein, 24). la fel şi sl. carpatic •arie (< rom.
arici) > •jaric, de unde apoi, prin durificarea lui r, s-a ajuns la ucr. dial.
jaryc, jari.1' c. Dezvoltarea acestui j-, dacă s-a petrecut din motive de eufonie,
1

Ivan V e..r x r a t

5"k y

i.

Hosu 3HDtJo6u 110.we11KA.11mypu mepMiHOAozil npupotJonuc11oi,

HllPoOHOI Ji6pa11i Mix .110tJo~t,

Lw6w, 1908. p. 9.
I I.-A. Ca n dr ea. Iarba-Fiarelor. Studii de folclor, Bucureşti, 1928, p. 27-28 şi 34.
1 A. M e i 11 e t, Qu.elques hypothi.ses suY Ies inteYdictions du vocabulafrc dans Ies langues
i..,U,-europilennes, în Linguistique historique el linguistiquc gtnorale, I, Paris, 1921, p. 281 ş.u.;
cf. şi I.-A. Candrea, „ Tabu" în limbă, în Omagiu lui I. Bianu, Bucureşti, 1927, p. 71 ş.u.
' Prin evitarea numelor adevărate ale animalelor oamenii credeau că-şi -pot ciştiga bună
voinţa lor şi că se pot oarecum asigura împotriva eventualelor nenorociri care ar putea să. le
vină de la acest animale, scrie Iorgu Iordan în articolul Nevăstuică., publicat tn „Arhiva", anul
XXXIII, 1926, nr. 2, p. 142.
• Albanezii au imprnmutat de la slavi termenul lor esh „arici" (Leotti, p. 375). S-ar putea
cerceta, pc de o parte, care au fost ca11zcle lmprumutului, iar pe de alta, jn ce mă.sură el a înlocuit
termenul anterior iriq.
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trebuie să fi avut loc înainte de apariţia la protoucrainenii din Carpaţii Nordici
a silabelor închise „noi", adică în secolul al Xii-lea, sau cîndva anterior (cf.
Bernstein, 226), la acest tratament fiind supuse atunci toate împrumuturile cu a
la iniţială 1 . Cf. şi alte cazuri din limba rusă vche: ahd. ask > v. rus. jash,
scandinav. ankari > v. rus.jakorb (Vasmer, REW, III, s.v.).
J. Dzendzelivs'kyj, caie a binevoit să ne comunice părerea domniei sale
în legătură cu natura lui j- din ucr. dial. jaryc, crede că „nu există argumente
convingătoare pentru a considera această proteză drept o inovaţie tîrzie",
dar, în acelaşi timp, nu crede că ar exista temeiuri pentru a o socoti un arhaism
foaite îndepărtat. Trei fapte îndreptăţesc, totuşi, ipoteza că j- din jaryc
este foarte vechi, adică din perioada dinaintea amuţirii la slavii de răsărit a
ierurilor finale „slabe". 1. Spre deosebire de consoanele protetice mecanice,
care adesea sînt facultative, în graiurile transcarpatice menţionate la început
j- din jaryc etc. s-a notat cu o remarcabilă consecvenţă: în 79 din cele 80 de
p.c. în care s-a răspuns cu acest termen împrumutat 2 • 2. Dacă j- ar fi de dată
mai recentă, l-am constata şi în împrumuturile cu a la iniţială făcute de ucrainenii transcarpatici din limba maghiară, Or, magh. ds6 „cazma", care a pătruns
în graiurile ucrainene transcarpatice relativ tîrziu, nu a dezvoltat j- în niciuna
din localităţile în care se zice jaryc etc., şi nici în altă parte, ci prezintă doar
următoarele variante: drsiv, dr§u(v), drfy(v), arsiv, arsu(v), drsov, dl5u(v),
arsyn, harSin, harsu(v), harsy(v), hdrsyn, iar nu jarsiv, jdrsu(v) etc. (Dzen<lzelivs'kyj. Atlas Transkarp„ h. 138). 3. În graiurile transcarpatice lemkoviene care au termenul jaryc etc. nu numai că nu există proteze secundare,
în cazul împrumuturilor cu vocală la iniţială, cum s-ar putea crede că este jdin jaryc etc„ ci, d1:mpotrivă, se constată frecvent cazuri de dispariţie a vechiului j- protetic, ca, de pildă, apko „măr" (< jdpko), djce „ou" (< jajce) etc. 3 •
Prin urmare, în aceste graiuri ucrainene j- din jaryc nu poate fi în nici un caz
interpretat ca o proteză („mecanică", „analogică" etc.) tîrzie, căci tendinţa
este acolo nu preiotarea, ci înlăturarea vechiului j-. E vorba, prin urmare, nu de
o inovaţie fonetică, ci de un arhaism. J. Dzendzelivs'kyj admite că împrumutul
s-a făcut înainte de sec. XVI-XVII, pe baza faptului că huţulii din raionul
Raxiv, care s-au stabilit aici venind din alte părţi, nu-l au (Rumunizmy, ibid.
şi Izoglosy, 18). Am văzut însă mai sus că epoca împrumutării de către ucraineni a acestui cuvînt românesc poate fi împinsă mai în urmă cu cîteva secole.

K
kac'a „băţul lung, cu cîrlig la capăt, cu care ciobanul prinde oile de
pifr1r" - în graiurile din Kuban (Hrincenko, 227). Etimol. : < rom. caţă „id."
(Candrea, 403, Scheludko, 134, 5arovol's'kyj, 55), probabil formaţie postverbală dela a acăţa (DLRM, 122). Cu acest sens termenule cunoscut în Moldova,
l Ist. gra.m., p. 61 şi 82.
• Numai ln p.c. 199 s-a înrcgislrat a.ryl, fă.rl j-, dar aceasta se expliel prin faptul el aici,
la A Pfa., locuiesc de multe secole şi români. R. Udler, bazîndu-se pe documente, a arătat recent
el la Apşa-de-Mijloc sînt 1150 de gospodării şi el populaţia este formată din români, menţionaţi
în izvoarele scrise inel din anul 1387: cf. R. U d Ier, MoA!JaBCKue zoBopw </ep110BUl/KOU
()6,1acmu B cpaB11eH11U c zoBopaMu MoAOaBCKoti CCP, 3aKapnamcKoiJ o6Aacmu YPCP u iJpywx
c.we:11e1161x o6Aacmeu ~a11:op0Ma11c,;ozo Maccusa. Ko11co11a11mUJM. Chişinău, 1964 p.172, rubrica 6.
" J au Zi I y h s k i, Opis fonetyczny if•yka. ukra.ihskie'go, Cracovia, 1932.' p. 109.

https://biblioteca-digitala.ro

152

EMIL VRABIE

Muntenia, suclul Transilvaniei (ALR.ivl, s.n. I, h. 265, p.c. 414, 531, 537, 551,
723, 784, 833).
kaculeja „căciulie de rnac"-în Galiţia (Hrincenko, 228). Etimol.: <că
ciitlă -Ţsuf. -ie. Var. : kaf1Uka, formaţie proprie cu suf. diminut. -k-a, de la +kacula <rom. dial. caciulă, lit. căciulă <lat. +catteulla (Capidan, Raporturile, 203).
kaculka, vezi kaculeja.
kacura „nume de oaie de o anumită culoare" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, V1:vtars'ka lcksyka, 108). Etimol.: <rom. dial. caci1i.ră
„cacioră", adică, vorbind despre oi, „albă în frunte, cu botul şi picioarele albe,
cu lînă roşietcă şi cu pete în jurul ochilor" - cuvînt de origine necunoscută
(DA, I, p. II, 12, Candrea, Dicţ. lb. rom., 194, Ciorănescu, 122). Derivat:
kacurdn'a „id.", din kaMra, cu suf. -dn'a; cf. murgan'a.
kakaradz'anka „un fel de lînă cu impurităţi" -în graiurile transcarpatice
(Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyka, 110). Etimol.: Derivat propriu, cu suL
-' anka, de la rom. căcărează „excrementele oilor, caprelor etc.", probabil cuvînt
autohton, cf. alb. kakaredhi „balegă de capră" (Leotti, 393). Cu acelaşi sufix eformat şi ucr. kapusdnka, termen care denumeşte tot un fel de lînă (vezi kri.pu§).
kalaverci, pl. „un fel de cizme" - în Pocuţia (Hrincenko, 209). Etimol.:
Formaţie proprie, cu suf. diminut.-ec', din rom. pl. calevri „pantofi groşi
ţărăneşti" < bg. kalevra „gheată" < te. (DA, I, 49, Candrea, Dicţ. lb. rom.,
203, Scheludko, 133, Mladenov, 228). Nesatisfăcătoare este etimologia lui
Fr. Miklosich, care, neţinînd seamă de crite1iul geografic, explică termenul
ucr. ca provenind direct din bulgară (Miklosich, EWSl„ 109).
kalicun (accent?) „ciorap" - în graiurile de vest. Etimol.: <rom.
călţil,n „id." < bg. kalcun (Scheludlw, 133).
kălus 1° „bucată de lemn ce se pune între spiţe pentru-a frina căruţa";
2° „împletitură de ramuri" : S0 „căluş. de lemn cu care se fixează plutele" ; 4<>
„şnur", „funie" -în graiurile de vest (Zelechowski, 331, Candrea- Densusianu,
32-33, nr. 209). Etimol.: <rom. căli/ş, cf. şi aram. căl1i,şi1 „id." (DA, I,
58-59, Scheludko, 133, Crânjală, 348, Rosetti, V, 120, Sylo, 84). Despre
accent, vezi § 35.
kamanak „un fel de acoperămînt pentru cap" - în graiurile bucovinene
şi huţule. Etimol. : < rom. comănac „id." (Kaluiniacki", 16, Scheludko, 134~
Crânjală, 432, Rosetti, V, 119), prin mold. comande. În- română originea cuvîntului, pe care îl au şi istro-românii, este necunoscută (DA, I, 671, Cioră
nescu, 223). In prima silabă ucr. a î.l.d. rom. o nu este clar.
kapestra „căpăstru" - în graiurile bucovinene, huţule, nistriene (Iirincenko, 217). Etimol.: <rom. căpăstru< lat. capistrum (Miklosich, Fremdwvrter, 24, EWSl., 111, Kaluiniacki, 16, Şăincanu, Istoria, 285, Candrea, 404„
Candrea-Den.msianu, 38, nr. 243, Berneker, 485, Scheliidko, 134, $arovol's'kyj.
55, Crânjală, 432, Rosetti, V, 119). Ucrainenii vor fi interpretat rom. căpăstru
ca pe o formă de acuzativ feminin, de la care şi-au refăcut un ncminativ în -a,
conform sistemului morfologic propriu. Cf. § 26.
kapus „căpuşă" (insecta Melophagus ovinus) - în graiurile de vest
(Hrincenko, 219). Etimol.: <rom. căpuşă (Stock1'; 354, Scheludko, 134,
Sarovol's'kyj, 61, Crânjală, 438), cf. arom. căpuşe şi căpuşu (Papahagi, 271).
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alu. kepushii „zecea", „moscune" (Leotli, 443), prouabil cuvînt autohton (DA, I,
116, Capidan, Raporturile, 204, Drăganu, 75, Rosetti, II, 102 şi 110). Despre
accent, vezi § 35, pct. c. Derivat: kapusdnka „un fel de lină cu impurităţi" în graiurile transcarpatice" (Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyska, 110), din
kapus
suf. - dnka, la fel ca în kakaradz' dnka, vezi.
karaufa „camion" - în graiurile de vest (Zelechowski, 335). Etimol.:
Formaţie proprie < rom. dial. caraiiş, lit. cărăuş < a cărd
suf. -ăitş (Candrea - Densusianu, 39, nr. 255, Scheludko, 134, Sarovol's'kyj, 55, Crânjală,
438, Rosetti, V, 120). Despre -a, vezi § 26.
karuca 1° „caretă" ; ~ „cărută adîncă, cu două roti, în care hutulii încarcă gunoiul pentru a-1 transpo~ta la cîmp" - în graiurile bucovinene şi
huţule (Hrincenko, 224, Stolbunova, 74, Ukr.-russk. slovar', 315, cu menţiunea
„regionalism"). Etimol.: <rom. căruţă (Kaluiniacki', 16, Şăineanu, Istoria,
275, Candrea, 404, Candrea- Densusianu, 39, nr. 253, Scheludko, 134, Sarovol's'kyj, 55, Crânjală, 432, Rosetti, V, 119, Graur, 70), prin dial. caruţă. In unde

+

+

0

graiuri ucrainene de tip bucovinean acest termen nu are nici un sinonim
(Stolbunova, ibid.).
kastd.ma „pastramă (de oaie)" - în graiurile de stepă (Zavorotna,
Osoblyvostt'., 12-13). Etimol.: < rom. pastramă< ngr. narn:paµâr; < te.
pastirma (DLRM, 589), cu disimilarea consonantică p.„ m > k .„m.
katll.n „cătun" - în graiurile transcarpatice şi în altele, cunoscut pe un
teritoriu foarte întins (Korcinskij, 43). Etimol. : < rom. dial. catun, de origine
balcanică, cf. arom. cătun (Papahagi, 283), alb. katunt „sat" (Leotti, 425),
fără etimologie sigură (Rosetti, II, 111, Ciorănescu, 151).
kempa „ostrov în mijlocul unui rîu", „ostrov în gura unui fluviu" (Zelechowski, 341). Etimol.: < rom. cîmp <lat. campus (Candrea, 403, Scheludko,
134). Vocala -a se explică prin faptul că în ucraineana populară nu există
cuvinte terminate în -mp. Pc de altă parte, e posibil ca împrumutul să se fi
făcut de la rom. dial. cîmpu, interpretat de ucraineni ca un acuzativ feminin,
de unde s-a refăcut un nominativ în -a, după modelul' numeroaselor substantive în -a cu acuzativul în -u din sistemul morfologic pripriu (cf. kapestra).
De aceeaşi origine şi kympa „munte cu podiş" - în Carpaţii Nordici (Hrycak,
Rumuns'ki zapozycen'n'a, 14).
kept:ir' „un fel de scurteică fără mîneci" - în graiurile bucovinene, huţule.
nistriene, precum şi în ucr. literară (Hrincc'!"-ko, 235, Ukr.-russk. slovar', 325,
Dejna, 224). Etim'.)l.: < rom. dial. k'eptdr' „pieptar" <piept +-dr (Miklusich, EWSl., 115, Kali,iniacki, 17, Şăineanu, Iitorfr'., 275, Candrea, 402,
Crânjală, 432, Rosetti, V, 119). Termenul este larg răspîndit în graiurile
româneşti (ALR, s.n., V, h. 1184, p1:eptar). Var.: kiptdr'. Derivat: kejJtaryk,
din keptdr, cu suf. climinut. -yk.
kipt:ir', vezi keptdr'.
kl'ah „cheag"-în graiurile carpatice. Etimol.: < v.rom. •kt'ag „id."
<lat. coagulum (Miklosich, Wanderungen, 10, Kaluiniacki, 21, Sobolei·sktj,
s.v., Şăineanu, Istoria, 273, Candrea, 401, Candrea - Denmsianu, 51, nr. 332
şi 333, Sclieludko, 130-131, Sarovol's'kyj, 55, Nandriş, 143, Crânjală, 444,
Stieber, Atlas lemk., III, h. 112, klag, Vasmer, REW, I, 278, Rosetti, V, 121,
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vezi § 3, pct. a. Var.: gl'ag, gl'aga (Despre -11 vezi § 26). Derivate: gl'agaty
„a închega lapte" (Hrincenko, 349), cu sui. verbal -,1-~y; ld'aganyc', pl. tantum
.kl'aganci „piftie" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas
Transkarp., h. 163, p.c. 67, 71--:89, 91, 98-126, 130, 134-163, 169-189,
190, 192, 194-196); kl'agivnyc'a „(un fel de) vas folosit de oieri la stînă"
{Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyka, llO); zagl'aga'y „a face brînză cu ajutorul cheagu.lui" (Hrincenko, 27) cu pref. za-, de la gl' agaty.
klaka „clacă" - în graiurile bucovinene şi de stepă. Etimol. : < rom .
.clacă< bg. tlaka (Kaluiniacki, 21, Ca>tdre:J, 407, Sto~ki, 35t, Scheludko, 135,
.Sarovol's'kyj, 59. Crânjală, 432, Zylko, 171, Drozdovs'kyj, 154, Pătruţ, 69,
Mihăilă, 142).
koda „panglică la pălărie" - în graiurile carpatice (Zelechowski, 355).
Etimol. : < rom. coadă < lat. coda (CandreQ-Densusianu, 58, nr. 374, Stochi,
354, Scheludko, 135, Sarovol's'kyj, 55, Crânjată, 438, Rosetti, V, 120). Despre
o, vezi § 17.
koda~ „cavaler de onoare", „acela care încheie cortegiul unei nunţi" in graiurile bucovinene (Zelechowski, 355). (Etimol. : < rom. dial. codaş „id."
<coadă+ suf. -aş (Candrea, 407, Candrea-Densusianu, 58, nr. 374, Scheludko,
135, Sarovol's'kyj, 55, Crânjală, 313 şi 431, Rosetti, V, 119, Ciorănescu, 211).
kok6na „titlu de moşiereasă" - în graiurile bucovinene. Etimol.: <rom .
.cocoană „id." < cor6n (Stocki, 354, Scheludko, 135, Sarovol's'kyj, 59, Crânjală,
432, Rosetti, V, 119). Despre 6, vezi § 17.
kokorud'd'a, vezi kukurtidz.
kol'âstra, vezi kurastra.
kolyba 1° „colibă de păstor" - în graiurile huţule, boikoviene, lemkoviene şi alte graiuri de vest, iar·ca regionalism - şi în ucr. literară (Hrincenko,
268, Ukr.-russk. slovar', 354, Dzendzelivs'kyj, Ovcevod. leksyka, 129, Izoglosy,
17, Malecki-Nitsch, h. 165, koteba, p.c. 3-5, 7, 8, 10-13, 15-17, 21, 25, 26,
32, 33, 35-40; cf. şi Nandriş, 43) ; 2° „locuinţă de iarnă a huţulilor tăietori
.de lemne". In zona Carpaţilor Nordici termenul e frecvent şi ca toponim
(Petrov, 46, 173, Hrabec, 150, Rudnyc'kyj, Nazv_y, llO, Stieber, Toponomastyka
II, 39). Etimol.: <rom. colibă, cuvînt autohton, cu corespondent în greacă:
xaJ.vPY/ (Pogh-1'.rc, 23). In română e larg răspîndit (ve1.i ALRM, s.n., I, h.260,
casa de la stînă). Derivate: kolybka, kolybocka, kolybcyna, cu suf. diminut.
-k-a, -ock-a, -cyn-a; kolybysce, cu suf. augment. -ysc-e; kolynbysce „locul
unde a fost o colibă"; kolybnyj, cu suf. adjectival -n-yj; pryholybok „paravan
.contra ploii, pentru focul făcut de păstori în faţa colibei" (Dzcndzelivs'kyj,
Ovcevod. lekyska, 129). cu pref. pry- şi suf. -ok.
komarnyk 1° „comarnic" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj
·Ovcevod. leksyka., 130-131); 2° „poliţă, la stînă" (Malecki-Nitsch, h. 166,
p.c. 5, 7, 15-17, 25, 36). Cunoscut în Carpaţii Nordici şi ca toponim (Petrov,
ll, 18, Rudnyc'kyj, Nazvy, 107). Etimol.: <rom. comarnic< sl. de sud
(Candrea, 402, Scheludko, 135, Cranjală, 444 Dzendzclivs'kyj, Vivcars'ka
leksylla, 108, lzoglosy, 17, Rosetti, V, 121). Var.: komarnyk, /wm6rnyk.
'Despre komarnyk J. Dzendzelivs'kyj presuuune că ar reprezenta rezultatul
;imei contaminări între komarnyk şi kom6ra (Dzendzelivs'kyj, Dvcevod. leksyka,
I
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131). Totuşi, în rom. dial. există şi o var. com6rnic „celarul stînei" - în Transilvania (Candrea Dicţ. lb. rom„ care a putut fi împrumutată nemijlocit cu o.
Despre accentul din !wmarnyk, vezi § 35 b.
kom6rnyk, vezi komarnyk.
kondfuy, pl. „un fel de cizme, la locuitorii din Pocuţia galiţiană" (Hrineenko, 277). Etimol. : < rom. condur „pantof fin, împodobit cu broderii sau fir
de mătase, purtat odinioară de femeile de la ţară" < te. kondura. Cuvîntul
se găseşte şi la greci, bulgari şi sîrbi (Şăineanu, Istoria, II, 145, DA, I, 717,
Srheludko, 135, Crânjală, 432, Candrea, Dicţ. lb. rom„ 319).
kordar (accent?) „şnur de încins" - în graiurile de vest (Zelechowski,
s. v.). Etimol. : < rom. corddr 1° „ (la vioară şi cobză) placă de lemn de care
sînt legate corzile" ; 2° „pană de lemn pentru întins pînza fierăstrăului" <
coardă, cu suf. -dr (Scheludko, 136). Sensul din ucr. nu este atestat în română
(DA, I, 785, Candrea, Dicţ. lb. rom„ 333, DLRM, 187), dar o asemenea
evoluţie semantică e posibilă.
korkobec' „curcubeu" - în Galiţia (Hrincenko, 284). Etimol.: <rom.
dial. curcubiţă „id." (DA, I, p. II, 1016-1017). In multe studii se face trimitere numai la rom. curcubeu (Miklosich, Wanderungen, 11, Şăineanu, Istoria,
274. Candrea, 407, Berneker, 571, Scheludko, 136, Sarovol's'kyj, 62, Crânjală,
438, Rosetti, V, 120), deşi var. rom. curcubiţă este mai apropiată de termenul
din ucraineană. Despre o < u, vezi § 16.
korn'ila „?" (termen păstoresc) - în graiurile transcarpatice. Etimol.:
< rom. porneală < a porni + suf. -edlă (Dzendzelivs'kyj, Vivtars' ka leksyka,
109). Var.: skorn'dla. Cf. porn'dla.
kornuta „oaie cornută" - în graiurile carpatice (Dzendzelivs'kyj,
Vivtars'ka leksyka, 108, Malecki-Nitsch, h. 157 a, cu diverse variante fonetice, în p.c.: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 25, 26, 37, 39). Etimol.: <rom.
cornUtă < c01'n <lat. cornus, cu suf. -ut (Miklosich, EWSl„ 131, Candrea, 400,
Scheludko, 136, Crânjală, 444, Rosetti, V, 121). Var. : hornuta, kurnuta.
kosrura „cuţit pentru înjunghiat animale" - în graiurile de vest (Hrincenko, 292). Etirnol.: <rom. costură „id.", de origine necunoscută (Cioră
ncsC1~, 270), cf. arom. custi'tră „cuţit" (Papahagi 343). Unii lingvişti consideră
acest termen din limbile slave de sud un împrumut clin română (Berneker,
625, P. Skok, în „Slavia", IV, 1925, p. 338, Candrea, Dicţ. lb. rom„ 375-376).
kosera (la Vincenz, 717: koszjcra) „coşar", „îngrăditură pentru oi" în Galiţia (Malecki-Nitsch, h. 163, „ogrodzenic na owce na hali", diverse
variante, în p.c. 2-5, 7-13, 15-21, 23, 25, 26, 31, 36-40) < rom. dial.
Transilv. coşeriu „id." (Candrea, Dicţ. lb. rom.„ 342, Vincenz, ibid.), cf. bg .
.kosdra, ser. kofara „id".
kotyha „căruţă cu care ciobanii la oi îşi transportă ustensilele" (Hrincenko, 292). Etimol.: <rom. cotigă (Candrea, 404, Scheludko, 136). Există
şi părerea că, din contră, în română termenul ar fi un împrumut din ucr.
(DLRM, 193, Ciorănescu, 242). Ea nu este însă convingătoare, căci: a)
kot;'lha nu e un cuvînt. ucrainean comun (Ukr. -ritssk. slovar', 385 nici nu-l
menţionează) ; b) termenul e legat de păstorit, domeniu în care ucrainenii
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au făcut
mână la

atitea împrumuturi de la români ; c) de regulă, ucr. h nu trece în rog pe cînd rom. g dă în ucraineană g sau h; d) rom. cotigă se întinde
mai spre s~d-vest d~cît i~o~losele u;rainisr;:ielor sigur~ din liJ?ba_ r:o1?ână (v~zi
ALRM, J,s. n., h. 231, cotiga, p.c.19-, 605, 128, 784, BL, 987ş1cotmga, p.c. 531).
kratun „colac pentru ajunul Crăciunului" - în graiurile lemkoviene şi
în alte graiuri carpatice (Zelechowski, 376). Etimol.: <rom. crăciun „naşterea
Domnului" (Scheludko, 136, Petrovici, Note sl. -rom., II, 346, Rosetti, \', 121),
prin dial. craci·iin. Un studiu pe teren, în graiurile carpatice - româneşti şi
slave - ar putea să verifice, eventual, etimolcgia pq: usă de Gh. Gicglea, după
care crăciun ar deriva din lat. ca~a!ionem, cf. calare „a cobori turmele toamna",
fiind sărbătoarea acestei perioadei srn avînd legătură cu ideea de declin, cf. în
franceza dialectală c:iler (Giuglea, Notes, 33). Var. kediun <rom. crăci1tn.
krecun, vezi kracun.
kukUc 1° „mic cozonac"; 2° „pîiniţă ce se dă copiibr de Anul nou
!'au ca pomană pentru sufletele morţilor" - în graiurile de vest (Zelechowski,
388 Hrincenko, 322 Vincenz, 717). Etimol.: <rom. cocuţ „colăcel" (DA,
I, p. II, 609). D. Schneludko deriva termenul ucrainean din rom. cocuţă
Scheludko, 136). Desp1e u <o, vezi § 14.
kukurudz 1° „cucuruz de brad" - în graiurile lemkoviene şi în alte graiuri carpatice; 2° „ştiulete de porumb" - în graiurile huţule transcarpatice
Hrincenko, 322, Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 206, Denumirea ştiu
letelui de porumb, p.c. 198-212, Izoglosy, 18). Etimol.: <rom. dial. cucuriiz
„id. ", cu coresondente în dialectele altor limbi romanice : kukoreko „cucuruz
de brad" -în graiurile din Rovergue (sudul Franţei), kukulette „cucuruz de
chiparos" - în dialectul abruzzian, kokorin „id." - în dialectul milanez al
limbii italiene etc. Sensul 1° trebuie să fie în ucr., ca şi în rom., anterior sensului 2°. Cu sensul 2°, termenul românesc a fost înregistrat pe o arie compată
în nord-vestul ţării, pînă la zona de contact cu aria ucraineană a cuvîntului
kuku,rUdz (cf. ALRM, s.n., I, h. 76), Var.: kokorud'd'a, cu sensul 1° -în
g-raiurile transcarpatice (Hrincenko, 267). D ~rivate: kokorudka, 1°, cu suf.
diminut. -k-a; kukurudza „porumb" - în ucr.. ccmună şi în limba literară;
de asemenea, în limba rusă (Ukr. -russk. slov.1r', 412, Vasmer, REW, I, 586,
~anskij, Etimol. slov. russk .. jaz., 173).
kukurudza, vezi kukurudz.
kulajstra, kulastra, kul'aslra, vezi kimi.sfra.
kulB, vezi kule§a.
kule5a 1° „făină de porumb fiartă" (un fel de mîncare) - în graiurile
de vest, cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrinlenko, 322, Ukr.russli. slovar', 413); 2° „caşă rară cu lapte" - în graiurile polesiene (Lysenko,
38}. Etimol. : < rom. culeşă „id." (1°), de origine necunoscută (DA, I, p. II,
653, Scheludko, 136, Petrovici, Note etimol. II, 358-359, Ciorănescu, 220),
c.f. bg. ki,l'd§a, ser. kulijef). Var.: k1,Us (2°).
kumnat „cumnat" - în graiurile de vest (Zelechowski, s.v.). Etimol.:
<rom. mmndt < lat. cognatus (Miklosich, EWSl., 147, Candrea, 407,
<'andrea - Densusianu, 69, nr. 438, Scheludko, 137).
kupan'a, vezi kiipka.
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kupka „unitate de capacitate pentru lapte" - în graiurile transcarpatice
(Dzendzelivs'kyj. Metrologija, 103). Etimol.: < ucr. +kupa <rom. cupă
„vas de lemn scobit, mai rar din tinichea, întrebuinţat de ciobani la stînă"
(DA, I, p. II, 195-196) <lat. ci!ppa; în ucr. format cu suf. diminut. -k-a.
Termen larg răspîndit în română (ALRM, s.n., I, h. 271, Termeni pentru
cupă, în p.c. 27, 53, 130, 172, 182, 192, 362, 065, 414, 514, 520, 531, 537, 605,
705, 723, 728, 987). Derivat propriu: kupdn'a „ulcică pentru lapte" - în
graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Rumunizmy. 58) < *kupa, cu suf.
-an'a. Cît priveşte termenul ucr. kupa „unitate de capacitate pentru cereale" (în graiurile transcarpatice), nu este întru totul sigur că provine
tot din română, cum consideră J. Dzendzelivs'kyj (în Rumunizmy, 58 şi
Metrologija, 97), căci rom. dial. cupă „id." (în Transilvania), pare a proveni
din magh. kupa „măsură de două fele" < mediolat. cuppa (DA, I, p. II,
995--996, sensul 1°, III). Prin urmare, în graiurile transcarpatice el ar putea
fi un împrumut direct din maghiară.
kurajstra, kurăstva, vezi kurdstra.
kurăstra „coraslă" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas
Transkarp., h. 171, în toate cele 212 puncte cartografice. şi anume: kurdstra
- în p.c. 1-91, 93, 98-126, 134-151, 153, 169-181, 183 ; kurajstra sau
kurastva - în p.c. 92, 94-97, 127-131, 152, 154-161; kuldstra - în p.c.
163, 165-168, 182-187, 189-211; kuldjstra, în p.c. 132, 154, 156, 160-162,
164-188; cf. şi Dzendzelivs'kyj, Izoglosy, 17), lemkoviene (Stieber, Atlas
lemk., II, h. 114, kurastra), nistriene (Dejna, 124). Etimol.: < rom. corastră,
colastră< lat. colostrum (Miklosich, Wanderungen, 11, EWSl., 123, Candrea,
401, Candrea-Densusianu. 61, nr. 392, Scheludko, 137, Sarovol's'kyj, 56, Crânjală, 444, Rosetti, V, 121). 1n variantele kurajstra, kuldjstra j se va fi datorind
contaminării cu tajstra „traistă". Alte variante: kol'dstra, kul'astra.
kurkan „curcan" - în graiurile bucovinene. Etimol.: <rom. curcan
< curcă + suf. -ân (Pascu, 292). Termenul nu are sinonime în aceste graiuri
(Stolbunova, 74).
kurnuta, vezi kornuta.
kurmak, vezi kurmej.
kurmej „curmei" - la huţuli, în Galiţia (Hrintenko, 330, lylko, 97).
Etimol.: < rom. curmei, cf. alb. kurm „bucată tăiată din ceva" (Kaluiniacki,
17, DA, I, p. II, 1029, Stocki, 355, Scheludko, 137, Sarovol's'kyj, 55, Crânjală,
438, Rosetti, V, 120), vezi§ 3, pct. b. Var.: kurmak, derivat propriu, cu suf. -ak,
de la ucr. *kurm „curmei" < v. rom. curm, atestat în Muntenia şi Oltenia,
cu sensul „crîmpei de funie cu care se leagă vitele cînd se duc la păşune" (DA,
ibid. ). In română acest cuvînt ( cunn) trebuie să fi existat în trecut şi în alte
părţi, în Transilvania sau în Moldova, de unde a putut fi transmis huţulilor.
kurmij, vezi kurmej.
kuzba, „cîrlig în care se agaţă ceaunul deasupra pirostriilor" - în graiurile huţule (Hrincenko, 320). Etimol. : <rom. cujbă „unealtă de care se
folosesc mai ales ciobanii, la fierberea bucatelor", „lemn îndoit sau furcit la
un capăt, ce se înfige în pămînt şi de care se acaţă ceanul deasupra focului" https://biblioteca-digitala.ro

EMIL VRABIE

în special la stînă" (DA, I, p. II, 961, Candrea, Dicţ. lb. rom., 365) < ser.
guiba sau magh. guzsba (Scheludko, 136, Sarovol's'kyj, 60).
ky~era „munte acoperit cu pădure, dar nu pînă la vîrf", „culme împădu
rită" - la huţuli şi în alte graiuri carpatice, iar ca regionalism - şi în limba
literară (Zelechowski, 344, Hrincenko, 241, Ukr.-russk. slovar', 331). Apare
frecvent şi ca toponim (Rozwadowski, 313, Hrabec, 129). Etimol.: < rom.
chiceră „id." (Scheludko, 134, Crânjală, 432, Hrabec, 39), de origine necunoscută
(Ciorănescu, 169). După unii, ar fi un termen românesc străvechi, anteroman
(DA, I, 347, cu trimitere la N. Drăganu. „Dacoromania", I, 117-129). Var.:
kycira, kycira. Derivate: kycirka, kycirka, cu suf. di.minut. -k-a.
kfmpa, vezi kempa.
kyrd „turmă de oi" - în graiurile carpatice şi de stepă (Hrincenko, 239,
Zavorotna, Osoblivosti, 14-15). Etimol.: <rom. cîrd „id." < sl. de sud, cf.
ser. krd „id." (Berneker, 666, Scheludko, 134, Puşcariu, Lb. rom., 308, Mihă.ilă,
81). Derivat propriu: kyrdyk 1° „mică parte dintr-o turmă de oi"; 2° „turmă
de oi care urmează să fete" (Hrincenko, ibid.) < kyrd
suf. diminut. -yk.
kyrlyh „băţul lung cu cîrlig al ciobanului de la oi" - în graiurile carpatice
şi de stepă, precum şi în velicorusa meridională (Hrincenko, 349, Programma,
întreb. 252, Dal', 349). Etimol.: <rom. cîrlig (Candrea, 403, Scheludko, 130,
Vasmer, REW, II, 266, Crânjală, 441, Rosetti, V, 121), cunoscut cu acest
sens în Moldova, Transilvania, Banat, Oltenia ,Muntenia şi Dobrogea (ALRM,
s.n„ I, h. 265, caţă). Este o creaţie românească, sau un împrumut din bulgară
(Capidan, Raporturile, 204-205, Ciorănescu, 194, DLRM, 153). Var.: gyrlyga. Despre g-, vezi § 22, iar despre -a, § 26.
kyd, vezi kyria.
kyrfa „bită ciobănească" (Zelechowski, 343). Etimol.: <rom. cirJa
„id." < v. sl. de sud (Candrea, 403, Scheludko, 134, Crânjală, 438, Rosetti,
V, 120, Ciorănescu, 193). Din ALRM, II, h. 174, cîrjă, rezultă că termenul
e cunoscut în toate provinciile româneşti, afară de Maramureş. Cu sensul de
„caţă", cîrjă a fost notat în p.c. 29 şi 605 (ALRM, s.n„ I, h. 265). Var.: kyri
(cf. § 26).

+

L

laistyj „negru" (despre oi) - în Galiţia ş1 m graiurile transcarpatice
(Hrincenko, 341, Hrycak, Evjemizmy, 21). Etimol.: <rom. tai „id." <lat.
labes „pată" neagră'', cu suf. adjectival -ist-yj (Candrea, 408, W~dkiewicz,
Emprunts, 121, Scheludko, 137, DA, II, p. II, 85, Crânjală, 444, Rosetti, V,
121, Ciorănescu, 462). Părerea că în română laie ar proveni din rusă sau polonă
(Brii.ske, 29) este neîntemeiată.
lăpta „lapte" - în argoul cîntăreţilor ambulanţi ucraineni (Horbatsch,
Argo, 39). (Etimol.: <rom. lri.pte < lat. lactem. Rom. e va fi fost interpretat de ucraineni ca o variantă a lui ly/, care apare la genit. sg. fem.; de aici
a fost refăcut un nom. sg. în -a.
latura „ terci pregătit de ciobani pentru cîini" - în graiurile de stepă Herson (Hrincenko, 348). Etimol.: <rom. lături <lat. lavaturae (Scheludko,
137, Candrea, Dicţ. lb. rom., 698), prin rom. dial. lături. !n română termenul
https://biblioteca-digitala.ro
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e )arg răspîndit (ALR, s.n., IV, h. 1116, p. c. 47, 95, 105, 130 172, 250, 279, 316
325, 334, 784, 836 ş.a.).
Javiity, pl. tantum „lăută", „vioară" -în Galiţia (Zelechowski, 395)
Etimol. : < rom. lăută, cf. te. lavta, neogr. .1.ao6ra, alb lahute, bg. lauta
(Scheludko, 137, DLRM, 450), prin rom. dial. la{luti. Desre y.u> vu, vezi§ 18.
Jej, genit. sg. leja „unitate bănească în România" - în limba literară
(Ukr. -russk. slovar', 437). Etimol.: <rom. pl. lei „id.", de la care s-a refăcut
un nominativ sg. lej.
lelika „leliţă" - în graiurile de vest (Zelechowski, s.v.). Etimol.: <rom.
dial. lelică „id." (Transilvania) <lele „mătuşă", cu suf. diminut. -ică (Miklosich, EWSl., 167, Scheludko, 137, Candrea, Dicţ. lb. rom., 705, Mihăilă, 126).
leviirda „planta Poligonum Bistorta L" (telochowski, 399, Hrinlenko,
350), cunoscut în ucr. literară (Ukr.-russk. slovar', 434, cu sensul de Alium
ursinum L). Etiml.: <rom. leurdă „id.", cf. alb. hudher, hundher, hurdhe,
(Scheludko, 137, Rosetti, II, 115, Giuglea - Ghergariu, 29-30), prin rom. dial.
Uy,urdă, unde i.iu > vu (vezi § 18).
lok „teren", „loc" - în graiurile bucovinene. Etimol.: <rom. loc <lat.
locus (Kaluzniackt'., 17, Şăineanu, Istoria, 275, Candrea-Densusianu, 151,
nr. 1004, Scheludko, 134, Crânjală, 432, Rosett,i, V, 119).
.
l'imtra „barcă lungă şi îngustă" - în regiunea Ekaterinoslav sau Harko,·
(Hrincenko, 389). Etimol.: <rom. luntre <lat. vulg. lunter < clas. linter
(Scheludko, 137, Candrea, Dicţ. lb. rom., 730), Termenul e cunoscut pe tot
cuprinsul României (ALR, s.n„ III, h. 849, luntre).
luzer (accent?) „lujer" - în graiurile de stepă (Zavorotna, 25). Etimol.:
<rom. lujer, de origine necunoscută (Candrea, Dicţ. lb. rom., 727).
l'ynta „linte" - în graiurile bucovinene. Etimol. : < rom. linte < lat.
lentem. Termenul nu are sinonime în aceste graiuri (Stolbunova, 74).
lyntra, vezi l'untra.
M

maMg, vezi macuga.

ma~uga „măciucă" (telechowski, 431). Etimol.: <rom.

dial. maciuca
< lat. +matteuca (Miklosich, Fremdwărter, 35, EWSl., 179, CandreaDensusianu, nr. 1036, Scheludko, 138, Rosetti, V, 121). Var.: macug, despre
care vezi § 29. Împrumutul a pătruns şi în polonă: maczuga (Wţdkiewicz,
Dyalekt, 450).
mahala „mahala" - în graiurile bucovinene (Stolbunova, 74). Etimol.:
<rom. mahald <te. mahalle „id.", intrat în română în sec. XVII (Candrea,
Dicţ. lb. rom„ 738, Rosetti-Cazacu, 334), Termenul nu are sinonime în aceste
graiuri.
mahura „munte înalt" (Hrincenko, 396). TermenbinecunoscutînCarpaţii
Nordici şi ca toponim (Rozwadowski, 313, Wţdkiewicz, Emprunts, 124-127,
Stieber, Toponomastyka, Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka leksyka, 212, nota 1
ş.a.). Etimol.: <rom. măgură „colină", cf. alb. magule (Kaluiniacki, 21,
Candrea, 404, Sobolevskij, s.v., Scheludko, 138, Sarovol's'kyj, 55, Hrabec, 42,
Rosetti, II, 115 şi V, 121). In documentele ucrainene termenul este atestat
din sec. XIV-XV (Xuda§, 145).
<

măciucă
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maj 1° morfem al gradului comparativ al adjectivelor şi adverbelor - în
graimile de vest ; de ex. : kuldk maj mn'ekyj jak poduska, bo kladut ho pravo
pid vuska „Pumnul este mai moale ca perna, căci el se pune întîi sub cap"
(ad literam „sub ureche") - în graiurile transcarpatice meridionali:_, huţule,
bucovinene (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 157, p.c. 204, Zylko, 95,
Oros, 49) ; 2' „aproape să" - cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară.
(Ukr.-russk. slovar', 473) ; 3° în enumerarea unor calităţi: ryba maj velyka,
maj mala „pe~te şi mai mare, şi mai mic"; 4° în diverse expresii calchiate după
română: §'c'o maj d'ijete? „Ce mai faceţi?" s'c'o maj poro~l'djete? „id.",
§'C'o maj c'uvrity na s'ili? „Ce mai se aude prin sat? (Oros, Kontakty, 55).
Etimol.: <rom. mai „id." <lat. majus (Miklosich, Fremdworter, 35, EWSl.,
180, Kaluiniacki, 16, Scheludko, 138, Crânjală, 342 şi 438, Petrovici, Note
sl. -rom. II, 346 ş.a.). Cazuri de tipul 4° se întîlnesc şi în slavona românească
(vezi, de ex., Uricariul sau Colecţiuni de diferite acte care pot servi la istoria
românilor, vol. XVII, editat de Theodor Codrescu, Iaşi, 1891, documentul
nr. 48, p. 236: i eiste mai dal emu sluga nas Dumitru Urikar edno sto i dva
deset taleri srebrenix „Şi sluga noastră, Dumitru Uricar i-a mai dat lui o sută
şi douăzeci de taleri de argint". Editorul citează şi alte construcţii cu mai:
mai mnog î.l.d. mnoiii, mai Sb cinu „mai cu preţ", mai pridal „a mai adăogat",
mai vratiti „a mai întoarce" (op. cit., 241). Particula românească mai a fost
împrumutată şi de alţi slavi (ruşi, poloni), care au venit în atingere cu românii
(Vrabie, Observaţii, 121-123). Cf. şi mrijie.
maj:ie „aproape" (fr. „presque") - în limba literară (Ukr.-russk. slovar',
473--474). Etimol. : < rom. mai, cu particula ucr. ie (Miklosich, EWSl„
180, Candrea, 408). Vezi şi maj.
makrys „?" -plantă (.Zelechowski, 424), Etimol.: <rom. mamş
„Rumex acetosa" < acru, cu suf. -iş, (Candrea, 406, Schel'Jldko, 138, Maria
Iliescu, „Limba română", nr·. 1 din 1965, p. 108), prin rom. dial. macriş.
malaj 1° „pîine de porumb, mazăre sau orz"; 2° „pîine prost coaptă";
3° „mei" (Panicum miliaceum) ; 4° „porumb" - în graiurile de vest şi, sub
forma meldj, cu sensul 1° şi 4°, în ucr. literară (Hrineenko, 400, Ukr.-russk.
skJVar', 500, Dzendzelivs'kyj, Izoglosy, 17). Etimol.: <rom. dial. malrii
<mălai< lat. milium (DLR, VI, fasc. 3, 232-234. Meyer-Liibke, 456--457,
Miklosich, Wanderitngen, 10, Fremdwiirter, 36, EWSl„ 181, Kaluiniacki, 17,
Ş neanu, Istoria, 274, Candrea, 403, Scheludko, 138, Sarovol's'kyj, 56, Crânjală, 432, Petrovici, Note sl. rom. I, 26 ş.u„ Note etimol. II, 358, Rosetti, V,
119). Apare şi în producţiuni folclorice: maldju, malriju, / ja tebe za xlib ne
mriju (Hrincenko, ibid.). Var.: meldj <rom. mălai, răspîndită, de ex„ în
întreaga zonă de contact a graiurilor transcarpatice meridionale cu limba
română (Dzendzelivs'kyj. Atlas Transkarp., h. 72, Termeni pentru porumb,
p.c. 50, 60, 93-97, 127-133, 147, 148, 151-154, 158-212, în care s-a
răspuns me"lrij), şi anume, cu graiurile româneşti de nord-vest, unde porumbului i se spune mălai (ALRM, I, s.n„ h. 67). Termenule cunoscut şi în graiurile ruse meridionale, în care a pătrun;;, desigur, prin intermediul ucrainenei (Vasmer, REW, I, 90-91).
mamalyga „mămăligă" - în dialecte, în ucr. literară şi în graiurile ruse
meridionale (Hrincenko, 403, Slovnyk movy Sevcenka, 393, Ukr.-russk. slovar,
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481). Etimol.: <rom. dial. mamaligă <mămăligă, de origine necunoscută
{Miklosich, Fremdwărter, 36, EWSl., 182, Kaluiniacki, 17, Şăineanu, Istoria,
275, Candrea, 403, Scheludko, 138, $arovol's'kyj, 62, Crânjală, 442, Petrovici,
Note sl.-rom. I, 26, ş.u., Note etimol. II, 358, Vasmer, REW, I, 93, Rosetti,
V, 121).
man(n)a termen păstoresc: „lapte" -în graiurile huţule (Hrincenko,
404). Etimol.: < rom. mană „esenţa, tot ce e mai bun în lapte, în rodul

bucatelor etc., despre care poporul crede că se poate răpi prin fann€lce şi vrăji
sau de către strigoaice" (Candrea, Dicţ. lb. rom., 742, sensul 6°), „belşug de
lapte la vite, frupt" (DLR, VI, fasc. 1, 76, sensul 5°) < v. sl. M.tHd şi gr. µavva.
Aceeaşi credinţă, despre luarea manei, este semnalată de Volcdyrnir Suxevyc
si la huţuli: jak by vivci na sukrovysci popasly, zarrzz by jim un' alo mannu,
~ony utratyly by moloko „Dacă oile ar paşte pe locul unde s-a făcut un omor,
îndată li s-ar lua mana, ar pierde laptele" 1 •
mârfa 1° „marfa negustorului de mărunţişuri"; 2~ „lemnul care urmează
să coboare cu pluta pe rîu" - în graiurile huţule (ielechowski, 428, Hrincenko,
407). Etimol.: <rom. marjă < magh. marha (Kaluiniacki, 407, Candrea,
408, Scheludko, 138, $arovol's'kyj, 60).
matufa „mătuşă" - în graiurile de vest (ZelechowsM, 430). Etimol.:
< rom. dial. matuşă < mătuşă < lat. amita (Candrea, 408, Candrea-Densusianu, 162, nr. 1075, DLR, VI, fasc. 5, p. 331).
melaj, vezi maltij.
menzer'a „oaie mulgătoare" - în graiurile carpatice şi de stepă, în fostele
judeţe Herson şi Odesa (Hrincenko, 416, Drozdovs'kyj, 154, Zavorotna, Oso.blyvosti, 14). Etimol.: <rom. mînzare „id." (Scheludko, 138, Crânjală, 438,
Rosetti, II, 116 şi V, 12q), cf. alb. mizare „viţică". Ucrainenii vor fi împrumutat rom. dial. pl. mănzir', de la care apoi au refăcut un nominativ sg. propriu
- menzer'a. Se pare că în română termenul e autohton, dacic (Giuglea lTJănescu, 105 ş.u.).
menzyr' (accent?) „un fel de brînză de oi" (Hrineenko, 416). Etimol.:
<rom. dial. mănzări (pl.), lit. mînzări „oi mulgătoare". Var.: menzyr. Cf. şi
menzer'a.
merend'a 1° „hrană gătită"; 2° „mîncarea păstorului" -în graiurile
carpatice (Hrincenko, 418). Etimol.: < v. rom. +merenda „merinde" <lat.
merenda (Miklosich, EWSl., 191, Kaluiniacki, 17, Şăineanu, Istoria, 273,
Scheludko, 139, Crânjală, 444, Rosetti, V. 121), vezi § 3, pct. a. Var.: merynd'a
(Sobolevskij, s.v.) <rom. merinde. Răspîndire largă, în graiurile lemkoviene
din Cehoslovacia şi Polonia, precum şi în Galiţia (Stieber, Atlas lemk., VII,
h. 402, p.c. 3-8, 13-16, 18, 20, 24 ş.a.; Malecki-Nitsch, h. 161, p.c. 3, 5, 7,
11, 16, 17, 25, 26, 38, 40). Derivate: merenddr'ka „un anumit vas folosit de
oieri la stînă"; merendarUyna „ ?" - termen social-economic din domeniul
păstoritului - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivears' ka leksyka,
110-111).

oo

1 Vet:i Ha)'ROBC TOBapHCTBO ÎM. illee~eHKa y Jli.eoei, MamepUllAll
y1<paT11cbKO·pYCbKO
~mHoAozif, IV '(!901.), FYllJ4bU/Ulla, de V. Suxevyl:, partea a II-a, p. 210.
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merendaty „a rumega" - în graiurile carpatice (Hrincenko, 418, Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp„ h. 91, p.c. 1-108, 111-125, 127, 128). Etimol.:
< v. rom. +a merenda „a merinda" < v. rom. +merenda < lat . .,.merenda
(Miklosich, EWSl., 191, Kaluiniacki, 17, Candrea-Densusianu, 163, nr. 1082).
În ucr. trebuei să fi fost iniţial merendaty, devenit apoi merendaty sub influenţa
lui merend'a. Var.: merendzaty, cf. şi Malccki-Nitsch, h. 161 a, „c.wca przezuwa", cu diveroe variante for.etice avîncl -n-, p.c. 10, 16,39)-rezultată din contaminare?- dintre merendaty şi merizdty. O asemenea contaminare s-a produs
şi în meglenoromână: merindz (Cf. Candrea-Densusianu, nr. 1109).
merendzaty, vezi merendaty.
merizâty „a rumega" - în graiurile lemkoviene (Stieber, Atlas lemk.,
VIII, h. 187: merizat, meriz'at). Etimol.: <rom. dial. a meridza (Oaş) „id.",
cf. meriză „loc umbrit unde se odihnesc oile în orele călduroase de la amiază"
<lat. merldies. Var.: merin3at, meryn~at (Stieber, ibid.), me~reYndzaty,
meYreYndz'aty, meYryndidty, meYryndzaty, meYryndiaty - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 128, p.c. 1-108, 111-125,
127, 128), unde-n- se explică prin contaminare cu merendaty.
meriu;ka „pielicică de miel tăbăcită" - în graiurile ucrainene şi ruse.
Etimol.: <rom. dial. mărlaci „berbec mîrlitor", „rnîrlaci" < bg. mărl'a (se)
„a (se) mîrli", prin înlocuirea suf. -tic, care formează substantive nomina agentis, cu suf. diminut. -u§ka. Soluţia lui M. Vasmer ( < rom. mieluşă) este inacceptabilă fonetic (REW, II, 122). iar cea a lui D. Scheludko (<rom. mîrlaci < bg.) - incc·mpletă.
merynd'a, vezi merend'a.
mesyny, pl. tantum „pantaloni de cojoc cu blana pe dinăuntru, la păstori
şi herghelegii" - în graiurile de stepă, în fostul judeţ Herson (Hrincenko, 421).
Etimol.: < rom. dial. meşîni, lit. meş:m· id." <te. meşin „piele de oaie tăbă
. cită" (Candrea, Dicţ. lb. rom., 766, Radlojf, IV, 2114, Schcludko, 139).
m6fa 1° „moaşă"; 2° 11 bunică" - în graiurile bucovinene, huţule, nistriene (Zelechowski, 455, Dejna, 124). Etimol.: < rom moaşă (1°), cf. alb.
motshe 11 bătrîn", moshe 11 vîrstă" (Miklosich, EWSl., 203, Şăineanu, Istoria,
274, Candrea, 408, Scheludko, 139, Sarovol's'kyj, 60, Crânjală, 432, Rosetti,
II, 116 şi V, 119, Brîncuş, 19). Cu sensul 1° cuvîntul e răspîndit în toate provinciile româneşti (ALRM, II, h. 198). iar cu sensul 2° este atestat în limba
veche (Capidan, Rom.-alb., 538---540, cu trimitere la Mo'.a, 397/28). Despre
-a, vezi § 30.
mosija „avere", în graiurile bucovinene, huţule, transcarratice. Etimol.:
<rom. moşie ,,întinsă proprietate agrară"<moş +suf. -i'.e (Miklosich, EWSl., 203,
Şăineanu, Istoria, 274, Candrea, 404, Scheludko, 119, Pascu, 183, Crânjală, 432,
Rosetti'., V, 119). Var.: mu§ija (Hrincenko, 457). Despre o > u, vezi § 14.
m6:SU1
bunic" - în graiurile bucovinene. Etimol.: < rom. moşul,
vezi § 30 (Zelechowski, 456, Miklosich, EWSl., 203, Şăineanu, Istoria, 274,
Candrea, 408, Scheludko, 139, Crânjală, 431, Rosetti, V, 119). Vezi şi m6Sa..
murarura „murături" -în graiurile bucovinene (Stollunova, 74). Etimol.:
< rom. dial. muratură 11 murătură" < lat. •muriare < muria, cu suf. -ătură
(Pascu, 62, Candrea, Dicţ. lb. rom„ 809). Termenul nu are dublet de origine
ucr. în aceste graiuri.
11

11
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murga l' „vită neagră" - în graiurile de vest (lelechowski, 458 scrie:
„bou negru" !) ;) ; 2° „nume de oaie de o anumită culcare" - în graiurile
trascarpatice. Etimol.: <rom. murga „id." (fem.) <murg (Dzendzelivs'kyj,
Vivcars'ka leksyka, 108). Derivat propriu, cu suf. -dn'a: murgdn'a „nume de
oaie de o anumită culoare'', cf. hci:imjn'a, f.Jrmaţie similară. Vezi şi murgtityj.
murgatyj „murg", „castaniu închis" (Zelechowski, 458). Etimol.: <rom.
murg „id." (Miklosich, EWSl., 204). cu suf. adjectival-tit-yj. În rom. cuvîntul
pare a fi autohton (Capidan, Alb.-rom., 478-479 şi 540--541, Poghirc, 24).
Referindu-se la rus. muriigij şi la ucr. muruhyj „id.", M. Vasmer atrage atenţia
că ele „trebuie separate de bg. murg, murdv, ser. murgast, murgovast, rom.
murg., alb. murk, murgu, care sînt străine de slavă" (REW, II, 177). Var. cu
alte suf. adj6ctival!'.: murgastyj, murgrivyj, murgrityj, : au fără fuf.: murgyj,
murhij, vezi § 31 (Zelechowski, ibid.). Vezi şi miirga.
murhij, murhyj, vezi murgdtyj.
mu:iija, vezi mosija.
mutat6r'a tennen păstoresc „ ?" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivlars'ka leksyka, 109). Etimol.: <rom. mutătoare „stînă
provizorie, alăturea de stîna cea mare, care poate fi mutată dintr-un loc în
altul" - în Muntenia de nord şi Transilvania (ALRM II, vol. I, h. 104)
<part. mutat, de la a muta <lat. mutare, cu suf. -oare (Pascu, 50-51). Vezi
şi mutrity. Despre 6, vezi § 17.
mutaty, tennen păstoresc „?" - în graiurile transcarpatice. Etimcl. :
J. Dzendzelivs'kyj compară cu rom. a muta (Vivtars'ka leksyka, 109). lntradevăr, în rom. a mutâ <lat. mutare înseamnă şi „a duce oile dintr-o păşune
teminată în alta proaspătă" (DA, ms., s.v. a mutei, sensul 2°). Vezi şi mutat6r'a.
myc'ka ,,lînă de pe mieii tineri" - în graiurile huţule şi transcarpatice
(Hrincenko, 429). Etimol.: formaţie proprie, cu sui. -k-a, de la rom. miţă
<lat. agnicius „de miel" (Candrea -Densusianu, nr. 1142, Scluludko, 139).
Derivate : myc' kovyj, cu suf. adjectival -ov-yj; myc' kovyna „postav din
lină de miel", de la terna adjectivală myc' k6v-, cu suf. -yna.
mygla „stivă de lemne" -în graiurile transcarpatice şi huţule (Hrinlenko,
422). Etim~l.: <rom. mîglă „id." < m.tgh. maglya (Scheludko, 139, Hralec,
43). Derivat propriu: myglovdty „a s,rta lemnele tăiate, aşezîndu-le în mîgle"
(Hrincenko, ibid.), cu suf. verbal -ovâ-ty. Vezi şi myglâ.(
mygla~ „muncitor care sprtează lemnele tăiate, aşezîndu-le în mîgle" la huţuli (Hrinlenko, 422). Etimol.: <rom. mîglti5 < mîglă, cu suf. -tiş, cf.
arendă - arendaş, pl1i,tă - plutaş etc.
N
nanaika l~ „nănaşă" (la botez) - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Atlas Trans/1arp., h. 50, p.c. 1-26, 28, 31-61, 69, 76-87, 90,
92-97, 103, 105-107, lll, 112, 127-133, 154, 159, 160, 163-168, 184,
191-193, 196-203). Derivat cu suf. -ul' a: nanaskUl'a (ibid., p.c. 68, 73--75„
98-101), cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară (Ukr.-russk. slovar', 624,
cu un citat din opera lui P.S. Kozlan'uk). 2° „nănaşă" (la nuntă) -în graiurile
nistriene, podoliene, de stepă, în bazinul inferior al Nistrului (Dejna, 124,
Zylko, IIU, Dzendz~livs'kyj, Lcksyka, 29- 31, pct. 27). Etimol.: <rom.
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J.

dial. nandşă „id.", cu suf. -k-a.
Dzendzelivs'kyj respinge, cu argumente
<:onvingătoare, părerea că în graiurile ucr. acest termen n-ar proveni din rom.

(Leksyka, ibid.). Împrumutul se va fi făcut de la forma articulată, vezi § 30.
Corelativ ma'Sc.: nandsko 1° „nănaş" (la botez) - în graiurile transcarpatice
(Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 49, p.c. 1-27, 31-<i2, 66-88, 90,
92-101, 103---112,127-133,154, 159, 160,163-168,184,191,193, 196-206,
Izoglosy, 17) şi în alte graiuri sud-vestice (Malecki- Nitsch, h. 29, p.c. 39, 40);
2° „nănaş" (Ia nuntă) - în graiur;le nistriene, podoliene, de stepă (Dejna,
ibid., Zylko, ibid„ Dzendzlivs'kyj, Leksyka, ibid.). Ca regionalism, termenul
e cunoscut şi în ucr. literară (Ukr.-russk. slovar', 624. cu un citat din I. Franko).
Etimol.: < nandska, cu suf. moţional -o. Derivat: nandscyty „a năşi", cu
suf. -y-ty.
nanasul „nănaş" (Ia nuntă) - în graiurile de stepă din bazinul inferior
al Nistrului (Dzendzelivs'kyj, Leksyka, 29-30). Etimol.: <rom. d!al. nandşul „id.", formă articulată de la nandş „id.", vezi § 30. Derivate: nan§ulu'/Jdty
. „a năşi" (la nuntă), cu suf. verbal -ova-ty, vezi § 33; nanasuluvan'n'a „năşit"
{la nuntă). Vezi şi nanaska.
negura „negură" - în graiurile huţule (Hrinlenko, 542-543). Etimol.:
< rom. negură < lat. nebula (Scheludko, 139, iylko, 97, Candrea, Dicţ. lb. rom.
832). Termenul negură e larg răspîndit în română, inclusiv în Maramureş,
<le unde a putut trece uşJr la ucraineni (vezi ALR, s.n„ III, h. 795, ceaţă).
nehyn „neghină" (Zelechowski, 505). Etimol.: <rom. neghină (Miklosich,
EWSl., 212, Candrea, 406). În rom.-de origine necuno~cută sau, poate, din
lat. +niglina (Scriban, 862, DLRM, 535). Despre accent, vezi § 35, pct. c,
iar despre rom. -ă > ucr. -0, § 29.
nepit 1° „fiul surorii S<l;U fratelui" ; 2° „fiul fiului sau fiicei" ; 3° „r_udă
mai îndepărtată" - în gra·urile nistriene şi în alte graiuri de sud-vest (Zelechowski, 518, Dejna, 124). Etimol.: <rom. nepot „id." <lat. nepotem (Scheludko, 139); despre i, vezi § 15. Var.: nepot. Punerea la îndoială a acestei
etim'Jlogii (Dzendzelivs'kyj, Leksyka, 21), cît şi, mai ales, încercarea de a
explica termenul ucr. printr-un. cuvînt sl. corn., deci neatestat, provenit din
i. -e. +nepot (Bur'alok, 55 şi 75-76), sînt neîntemeiate. în afara factorului
geografic (răspîndire în graiurile învecinate cu româna), trebuie să se ţină
seamă si de cel semantic. Astfel, în ucr. comună se face o distinctie netă îotre
1° şi 2°, pentru fiecare existînd termeni speciali, de origine sla~ă: vnuk ~au
vnuld - cu sensul 1°, şi sestryc, sestrinec sau bratdnyc - cu sensul 2° (cf.
Deutsch-ukr. W ort., 152, 373). Or, în română nepot înseamnă, ca şi ucr. dial.
nepU sau nepot, atît „Enkel", cît şi „Neffe".
nep6t vezi nepit.
n6telyna, vezi n6tenyna
n6tenyna „un fel de lînă de oi" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivlars'ka leksyka, 110). Etimol.: < ucr. +noten <rom. noaten,
cf. rom. nocitenă „lîna, mai ales neagră, de pe noateni sau de pe cîrlani" < lat.
annotinus „de anul trecut", cu suf. -yna. Var.: notelyna. Despre o, vezi § 17,
iar despre l, § 22, pct. f. În rom. adj. nodten(ă) e larg cunoscut (ALRM,
s.n., I, h. 255).
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odaja „ocol pentru vitele cornute mari, în afara satului" - în fostul jud.
Lytyn. (Hrincenko, 38). Etimol.: <rom. odaie „loc la cîmp sau la pădure unde
se adăpostesc vitele sau. oile şi unde îngrijitorii au toate cele trebuincioase
pentru menajul lor" <te. oda „cameră" (Scheludko, 139, Candrea, Dicţ. lb.
rom., 860).
okil „ocol la stînă, unde stau oile înainte de muls" - în graiurile transcarpatice" (Dzendzelivs'kyj Vivcars'ka leksyka, 109). Etimol.: <rom. ocol
„id." < sl. de sud okolb (Mihăilă, 38), bine cunoscut în graiurile româneşti
(ALRM, s.n., h. 259, p.c. 157, 235, 250, 386). De altfel, tot din rom. au împrumutat ucrainenii din Carpaţii Nordici şi termenul carok (vezi), cu sens foarte
apropiat. J. Dzendzelivs'kyj crede că e vorba de o creaţie ucraineană proprie :
o-kol-o, deşi cu sensul acesta, prin excelenţă păstoresc, ucr. okile cunoscut doar în
graiurile de sud-vest, învecinate româna. Desprei, vezi § 15. Var. : ok6l cu „okol"
- în graiurile de stepă (Zavorotna, 24, id., Osoblyvosti, 15, Drozdovs'kyj, 154).
ok61, vezi okil.
ola~yna „nume de oaie de o anumită culoare" - în graiurile transcarpatice. Etimol.: cf. rom. dial. aldci „pestriţ", „bălţat" (Bucovina) <te. alaca
„id.", cu suf. -yna (Dzendzelivs'kyj, Vivc. leksyka, 108, Candrea, Dicţ. lb. rom.,
29, Tursko-bălg. recnik, 20). Ucr. o- î.l.d. rom. a- este neclar.
p

pacyty „a păţi" (Zelechowski, 606). Etimol.: <rom. dial. a paţî „a păţi"
<lat. patire (Scheludko, 140). Împrumut afectiv, întîlnit şi la alte neamuri
care au venit în contact cu românii: lipovenii (de ex., cei de la Socolinţi,
corn. Mitocul-Dragomimei, jud. Suceava), polonii (de ex., cei de la Cacicâ,
jud.. Suceava1), saşii din Transilvania (Grigorowitza, 254). Cf. şi skapaty.
paftăli, pl. tantum „un fel de îmbrăcăminte femeiască" (ZelechowsM,
605, cu menţ.: din română). Etimol.: <rom. dial. pl. pajtdli „paftale", sg.
pafta< te. pafta „id." (Scheludko, 140, Candrea, Dicţ. lb. rom., 885, Turskobălg. reenik, 438).
pap~6ja, vezi papusâja.
papufa „legătură de foi de tutun" - în Podolia (Hrincenko, 95). Ca termen special, e cunoscut, cu acelaşi sens, şi în ucr. literară (Ukr.-russk. slovar',
217). Etimol.: <rom. dial. papuşă, Iit. păpuşă „id.", de origine necunoscută
(Candrea, 406, Scheludko, 139, Vasmer, REW, II, II, 307-308). Termenul a
pătruns şi în graiurile ruseşti (Dal, 17). Derivat propriu: papufyna „porumb" (Zelechowski, 601) < papufa, cu suf. -yna. Cf. în rom. păpuşă de
porumb (pînă nu are mătase), notat în Moldova (ALR, s.n., I, 105, p.c. 228,
365, 414, 520, 531, 537 ş.a.).
papusoja „porumb" - în graiurile de stepă (Hrinlenko, 95, Zylko, 171,
Zavorotna, 24). Etimol.: <rom. dial. papitş6i (Candrea, 406, Scheludko, 139,
Vasmer, REW, II, 307-308), cu schimbarea genului, vezi § 26. Var.: paps6ja
- în graiurile pocuto-bucovinene (Zylko, 105), cf. rom. dial. papş6i (Bucovina),
1

Vezi Rsl., X I V, p. 63, articolul lui St. Gogolew.>ki.
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papu;yna, vezi papi'Ua.
part' „soartă", „parte" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko,
98). Etimol.: <rom. parte „id." <lat. partem (Miklosich, Wanderungen, 11,
Şăineanu, Istoria, 274, Candrea, 408, Scheludko, 140, Sarovol's'kyj, 55, Crânjală,
432, Rosetti:, V, 119). Cînd ruteanul cumpără o vită, vînzătorul, predîndu-i
vita, îi zice: Naj boh dast parti vam z marienj, a meni z hroszej „Să-ţi dea
Dumnezeu parte, dumitale de vită, iar mie de bani" (Candrea, ibid., citat
după Kaindl, I, 83).
partal, partal' „rămăşiţele dintr-o caie mîncată de lupi" (Hrincenko, 97).
Etimol.: <rom. partal „sfert", „petec", „ciosvîrtă" (Scheludko, 139, Candrea,
Dicţ. lb. rom., 905, DLRM, 587). Pentru origine în rom., cf. bg. parldl (Mladenov, 413).
parat:ir' „un fel de covor lung ce se atîmă pe perete" - în graiurile
podoliene, de ex., în fostul jud. Balta. Etimol.: < rom; dial. păretar „id."
(Moldova, Bucovina), rostit şi paratdr', derivat cu suf. -dr de la părete <lat.
parietem, lat. vulg. paretem (Scheludko, 139, Candrea, Dicţ. lb. rom., 903).
piz'ma „mînie" - în- graiurile bucovinene, huţule, transcarpatice (Hrinlenko, 186). Etimol.: <rom. pizmă< gr. neiuµa, prin sl. de sud (Miklosich,
EWSl., 248, Kaluiniacki, 18, Scheludko, 140, Crânjală, 432, lylko, 97, Cioră
nescu, 632, Mihăescu, 148 şi 187). Judecînd după Sreznevskij, II, 938-939, în
rusa veche literară termenul nu era cunoscut.
placynda „un fel de plăcintă de fci" - în graiurile de stepă şi în rusa
meridională (Hrincenko, 193, Dal', 123). Etimol.: <rom. dial. placintă
„plăcintă" < lat. placenta (Scheludko, 140, Vasmer, REW, II 367). Despre d,
vezi § 22. In graiurile ucr. transcarpatice e cunoscut şi termenul palacynta
„id. ", ungurism de origine românească : < magh. palacsinta < rom. plăcintă
(Miklosich, EWSl., 230, Candrea, 403).
plaj „cărare de munte", „potecă" (Hrincenko, 191). Cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară (Ukr.-russk. slovar', 441, cu citate din beletristică).
Etimol. : < rom. plai „id." < lat. *plagius (Miklosich, W &nderungen, 11,
EWSl., 248, Kaluiniacki, 18, Sobolevskij, s.v., Candrca, 404, Candrea-Densusianu, 212, nr. 1400, Scheludko, 140, Sarovol's'kyj, 58, W~dkiewicz, Emprunts,
118, Hrabec, 44, Crânjală, 442, Rosetti, V, 121, Ciorănescu, 633). Cu sensul
de „cărare de la stînă la izvor sau în sat" a fost notat în Banat, Oltenia şi
Bucovina (4LRM, s.n., I, h. 266, p.c. 27, 365, 836). Derivate: plajic6k, cu
suf. diminut. -icok; popldjscyna „plată pentru păşunat" (Dzendzelivs'kyj,
Vivlars'ka leksyka, 111), cu pref. pa- şi suf. -scyna.
plekaty 1° „a îngriji", „a dezmierda"; 2° „a alăpta" - în Galiţia şi
Ucraina Transcarpatică (Hrincenko, 191), Vinccnz, 717); 3' „a nutri (speranţă,
ură)"-în aer. literară (Ukr.-russk. slovar', 447, cu menţiunea „în stilul solemn").
Etimol. : <rom. a apleca „a alăpta"< lat. applicare (Candrea- Densusianu,
212-213, nr. 1403, cu suf. -ty. Cu sensul .3°, cuvîntul este un calc după expresia
corespunzătoare din rusă şi din alte limbi, cu punctul de plecare în lat. pascere
spem etc ..Derivate proprii, cu diverse suf.: ptekanec' 1° „urmaş"; 2° „alintat",
„răsfăţat": ptekanyj „îngrijit", „dezmierdat", „crescut cu grijă" -înucr.literară
XUkr.-russk. slovar', 446---447); plekdr'ka „îngrăditură pentru mieii de lapte";
plekdcka „doică" - în graiurile transcarpatice (Dzedzelivs'kyj, Ovcevod.
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leksyka, 126, Hrinlenko, 193) ; ple~un „miel fără mamă, alăptat de o capră" în graiurile de stepă, în fosta gubernie Herson (Hrinlenko, ibid.). Vezi şi § 5,

pct. pClo,ova „p 1oaie mare, cu f u rt una - m grai"urile h u,t u1e, ca, d e ex., m z1cao
toarea: Ne bojit's'a mokryj plovy „Udul nu se teme de ploaie" (Hrinlenko, 197).
Cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară (Ukr.-russk.slovar', 453, cu un
citat din Koc'ubyns'kyj). Etimol.: <rom. pl6uă., pers. 3 sg„ interpretat ca
substantiv. Din motive de ordin fonetic, nu poate fi acceptată părerea că
termenul provine, cum s-a crezut (Scheludko, 140), din rom. ploaie.
pomana 1° „pomană"; 2° „un fel de cozonac pentru dat de pomană" în graiurile bucovinene şi huţule (Hrinlenko, 293). Etimol. : < rom.pomană
(1°) <slavon. pom!.na, cu depalatalizarea m' > m înainte de e (Kaluiniacki,
118, Berneker, II, 49, Capidan, Raporturile, 193, Scheludko, 140, Crânjală,
342, Rosetti, V, 119, Mihăilă, 146, Ciorănescu, 647). Termen cunoscut în română pretutindeni (cf. ALRM, II, h. 225, dau de pomană). A fost împrumutat
din rom. şi de saşii din Transilvania: pomană machen „a face pomană"
(Grigorowitza, 347).
ponorystyj (accent?) - vorbind despre un drum: „ponoros" - în graiurile huţule (Hrinlenko, 312, Hrabec, 45). Etimol.: <rom. ponor (cf. bg.
ponor, ser. p:mor, vezi Mihăilă, 102), cu suf. adjectival -yst-yj.
porn'ala „iarba de pe păşunea rezervată oilor mulgătoare" - în graiurile huţule (Hrincenko, 345). Var.: purn'tilo „păscutul de noapte al oilor în
timpul verii" - pe malul Mării Negre (Hrincenko, 500). Etimol.: <rom.
porneală < a porni, cu suf. -etilă (Miklosich, EWSl„ 259, Candrea, 400, Schelu.dko, 140, Wtdkiewicz, Rum. Lehnworter in Westsl„ 270, Cranjală, 438,
Rosetti, V, 120, Ciorănescu, 651). „După mulsoarea de după masă oile sînt
duse din nou.la păşune, pînă cînd se înserează. Aceasta se numeşte porneala
oilor" 1 . Derivat propriu : purn' aty „a paşte turma de oi noaptea" - pe rr al ul
Mării Negre (Hrinlenko, ibid.). Despre a, vezi § 34, iar despre u, § 14.
p6rta „poartă" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Izoglosy,
18). Etimol.: <rom. poartă <lat. porta (Dzendzelivs'kyj, Rumunizmy, 59).
Termenul a fost notat în sud-estul Ucrainei Transcarpatice, în graiuri din
bazinul Tisei superioare şi al Teresvei (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp.,
h. 165, p.c. 165, 189-196, 198-201, 203-211). In p.c. 203 informatorul a
menţionat că p6rta e termen învechit (zastarile slovo) faţă de sinonimul său
vorota (de origine slavă, din fondul lexical neîmprumutat). Este un indiciu
că porta reprezintă în acest grai un termen vechi, iar nu un împrumut de dată
recentă de la bilingvii actuali. Despre o, vezi § 17.
p6zna „stricăciune", „poznă" - în Galiţia (Hrinlenko, 266). Etimol.:
<rom. poznă, de origine necunoscută (Scheludko, 140, Ciorănescu, 657).
prafavaty „a prăşi" - în graiurile polesiene, în fostul judeţ Kiev (Hrinlenko, 403). Etimol.: <rom. a prăşi< bg. pra§a „id." (Kaluiniacki, 18,
Scheludko, 141, Petrovici, Note etimol. II, 358, Mihăilă, 194), cu suf. verbal
-uva-ty, vezi § 33. De altfel, din româ.nă au împrwnutat ucrainenii şi un
sinonim al acestui cuvînt: sapaty, vezi.
°
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Rodttei, Cluj, 1926, p. 18-19.
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prazyna (accent?) „măsură agrară de suprafaţă" - în graiurile bucovinene (Stolbunova, 74). Nu are sinonim de altă origine. Etimol.: <rom. diaL
prajînă <prăjină „a opta parte dintr-un pogon" (Candrea, 404, Crânjală.
438, Rosetti, V, 120, Ciorănescu, 658).
prun'a „prun" (Prunus domestica L) - în graiurile bucovinene · şi
huţule (Hruncenko, 493). Etimol.: <rom. prună< lat., prin fonna dialectală de pl. pruni (Moldova, Bucovina), de la care ucrainenii au refăcut un singular propriu, cu n'. în graiurile bucovinene nu are dublet de altă origine
(Stolbunova, 74). Derivat propriu: prun'ka „prună" - din prun' a, cu suf.
-k-a. Var.: brun'ka (Horbaf,sch, III, 3). Despre pr > br, vezi § 22.
purn'alo, vezi porn'dla.
putena, vezi putyna.
putera, putera, vezi putyna.
puter'a 1° „putere"; 2° „rachiul, ca izvor de energie" -în graiurile bucovinene şi huţule (Zelechowski, 790). Etimol.: <rom. putere (1°) <lat. +pot':re
(Kaluiniacki, 18, Miklosich, Fremdwărler, 49, EWSl., 268, Săineanu, Istoria.
275, Candrea, 409, Scheludko, 141, $arovol's'kyj, 55, Crânjald, 432, Zylko, 97,
Rosetti, V, 119). Împrumut expresiv, întîlnit şi la alte neamuri care au intrat
în contact cu românii: la saşii din Transilvania (Grigorowitza, 348), la lipoveni, la
bulgari (Vrabie, Stadiul, 65). Var. : putera, putira. DErivate: puternyj „puternic"
< putera, cu suf. adjectival -n-yj; puteruvatys'a 1° „a se simţi în puteri"; 2"
„a se îmbărbăta" < putera, cu suf. verbal -uva-ty(s'a) (Zelechowski, ibid.).
puter'je, vezi putyna.
putira, vezi puter' a.
putn'a, vezi putyna.
pucyna „putină", cu diverse variante - în graiurile carpatice (Hrinlenko, 502). Etimol. : < rom . .pUtină < lat. pop. putina (Kaluzniack1", 18.
Şăineanu, Istoria, 273, Candrea, 4-01, Scheludko, 141, Meyer-Lubke, 570,
Rosetti, V, 121, Mihăescu, 18), cu mutarea accentului, datorită apropierii
de numeroasele cuvinte proprii cu sufixul -yna, vezi § 35. Vechiul accent se
păstrează în varianta putera < v. rom. dial. putiră. Ucrainenii din zona Carpaţilor Nordici au împrumutat de la români şi alţi tenneni care denumesc vase
păstoreşti: geleta, kupka ( vezi). În română putină este larg răspîndit. Cu
sensul de „putină în care se încheagă laptele" a fost notat în p.c. 334, 346.
353 din Maramureş, precum şi în p.c. 130, 192, 414, 514 (ALRM, s.n., I,
h. 273), iar cu sensul de „cadă" - în p.c. 182, 682, 705, 723, 769, 784, 791.
812, 833, 836, 848, 858, 872, 876, 886, 899, 928, 958, 987 (ALRM II, h. 397.
cadă). Var.: putena 1° „vas pentru lapte"; 2° „vas pentru prepararea brînzei
de oi" - la huţuli, în Galiţia (Hrincenko, 502); putera „vas de lemn pentru
preparat brînza de oi" (Hrincenko, ibid., cf. şi M a/ecki-Nitsch, h. 174, „vas.
pentru jintiţă", unde putera apare, sub diverse variante, în p.c. 2, 5, 7, 10, 11,
13, 14-17, 21, 25, 36-38), cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară (Ukrrussk. slovar', 560); puter'je „vas de O, 61487 hectolitri" (Zelechowski, 790) ;
putyno „vas pentru prepararea brînzei" (Zelechowski, ibid.); putn'a 1° „putină";
2° „vas pentru adăpat caii" (Hrinlenko, ibid.). Ipoteza că în ucraineană şi în
alte limbi slave din regiunea Carpaţilor Nordici acest tennen ar proveni şi din
ahd. put'i.na (Miklosich, EWSl., 268), sau numai din genn. Butter (Crânjală, 445).
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convingătoare, între altelţe, pentru motivul că separă produsele păsto
în primul rînd, brînza, (la slavi de origine incontestabil româ.nească), de
vasul cel mai important în care acestea se prepară şi se păstrează - pUtina.
Această. legătură strinsă dintre brînză şi putină rezultă, de altfel, din înseşi
dicţionarele ucrainene, care, în majoritatea cazurilor, specifică destinaţia
vasului: „pentru lapte", „pentru prepararea brînzei de oi".
pucyno, vezi putyna.

nu este

reşti şi,

R
ravas, vezi revds.
redykăty „a muta" (?) - în graiurile lemkoviene. Gr. Nandriş a notat
la 7 iulie 1928, la o stînă situată la sud de Zakopane: redikdmy na dolu „coborîm la vale", „ridicăm stî.na şi coborîm la vale" (Nandriş, 143), Etimol.:
< rom. dial. a rădicd „a ridica" < lat. eradicare. Termenule cunoscut şi prin
alte părţi la slavii din Carpaţii Nordici (W~dkiewicz, Emprunts, 128, Programma, întreb. 402).
remygăty, vezi rumegâty.
repeda „pantă foarte abruptă" - în graiurile transcarpatice meridionale.
Etimol.: <rom. repede (Hrycak, Rumuns'ki zapozylen'n'a, 15), probabil
prin dial. răpedea, formă articulată de feminin <lat. rapidus.
re vă§ 1° „socoteala laptelui muls" (la păstorii huţuli) ; 2° „socoteala
lemnelor tăiate, a zilelelor lucrate etc." - la tăietorii de lemne huţuli (Hrinlenko, 9). Etimol.: <rom. răvaş „crescătură", „dungă" - inclusiv pe băţul
de măsurat laptele în putină, la stînă (Transilvania, Maramureş), cf. magh.
rovds şi ser. rcwăs (Scheludko, 141, Candrea, Dicţ. lb. rom., 1051). Var.: ravds <
rom. dial. ravdş.
rezes „răzeş" < rom. dial. răiăş, termen specific pentru Moldova (Crânjală, 431, Rosetti, V, 119, Rosetti-Cazacu, 212).
r6fa „nume de capră roşcată" - în graiurile carpatice. Etimol. : < rom.
dial. roşa „roşia", forma articulată de genul feminin de la roşie, mase. r6şu
<lat. ruseus (Candrea, 400, Cranjală, 438, Rosetti, IV, 120). Vezi şi 30.
rum.egăty 1° „a rwnega" (despre vite); 2° (vulg.) „a mînca" (despre oameni)
- în graiurile carpatice. Etimol. : <rom. a rumegd (1°) <lat. rumigare
(Meyer-Lubke, 614, nr. 7740, Miklosich, Wanderungen, 11, EWSl., 275,
Candrea, 401, Scheludko, 141, Sarovol's'kyj, 55, Cranjală 372, Dzendzelivs'kyj,
Rumunizmy, 59, Rosetti, V, 121). Răspîndire: în graiurile transcarpatice
(Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 91, p.c. 109, 110, 126, 129-212, adică
în 84 de localităţi ; cf. şi zicătoarea so korova naharmydie, toto y rumydie
„Vaca ce mănîncă, aceea şi rumegă" - în p.c. 209) ; în graiurile lemkoviene
(Stieber, Atlas, lemk., VIII, h. 387, p.c. 4-9, 11, 13-18, 20-24, 26-30,
32-34, 37, 42, 43, 47, 49, 52, 55, 56, 58, 63, 67, 69-71, 73, 75-77, adică
în 44 de localităţi); în graiurile din Galiţia (Malecki-Nitsch, h. 25, diverse
variante fonetice, în p.c. 5, 7, 40; h. 161, p.c. 5, 7, 21, 25, 40. Var. :
remygdty, cunoscut şi în ucr. literară (Ukr.-russk-slovar 36, Slovynk movy
Sevcenka, II, 192), cu derivatele: remygdn'n'a „rumegare", „rumegat" (ibid.),
rozremygdtys'a 1° (despre vite) „a rumega îndelung"; 2° (despre oameni) „a
mînca îndelung" (Hrinlenko, 54).
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rumenuvaty „a rumega" (Zelechowski, 843). Etimol.: < v. rom. •a
rumena „id." <lat. ruminare (Candrea, 401), cu suf. verbal -uvd-ty, vezi § 33.
Vechi cuvint de origine latină, dispărt din limba româ.nă, dar păstrat în graiurile slave din Carpaţii Nordici.
ruptura „rîpă abruptă" - atestat în documentele ucrainene din sec.
XIV-XV (Xudas, 147). Etimol.: <rom. ruptură< rupt + suf. -ură < a
rupe < lat. rumpere.
tjndza 1° „stomac de viţel"; 2° „un soi de brînză preparată în stomac
de miel sau de viţel tînăr" - în graiurile carpatice (Hrinlenko, 17, Stieber,
Atlas lemk., h. 113). Etimol.: < rom. dial. rîndză „stomac" (ALR II, vol. I,
p. 32, h. 64. întreb. 1215), probabil de origine autohtonă, cf. alb. rendes (Miklosich, EWSl., 286, Kaluiniacki, 18, Candrea, 409, Capidan, Rom.-all:i.,
516-517, Scheludko, 142, Wt:dkiewicz, Rum. Lechnworter im Westsl., 290,
Rosetti, II, 118). Var.: ryndzak, cu suf. -ak (Hrintenko, 17).
ryngal: „bou rău castrat" - pe ţărmul Mării Negre (Hrinlenko, 17).
Etimol. : < rom. rînctici „id. ". probabil din lat. ramicosus, în care s-a produs
apoi o schimbare de sufix (Candrea, 409, Scheludko, 142, Rosetti, II, 180).
Despre g, vezi § 22.
tjpa „ripă", „hîrtop", „mal înalt, abrupt", „surpătură de teren"-în
graiurile transcarpatice (Hrycak, Rumuns'ki zapozycen'n'a, 15), huţule
(Hrabec, 47), nistriene (Dejna, 124), podoliene (Zylko, 110), de stepă (Hrinfenko, 17, Marusenko, 62-77), cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară
(Ukr.-russk.slovar', 51). Etimol.: <rom. ripă< lat. ripa (Kaluiniacki, 19,
Şăineanu, Istoria, 275, Candrea, 404, Scheludko, 142). T. Marusenko, analizînd
pe larg acest termen ucrainean, cunoscut şi ca toponim, a respins, cu argumente clare, părerea lui D. Crâ.njală că n-ar fi vorba de un împrumut din
·
Jimba română (Marusenko, ibid., cf. Crânjală, 374-375).

s
saka „saca" - în limba literară, considerat regionalism (Ukr.-russk.
slovar', 245). Etimol.: <rom. saca, cf. bg. saka, ser. saka „id." <te. In turca
osmanllie şi la tătarii din Crimeea saka înseamnă „sacagiu", iar nu „saca"
(Radloff, IV, 241, Tursko-bălg. reenik, 479).
sală! 1° „sălaş"; 2° „stînă" (?) - în graiurile carpatice (Hrincenko, 97)
Etimol. : < rom. sălaş < magh. szdllas. In Ucraina Transcarpatică termenul
e cunoscut încă din sec. XIV-XV (Dzendzelivs'kyj, Vivlars'ka leksyka, 124).
Var. : stila§, care a putut pătrunde direct din maghiară, deşi J. Dzendzelivs'kyj
presupune „mai degrabă" intermediul românesc, deoarece cuvîntul se referă
la terminologia păstorească" (op. cit., ibid.).
salba „partea îmbrăcăminţii femeilor" (telechowski, 848). Etimol.: <
rom. sdlbă „id.", de origine necunoscută, poate clin lat. subalba (Candrea,
402, Dicţ. lb. rom., 1096, Ciorănescu, 716-717).
samaraty „a semăna cu cineva, cu ceva" - în Galiţia şi în Ucraina Transcarpatică: kis samardje na dr6zda „Mierla seamănă cu sturzul" (Hrincenko,
98). Etimol.: < rom. dial. a samara, cu rotacism, din a samana <a semăna <
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<lat. similâre (Şăineanu, Istorif., 175, Candrea, 409, Scheludko, 142, Crân432, Rosetti, V, 119).
sapa „sapă" - în graiurile transcarpatice de rnd (Dzendzdivs'kyj,
Atlas Transkarp., h. 83, p.c. 166-168 şi 202). Etimol.: < rom. sapă< lat.
vulg. sappa (Miklos·ch, Wanderungen, 11, Şăineanu, Istoria, 274, Candrea,
404, $arovol's'kyj, 55, Dzendzelivs'kyj, Nazvy, 51, Ciorănescu, 791). Ulterior
Fr. Mik.losich va trimite numai la nhd. zappin, la te. capa, ital. zappa şi neogr.
i:crani, fără măcar ~ă menţioneze rom. sri.pă (Miklosich, EWSl., 27), ceea ce
reprezintă o evidentă greşeală, cu atît mai mult cu cît tot din română provine
în ucraineană şi termenul care indică operaţia ce se execută cu sapa - prasuvaty. Vezi şi sapaty.
sapaty „a prăşi" - în graiurile transcarpatice meridionale (Dzendzelivs'kyj. Atlas Transkarp„ h. 97, p.c. 166-168, 202 şi 203; cf. şi Hrincenko,
102). Etimol.: <rom. a săpa „id.", vezi sapa. În nordul şi nord-vestul
României „a prăşi" se zice a săpa (ALRM, I, h. 69, a părăşi porumbul). Numeroase derivate proprii, cu sufixe şi prefixe: sapuvri.ty „a săpa", cunoscut şi
în limba literară (Ukr.-russk.slovar', 261). ohsapdty, obsapuvdty „a prăşi,
muşuroind planta" (Hrincenko, 26, Ukr.-russk.slovar', 63), sapdl'nyk, sapuvdl'n_yk „prăşitor", sapri.l'nyc'a, sapuvri.l'nyc'a „prăşitoare", sapri.n'n'a, sapuvtin'n'a „prăşit" (Hrincenko, 102, Ukr.-russk.slovar', 261).
saraka „bietul", „biata" - în Galiţia şi Ucraina Transcarpatică (Hrincenko, 102). Etimol.: <rom. dial. sardea, formă articulată de genul feminin
de la sarâc „sărac", interpretată de ucraineni ca substantiv de ambele genuri,
graţie lui -a. Originea românească o admit toţi cercetătorii (Kaluzniacki, 19,
Miklosich, Fremdworter, 52, Scheludko, 142, Sarovol's'kyj, 59, Crânjală, 432,
Rosetti:, V, 119). In rom„ din bg. sirdk „orfan" (Mihăilă, 187). Cf. şi sardkyj.
sară.kyj „sărac" - în graiurile transcarpatice (Oros, Kontakty, 55).
Etimol.: <rom. dial. sarri.c „id.", cu desinenţa adjectivală -yj; vezi § 31.
Împrumutat şi de saşii din Transilvania: sseraku „om sărac" (Grigorowitza,
348). Cf. şi sardka.
sehel'ba „teren defrişat pentru agricultură" - în graiurile huţule şi,
ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 212, Ukr.-russk.slovar', 283).
Etimol. : < rom. sehelb, sehel!Je „loc cu copaci şi tufişuri, unde s-a tăiat o
pădure", „curătură", de origine necunoscută, poate din selbă <lat. silva
(Kaluiniacki, 19, Candrea, 404, DA, ms„ DLRM, 758).
sembrel'a „recompensa în natură (în produse lactate) pe care huţulul
propriet.ar de turmă o dă ciobanilor săi" - în graiurile transcarpatice, huţule
(Hrincenko, 113), Vincenz, 718). Etimol. :<rom. sim&rie (Scheludko, 142, Crânjală, 432, Rosetti, IV, 119), probabil din v. rom. dial +săm!m"l'e, derivat de la sîmbră
„tovărăşie", „asociaţie", termen astăzi învechit, cf. magh. cimtora (Candrra,
Dicţ. lb. rom„ 1157), cu suf. -il'e (cf. Pascu, 39-42). Var.: cymbryl'a - în
graiurile transcarpatice (Dzendzdivs'kyj. I zoglosy, 17). In română termenul
e larg cuno·cut (ALR, s.n„ h. 1022, p.c. 2, 27, 102, 105, 228, 235, 284, 346,
353, 784, 928 ş.a.).
serbadz'anka 1° „lapte aproape acrit"; 2° un derivat lactat, la stînă:
„ ?" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Nazvy molocn. prod„ 87,
Vivcars'ka leksyka, 110). Etirnol.: derivat propriu, cu suf. -'an-k-a, de la un
jală,
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împrumut din română neatestat; cf. rom. a se serbezi (vorbind despre lapte)
„a se acri", „a se corăsli" (Oltenia, Banat, Transilvania), sarbed „acrişor"
(vorbind despre lapte), de origine autohtonă, cf. alb. tharped, tharbed (Candrea,
Dicţ. lb. rom., 1103, Rosetti, II, -119).
sf6ra, vezi §vara.
skapă.ty „a scăpa cu bine" (Zelechowski, 870). Etimol.: <rom. a scăpa „id."
<lat. "'"excappare (Candrea, 409, Scheludko, 142). Împrumut afectiv, întîlnit
şi la alte neamuri care au venit în contact cu românii: poloni, lipoveni (Gogolewski1, Vrabie,Injluenţa, 941). Termenul nu trebuie confundat cu urc. skcipaty
„a curge cîte o picătură" (Hrincenko, 131), de cu totul altă origine.
skorn'ala, vezi korn' ala.
sokocyty „a păzi" - în graiurile de vest, cunoscut, ca regionalism, şi în
ucr. literară (Hrincenko, 165, Ukr.-russk.slovar', 404). Etimol.: < v. rom.
a socoti „a păzi vitele", „a îngriji de vite", din sl. skotb ,~vite", „bani". în
Pravila lui Vasile Lupu ciobanul e numit socotitorul turmei (Kaluiniacki, 19,
Şăineanu, Istoria, 265, Candrea, 4-00). Derivate: sokotdc „paznic", cu suf. -de;
sok'Jtno „în mod prevăzător", cu suf. adverbial -n-o (Hrincenko, ibid.).
spindz, vezi spyndz.
spUdza „cenu;ă" „spuză" - în graiurile transcarpatice, nistriene şi în
alte graiuri de vest, iar ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrincenko, 191,
Dzendzelivs'kyj, lzoglosy, 17, Rumunizmy, 59, Dejna, 124, Ukr.-russk.slovar',
475). Etimol.: <rom. dial. spudză (Miklosich, EWSl., 318, Kaluiniacki, 19,
Candrea, 409, Scheludko, 142, $arovol's'kyj, 59, Crânjală, 382-383 şi 438,
Rosetti, V, 120), cf. alb. shpuze „bragia ardente" (Leotti, 1406), probabil
din lat. spodium (Capidan, Alb.-rom. 549). în graiurile transcarpatice s-au
notat cîteva variante, şi anume_: spuza, în p.c. 40---43, 47, 52-54, 82, 83,
85-89, 91, 97, 122, 125, 127-133, 159, 160, 163-163, 184, 190----212; spUdza
sau spudza, în p.c. 1-4, 9, 12-14, 16-24, 28, 32-39, 45, 46, 53, 57--00,
67, 83, 92-97, 130, 156 ş.a. (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 138, ter-:meni pentru cenuşă). La comentarii se precizează că în p.c. 41, 86, 87, 160, 190
(spuza) şi în p.c. 46, 83 (spUdza) acest termen înseamnă nu orice fel de
cenuşă, ci doar „cenuşa de la un foc făcut undeva pe cîmp, în pădure", ceea
ce constituie un indiciu că împrumutul s-a făcut de la păstori. Răspîndirea
termenului spuză în graiurile româneşti este aproape generală, el a fost notat
în toate provinciile româneşti (ALR II, vol. I, p. 122, spuză, întrebarea 3881„ziceţi spuză?"; ALRM II, h. 334, sunetul z în cuvîntul spuză). Despre sp> sp-, cf. Bărbulescu, 101-104. Var.: spuz (Hrincenko, 191. Derivate, cu
diverse sufixe: spuzar' 1° „unul dintre ciobani pe plaiurile huţule, în sarcina
căruia intră adusul apei, al lemnelor şi încălzitul ; această din urmă obligaţie
face ca el să fie întotdeauna plin de cenuşă, de unde şi numele" (Hrincenko,
190, citat după V. _$u-,;evyc) ; 2° „un fel de vătrai" (Dzendzelivs'kyj, Rumunizmy, 58) ; spuzar „id." (1°) e cunoscut, ca regionalism, şi în ucr. literară
Ukr.-russk.slovar', 475) ; spudzivnyk „vătrai"; spudz' dnyj, adj„ de ex. ~ xlib
„pîine coaptă pe cenuşă"; spudz' dnyk „persoană căreia îi place să stea pe lingă
soba caldă"; spudz'anyk „lipie, turtă coaptă în cenuşă"; spudz'anka „nume
de oaie de culoare cenuşie " (Dzendzelivs'kyj, Rumunizmy, 59).
1

Vezi

şi

St. Gogolewski. Rsl, XIV, p. 63.
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spudz'anka, vezi spudza.
spirz( a), vezi spudza.
spyndz „spînz" - planta Helleborus (Zelechowski, 900). Etimol.: < rom.
spînz, spînt, probabil de origine autohtonă, cf. alb. shpender „id." (Candrea,
406, Scheli/ako, 142, Rosetti, li, 119). Este termen păstoresc şi va fi fost transmis
ucrainenilor împreună cu ceilalţi termeni legaţi de păstorit. Spînzul „e întrebuintat în chirurgie veterinară populară, vîrîndu-se un fir de rădăcină sub pielea
anin}alului bolnav" (Candrea, Dicţ. lb. rom., 1187). Var.: spynz spindz, spinz.
stemperâtys'a „a se potoli" - în graiurile bucovinene. Etimol.: <rom.
dial. a se astămpărri. < a se astimpărri. < lat. +extemperare (Şăineanu, I stori.a,
275, Scheludko, 143, Crânjală, 432, Rosetti, 1, 177 şi V, 119).
strirna, vezi strunga.
strunga 1° „strungă la stînă" ; 2° „spărtură în gard" ; 3° „strungă între
din:ti". Etimol.: <rom. strungă „id." (Kaluiniacki, 19, Miklosich, EWSl.,
326: Candrea, 401-402, Scheludko, 143, Rosetti, V, 121, Zavorotna, Osobl:yvosti, 12), probabil de origine authtonă (Rosetti, II, 119, Poghirc, 24). Răspîn
dire: în graiurile bucovinene, pocuţiene, huţule, boikoviene (Dzendzelivs'kyj,
Ovcevod. leksyka, 126--127, M :ilecki-Nitsch. h. 167, „ogrodzenie dia oviec
przy dojeniu", cu diverse variante fonetice, în p.c. 2-5, 7, 8, 10, 11, 13, 25,
36--40), lemkoviene (Stieber, Atlas lemk., III, h. 106, strqga: „]est to
brarnka, kt6rq si; wypuszcza owce do dojenija w koszarze", cu variantele
principale: strunga, pct. 2, 3, 11, 13, 14, 22, 24, 34, 43, 53, 73, 79, 80; strunka,
unde g a fost interpretat drept suf. diminutival -k-, în p.c. 29, 44, 52, 57,
58, 67, 76; struna - prin falsă dedirninutivizare, pct. 6; cf. şi Nandriş, 143).
Cunoscut în Carpaţii Nordici şi ca toponim (Petrov, 21), Larg cunoscut în dacoromână (ALRM, s.n., I, h. 261, strungă, notat în p.c. 64, 172, 219, 260, 274,
279, 284, 310, 316, 334, 346, 349, 353, 362, 386, 414 ş.a.). în istor- română, în
meglenoromână (ibid., p.c. 02 şi respectiv , 012). Derivat propriu: strundiyna
„gardul cu strungi, la stînă" (Dzendzelivs'kyj, op. cit„ 127). Cf. şi strungar' (2°).
strungar' 1° „cel care mină oile prin strungă, la muls" - în graiurile
transcarpatice din raioanele T'acev şi Xust (Dzendzelivs'kyj. Ovcevod. leksyka,
127); 2 „scîndură, lemn bifurcat, care serveşte la amenajarea unei strungi" în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, op. cit., ibid.). Etimol.: < rom.
dial. strungar' „strungar", bine cunoscut, cu sensul 1°, în graiurile româneşti,
(ALRM„ s.n„ I, h. 262) <strungă, cu~ uf. -ar (sinonim: strungds, vezi). Cu sensul2', strungar' este un derivat ucrainean de la strunga (vezi), format cu suf. -ri.r'.
strungas „cel care mină oile prin strungă, la muls" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Ovcevoi. leksyka, 27). Etim')l. <rom. dial. strugri.ş
„strungar" (ALRM, s.n. I, h. 262) <strungă, cu suf. -ri.ş. Sinonim: strungar'.
strirnka, vezi strunga.
strymba „masiv muntos îm~ust şi încovoiat" - în raionul Raxiv din
Ucraina Transcarpatică. Etim:il. : < rom. strîmb < lat. strabus, strambi{s
(Hrycak, Rumuns'ki zapozycen'n'a, 15).
surdirk „coastă abruptă şi stîncoasă" - în graiurile transcarpatice meridionale (Hrycak, Rumuns'ki zapozylen'n'a, 15). Etimol.: <rom. dial. surduc
„id." (Moldova şi Bucovina) <te. surduk (Candrea, Dicţ. lb. rom., 1237).
sv6ra, vezi svara.
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skam „lină de calitatea cea mai bună" - în graiurile bucovinene, huţule,
tran carpatice (2elechowski, 1091, Dzendzelivs'kyj, Vivcars'ka lekyska, 110).
Etimal. : < rom. scâmă < lat. squama (Kaluiniacki, 19, Scheludko, 119,
Crânjală, 432, Rosetti, V, 119). Despre rom. -a> ucr. -0, vezi § 29. Sinonim:
skamut'a. Deriate: skamat6k „floc"; skamât't'a „bucăţele", „ferfeniţă" (Ukr.russk.slovar', 497, cu menţ. „regionalism"; skametka „bucată de postav
nebătut încă la piuă, zmulsă de valul acesteia ; §kametnik 1° „hoţ de postav
nedat încă la piuă"; 2° „hoţ" (Hrincenko, 498).
skru.m „funingine" -în graiurile tramcarpat:ce şi nistriene (Dzendzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 139, pct. 4,33,46,54-56, 74, 78, 112 ş.a., Dejna, 124).
Etim'.)l.: <rom. scrum (Scheludko, 146), probabil de origine autohtonă, cf. alb.
shkrump „carbonizzazione" (Capidan,Alb.-rom., 451,Leotti, 1380, Rosetti,II,119).
spudza, vezi spUdza.
stym 1° „lîna scurtă şi măruntă care rămîne după dărăcit"; 2° (figurat,
despre părul camenilor) „chică": vz'aly joho za stym ta j vyvely het' „L-au apucat de chică şi l-au scos afară" - în graiurile de vest (2elechowski, 1099).
Etimol.: <rom. ştim „id.", cf. ser. §tim. Rom. ştim „canură" a fost notat în
cele mai diverse părţi (ALRM, s.n., I, h. 285, p.c. 182, 284, 346, 682. 784,
812, 928). Sinonim: stymdn'a, cu suf. -dn'a, în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivcars' ka leksyka, 110).
stymă.n'a, vezi stym.
5utyj „fără coarne, sau cu cornele mici", „fără urechi, sau cu urechile
mici", „fără coadă, sau cu coada scurtă" etc. - în graiurile lemkoviene (Stieber, Atlas lemk. II,.h. 95, p.c. 3,4, 6-8, 1 1 , 15, 17, 18, 20-24, 26, 28, 29,
33-37, 42--44, 47, 50, 52, 55, 56, 58, 61, 67-70, 72, 73, 75, 76, 79), galiţiene
(Malecki-Nitsch, h. 157 b, cu diver~e \':ui-,n~c fonetice, în p.c.: 2-5, 8, 10,
11, 13-15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 31, 35-40), transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Izoglosy, 17) ş.a., precum şi în ucr. literară (Hrincenko, 520, Ukr.russk.slovar', 539). Cunoscut şi în bielorusă (Vrabie, Termeni:, 995). Etimol.:
< rom. şut „fără coarne sau cu coamele mici", cf. alb. shut (Capidan, Rom.alb., 550, Scheludko, 119, Crânjală, 444, Rosetti, II, 112 şi V, 121), cu desinenţa
adjectivală -yj, vezi § 31. Derivat: .Mtka 1° „miel"; 2° „mîţîşor de salcie"; 3°
„vargă cu mîţîşori de salcie" (Hrincenko, 520) <suta, cu suf. diminut. -k-a.
§vara 1° „şnur împletit"; 2° „s'.oară de undiţă, din păr alb de cal"; 3°
„o plantă înaltă şi cu vîrful ascuţit, pe plaiurile muntoa· e" ; 4° „funie" -în
graiurile bucovinene şi pocuţiene, iar ca regionalism, şi în ucr. literară, cu
semul 4° (Hrincenko, 448, Ukr.-russk.slovar', 497). Etim.,I.: <rom. sjoâră
< gr. mp6;:io. (Kalufoiacki, 21, Crânjală, 432, Rosetti, IV, 119), prin rom. dial.
şjodră. Despre !::a >d, vezi§ 17, pct. b. Cf. şi Ma.'ccki-Nitsch, h. 112 polq,czenie
kapic (\'.o cepach)": sfora, p.c. : 6, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 32-35; sv6ra, p.c.
26; sf~ora, p.c. 19, 2); sjorka. (cu suf. -k-), p.c. 9, 14, W; h. 120 „Rozwora
(we wozie)": sfora, p.c.: 9, 14, 17, 20,27, 33; sw6ra, p.c. 39, 40; svora, p.c. 36.
;yadokora, vezi cynhak6ra.
~ypit, ve~i sypot.
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~ypot „torent de munte" -în, graiurile huţule (V1:nce11z, 718, Hratec, 50),
Nakonetscfma-Radnuc'kyj, 98). Etimol.: <rom. dial. şîpot „şipot", cf. bg.
Upot „murmur". Var.: sypit. Despre i, vezi § 15.

T

tajstra „traistă" - în graiurile de vest (Hr1·ncenko, 243, Vincenz, 718),
iar ca regionalism, şi în ucr. literară (Ukr.-russk-slavar', 5). Etimol.: <rom.
dial. taistră „id." (Miklosich, Wanderungen, IO, Şăineanu, Istoria, 273, Candrea, 403). Împrumut direct din greaca bizantină în graiul populaţiei romanizate din nordul şi sudul Dunării, în sec. X-XIII (Mihăescu, 127). Tematic e strîns legat de termenii păstoreşti, fiind obiectul în care păstorii păs
trează şi pcartă cu sine hrana zilnică, merend'a. E o dovadă în plus că la
ucraineni termenul provine din română. Cuvîntul este cunoscut şi în rusă şi
bielorusă (Vrabie, Termeni. 994---995). Derivate, cu diverse suf. : trajsterka,
tajstrecka, tdjstronka, tajstrocka „trăistuţă"; tajstryna „traistă veche şi uzată";
tajstr6vyj, adj. (Hrincenko, ibid., iar pentru tajstryna şi Ukr.-russk.slavar', ibid„
cu menţ. „regionalism").
t'ar „chiar", „într-adevăr" - în graiurile bucovinene şi huţule (Hrincenko,
303). Etirncl.: <rom. chiar <lat. clarum (Kaluiniacki, 19, Şăineanu, Istoria
275, Candrea, 407, Candrea- Densusianu, 51, nr. 344, Scheludko, 143, Crânjală,
432, Rosetti, I, 128 şi V, 119), prin rom. dial. t" ar (Bucovina).
tarkătyj „tărcat" - în graiurile bucovinene şi huţule, iar ca regionalism,
şi în ucr. literară (Hrincenko, 248, Ukr.-russk. slovar', 15). Etimol.: < rom.
tărcat (Katuiniacki', 19, Petrovlci, Note sl.-rom. II, 346, Crânjală, 432, Rosetti,
V, 119, $ylo, 84), prin dial. tarcat <a tărca (cf. acelaşi raport între bălţat
şi a bălţa, vărgat şi a vărga, pătat şi a păta etc.), cu desinenţa adjectivală -yj,
vezi § 31. În română termenul a fost notat în întreaga jumătate de nord a
teritoriului (ALR, s.n., II, h. 277, „cal bălţat." Fr. Miklosich deriva în mod
greşit ucr. tarkatyj direct din magh. tarka (Fremdworter, 59).
t'ask 1° „piatra de pe brinza din putină"; 2° „piatra de pe fundurile de
deasupra din putina cu varză murată"; 3° „greutate ce se pune peste ceva
pentru a fixa etc." - în graiurile transcarpatice (Dzendzdivs'kyj, Atlas
Transkarp., h. 177). Etirn:l.: <rom. teasc, „id." (i 0 , 2°) < v. sl. de ~ud tlskb.
]. Dzendzelivs'kyj arată bine, la Comentarii, că în-acest caz nu poate fi vorba
de o continuare a cuvîntului teskb din rum veche, căci reflexul lui e (1) în
ucr. comună este i, iar nu 'a (La acesata se pc a te adăora că, în acelaşi atlas,
pe h. 195, termeni pentru hrean, s-a obţinut pretutindeni uin < v. rus. xreno,
iar nu ~ r' an). Variante şi răspînd;n:a lor : cu sen~ ul 1° - în p.c. 118 şi 119
(t'ask); cu sensul 2° - în pct. 24, 46, 54-56, 91-97, 122-124, 126-133,
159, 163-165, 168, 184, 190-200, 209-211 (t'ask, t'~sk, k'~sk) ,'. 167, 168,
202, 203, 208, 212 (t'as, t'az, k',s, t'~s) ; 44, 45, 49-53, 55-60, 90, 92, 93, 95 ·
(t'azok, su rnf. -6k) ; 152, 154-157, 159, 160 (t'askuvnyk, t'ask6vnyk, cu
~uf. -uvnyk, -ov-nyk) ; 153, 158, 161, 162, 179, 180, 182, 183, 185, 188
t'askunyk, cu suf. -unyk < -uv-nyk < -o~·-nyk) ; cu sensul 3° - în p.c. 125
132, 133, 150 ş.a. Sensul 1°, fiind legat de păstorit, trebuie să fie cel mai vechi.
Derivat propriu: t'askdty „a presa", cu suf. -a-ty.
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tokan „mămăligă" - în Galiţa (Hrincenko, 271). Etimol.: < rom.
dial. tocân „id." (Maramureş) < magh. tokdny (Scheludko, 143, Or.::s, ]{011takty,
55). Despre rom. -ă > ucr. -@, vezi § 29.
tokmyty(s'a) „a (se) tîrgui", „a se înţelege asupra preţului, condiţiilor
etc.", „a conveni" (Hrincenko, 272). Etimol.: <rom. a(se) tocmi „id." (Miklo:sich, Wanderungen, 10). In română termenul e bine cunoscut (cf. ALRM,
s.n„ h. 258, a tocmi ciol;an; s-a răspuns a tocmi în p.c. 2, 27, 29, 102, 130,
141, 172, 182, 192, 365, 414, 514, 520, 531, 537, 605, 705, 723, 791, 833, 876,
·987). În nord-vestul României nu s-a notat a tocmi, ceea ce ar putea fi un
indiciu asupra vechimii mari în ucraineană a acestui împrumut românesc de
.origine sud-slavă. Derivat: stokmyty(s'a), de aspect perfectiv, cu pref. s-.
trembita, vezi trvmbit' a.
trifoi' „trifoi" -~în graiurile carpatice. Etimol.: < v. rom. trifoi „id."
<lat. trifolium (Kaluiniack1:, 20, Scheludko, 143, $arovol's'kyj, 55, Crânjală,
438, Rosetti, V, 120). Termenul trifoi e larg răspîndit în română (ALR, s.n.,
I, h. 139). Var.: trifolija.
trifolija, vezi trifol'.
trymbit'a „trîmbiţă" - în graiurile huţule şi în limba literară (Hrincenko,
.280, Ukr.-russk. slovar', 93). Etimol.: <rom. dial. trîmbiţă „id." < trîmbă,
.cu suf. -iţă, din v.sl. de sud trQja (Miklosich, Wanderungen, 10, Kaluiniacki,
:20, Şăineanu, Istoria, 274, Candrea, 403, Scheludko, 143). Var.: trembita
rom. dial. trămblţă. Derivant propriu : tremYitdty „a cînta din trîmbiţă"
< trembita, cu suf. -a-ty, sau, poate, din rom. dial. a trămbiţti. „a trîmbiţa".
turma l° „turmă de oi"; 2° „turmă de animale"; 3° (rar) „stol de păsări"
- în graiurile carpatice, podoliene, de stepă (Hrincenko, 297, tylko, 110 şi
171), iar ca regionalism, şi în \}Cr. liteq1ră (Ukr.-russk.slovar', 126). Etimol.:
< rom. t14rmă < lat. turma (Miklosich, W anderungen, 10, Fremdworter, 61,
EWSl„ 365, Şăineanu, Istoria, 273, Candrea, 400, Scheludko, 143, $arovol's'kyj,
55, Crânjală, 438, Rosetti, V, 120). Sensul 3° este o inovaţie semantică ucraineană.

tu§yra „lînă de oaie din tunsoarea a doua, de toamnă" (Hrincenko, 298).
Etimol.: < v. rom. dial. +tuşiră< "'"tuşină „lînă obţinută prin tuşinarea oilor",
substantiv postverbal de la a tuşind „a tunde oile pe sub pîntece, la coadă
.şi pe dinapoi" <lat. +tonsicmare. În română termenule bine cunoscut (ALRM,
s.n„ I. h. 281, a tuşina oile, p.c. 95, 228, 310, 365, 551, 574, 833, 836; în p.c.2
s-a notat a tuşini). Derivat propriu: tusyraty „a tunde oile a doua oară,
toamna" (Hrincenko, ibid.), din tusyra + suf. verbal -a-ty. Derivarea direct
-din rom. dial. a tuşirti. (Schelt.tdko, 143, Crânjală, 438, Rosetti, V, 120) nu explică locul accentului în ucr. tusyraty (ar fi fost de aşteptat tusyrti.ty). Ucrainenii din zona Carpaţilor Nordici au şi alţi termeni pentru denumirea varietă
ţilor de lină împrumutaţi din română (skam, stim). sau formaţi pe baza unor
împrumuturi din română (kakaradz'cinka, kapusanka, myc'ka). Vezi şi § 3,
pct. b.
tyrlo 1° „locul de repaus al vitelor la adăpat, în timpul amiezii"; 2°
„bîrlog" (Hrincenko, 262, Ukr.-russk.slovar', 45). Cunoscut şi în graiurile ruse
meridionale - în regiunile Tula, Voronez, pe Don (Dal, 448). Etimol.: <rom.
Jîrlă (1°), cf. ser. trlo ti.„id." (Scheludko, 143, Vasmer, REW, III, 161). Derivate
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proprii: tyrluvdty „a opri turma şi a o grămădi laolaltă (Zelechowski, 964,
Hrintenko, 262, Ukr.-russk.slovar', 45, cu menţ. „învechit" şi „figurat"), cu
suf. -uvd-ty, vezi § 33 ; tyrluvdtys' a „a se opri cu vitele pentru repaus" (ibid.).
tyryty 1° „a vîrî"; 2° „a tîrî". Termen cunoscut şi în limba literară
(Hrintenko, 262, Ukr.-russk.slovar', cu menţ. „colocvial"). Etimol.: < rom.
a tîrî „id." < v.sl. tr!ti (Scheludko, 143). Singura ilustrare citată de B. Hrincenko în dicţionarul său este legată de păstorit, ceea ce întăreşte etimologia
propusă de D. Scheludko: vovk ovetku tyryt' „Lupul tîrăşte o oaie" (ibid.).

u
ura „răutate". Cuvînt specific pentru graiurile huţule - scrie F.T. tylko

fără a-i arăta provenireenţa (tylko, 96). Etimol. : < rom. ură < a urî < lat

*horriere. Împrumut afectiv.
uretno „urît", „trist", „plictisitor" - în Galiţia (Hrintenko, 350: samomii
uretno v xti.ti „Singur e urît în casă"). Etimol.: <rom. urît „id." <a uri
<lat. *horrire (Şăineanu, Istoria, 275, Candrea, 409, Scheludko, 144), prin
rom. dial. urăi. Vezi şi urytnyj.
urda I° „brinză din zer fiert"; 2' „borhot din sărnînţă de cînepă sau de
mac, pentru colţunaşi sau plăcinte" - în graiurile carpatice, nistriene, de
stepă (Hrintenko, 259, Malecki-Nitsch, h. 176, „lepszy gatunek z~tycy,
z wierzchu kotla", în p.c.: 8, IO, 11, 21, 36---39 ş.a., Dzendzelivs'kyj,
Vivcars'ka lekyska, 10, Horbatsch, Romaniv, 35). Etimol.: <rom. urdă, care
are sensul 1° (Miklosich, EWSl., 372, Kaluiniacki, 20, Şăineanu, Istoria,
274, Scheludko, 129, Nandriş, 143, Crânjală, 444, Vasmer, REW, III, 188,
Dzendzelivs'kyj, Nazvymoloen. prod., 83, Izoglosy, 17, Rosetti, V, 121), cunoscut şi în arom.: urdă „id." (Papahagi, 1087). Despre originea teimenului în
română, rămasă obscură, s-a scris mult (vezi Rosetti, II, 120---121). Var.:
vurda, CU V- protetic (vezi § 23) ; hurda, CU h- protetic (vezi § 23) Şi CU deplasarea accentului pe -a .Derivate: vurd'dnyj „de urdă", cu suf. adjectival -'dny-j,
vezi § 31; vurd'anyk „vas pentru urdă, la stînă", cu suf. -'anyk; vurdytys'a
1° „a se brînzi" (despre lapte) ; 2° „a lua o mină acră" (despre oameni)
- în graiurile de vest (Galiţia) şi de stepă (Herson); vurdZden'n'a „brînzire".
fum.a „locul pe unde se mînă o turmă, plin de urmele picioarelor", „drum
bătătorit de vite" (Hrintenko, 351). Etimol.: < rom_ urmă <lat. orma
(Candrea, 400, Schelitdko, 144, 5arovol's'kyj, 55, Rosetti, V, 121).
ucytnyj „urît" („deformis"). Etimol.: <rom_ urît <a urî <lat. *horrire
Miklosich, Fremdwărter, 62), cu suf. adjectival -n-yj, vezi § 31. Cf. şi uretno

V
vada „şanţ", „canal" - în graiurile de stepă. Etimol.: < rom. vad < lat.
'vadum (Rudnyc'kyj, s.v.). Despre -a, vezi § 26.
vadro „unitate de capacitate" - în graiurile bucovinene. Etimol.: < rom.
vadră „id." < sl. de sud vldro (Scheludko, 128). Originea rom. se cunoaşte
după accent, cf. ucr. corn. vidro „căldare", şi după labiala depalatalizată
v < v' înainte de (jat'), cf. rom. nevastă< nev'dstă, izmană < izm'dnă P.tc.

c
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vagas 1° „drum pe care merg oile la păscut pe munte" ; 2° „pădure care
fie defrişată" - în graiurile huţule (Hrinlenko, 121). Etimol. :
<rom. dial. vagtiş „văgaş" < magb. vdgtis (Scheludko, 128, Rudnyc'kyj, 290).
· vakar' „păstor de vaci" - în graiurile carpatice şi de stepă (Zavorotna,
24, Drozdovs'kyj, 153). Etimol. <rom. dial. vacdr' <văcar „id." <vacă
+ suf. -dr (Miklosich, EWSl., 374, Kaluzniacki, 20, Candrea, 4-00, Scheludko.
128, Sarovol's'kyj, 155, Crânjală, 409 şi 438, Rudnyc'kyj, 295. Rosetti, V.
120). Derivat : V akdrenko - nume de familie, din vakdr'
suf. onomastic
-enko. Vezi şi vaktirka.
vakarka „ocol împletit pentru vite" - în graiurile transcarpatice (Hrinlenko, 123). Etimol.: <rom. dial. vacdr + suf. -k-a (Scheludko, 128). Vezi
şi vaktir'.
vakefa, vezi vaklesa.
vakis, vezi vakle!a.
vakle5a „nume de oaie de o anumită culoare" - în graiurile transcarpatice (Dzendzelivs'kyj, Vivlars'ka leksyka, 108). Etimol.: < v. rom. odcl'eş
„oacheş", „cu un cearcăn negru în jurul ochilor" - vorbind despre oi (Miklosich, EWSl., 374). Variantă fonetică mai nouă: t·akesa. La mase.: vdkis
„nume de berbec de o anumită culoare" (Dzendzelivs'kyj, ibid.) şi *vdkles, de
la care s-a format vaklesun „id.", cu suf. -un (cf. şi tr'a(d)zun). D. Crânjală.
punea la îndoială existenţa în ucr. a variantei fonetice arhaice cu kl' netrecut
Ia k', citată în EWSl. al lui Miklosicb (Crânjală, 411), însă recrnt J. Dzendzelivs'kyj, excelent cunoscător al graiurilor ucrainene transcarpatice, a înregistrat asemenea cazuri.
vaklesun, vezi vakU!a.
vâ.l'bija, vezi al' bijka.
vandzar „plăcintă (de obicei') cu varză" - în graiurile huţule. Etimol.:
<rom. vărzar „id." (Rudnyc'kyj, 307-308), prin rom. dial. vardzdr <varză
suf. -ar (Pascu, 85). Despre n, vezi § 22, pct. f. ·
vare „oare", particulă interogativă - în graiurile huţule: ware pryjdeS?
„Wirst du kornmen?", ware tude pohoda? „Wird schones Wetter sein?"
(Kaluiniacki, 20). Etimol.: <rom. oare <lat. (Kaluiniacki, ibid., Şăineanu,
Istoria. 275, Candrea, 408, Candrea-Densusianu, 190, nr.1270, Scheludko, 128,
Rudnyc'kyj, 315). Acelaş împrumut din rom. l-au făcut şi bulgarii (Bălg.
etimol. recnik, 120). Despre V-, vezi § 17.
vatah 1o „conducător", „şef"; 2° „mai mare peste ciobani" - în ·graiurile
huţule şi boikoviene Vincettz, 718, (Dzendzelivs'kyj, Ovcevod. leksyka, 119),
Etimol.: <rom. vătaf, vătdh „id." (Miklosich, Fremdwărter, 63, EWSl:, 376,
Kaluiniacki, 20, Şăineanu, Influenţa, II, 374---375, Istoria, 274, Candrea,
400, Scheludko, 128, Sarovol's'kyj, 61, Rudnyc'kyj, 324), prin rostirea dialectală vattif, vatdh. În rom. cuvîntul este, probabil, din fondul tracic (cf.
Bălg. etimol. relnik, 123). Geografia lingvistică semnalează termenul vătaf cu
sensul de „vătaf al ţiganilor" în Dobrogea, Muntenia, sudul Transilvaniei şi
Oltenia (ALR, s.n., III, h. 881). Acest împrumut din română nu trebuie confundat cu ucr. vatdha, care are cu totul alt sens şi altă origine (V asmer Trubalev, 278, Bălg. etimol. relnik, ibid.). Etimologia propusă în DLRM,
921 pentru vătaf ( < ucr. vatdha) este puţin probabilă.
urmează să

+

+

+

https://biblioteca-digitala.ro

INFLUENŢA

LIMBU ROMANE ASUPRA LIMBII UCRAINENE

179

vatazelo „vornicul la nuntă"___.:. în graiurile bucovinene. Etimol.: <rom.
- în Moldova şi Bucovina (Şăineanu, Istoria, III, 376), cu desinenta ucr. -o.
'vatra 1° „vatră"; 2° „foc", în expresia iyva vdtra „foc viu" - foc obţinut
de păstori prin frecarea a două lemne, după un anumit ritual - în graiurile
de vest, iar ca regionalism, şi în ucr. literară (Hrintenko, 129, Dejna, 124.
Ukr.-russk. slovar', 115). Etimol.: <rom. vatră, care are sensul 1°, cuvînt
autohton, de origine daco-moesică (Mi.klosich, FremdwiJrler, 63, Kaluiniacki,
20, Şăineanu, Istoria, 274, Scheltdko, 128. Rudnyc'kyj, 326, Bălg. etimol. relnik,
123, Mikăescu, 14) In română termenul este cunoscut pretutindeni (vezi
ALRM II, h. 314, vatră). Există şi o altă teorie, mai puţin convingătoare.
potrivit căreia vatra ar fi de origine slavă (Vasmer-Trubatev, 279). Ea nu ţine
seamă, printre altele, de faptul că în limbile slave de nord acest termen se
întinde, în genere, pe aceeaşi arie cu alte împrumuturi, a căror origine românească este indiscutabilă. Derivate : va/,ornyk 1° „încăpere la stînă, în care
ciobanii dorm şi îşi pregătesc rnîncarea"; 2° „construcţie-anexă în gospodă
ria huţulilor înstăriţi, unde se prepară produsele lactate" ; vatrdk „bucătărie
de vară, în curte"; vdtrol' „(un fel de) vătrai" (Hrintenko, 129). Vezi şi vatral'ka.
vatra.I'ka „vătrai" - în graimile carpatice (cf. Programma, întreb. 234).
Etimol. : < v. ro;:n. •vătrdl' „vătrai", cu suf. diminut. -:k-a. In rom. vătrai
< •vătrdl' e cunoscut nu numai în nord, ci şi în Muntenia, Oltenia şi Banat,
pînă la Dunăre. Aceasta infirmă părerea că în rom. termenul ar proveni din
ucr. (Semtyns'kyj, 109). Vezi şi vatra.
varul' a „oaie cu primul miel" - în în graiurile carpatice (H rincenko
129) cf. şi Malccki-Nitsch, h. 158, vatul,a, vetula, wi!tufa „mloda lub nie,
plodna ovca, koza", în p.c. 2-4, 8, 10, 15-17, 19, 25 26, 37, 39). Etimol.: < v. rom. +vătUl'e „vătuie" <lat. vituleus „viţel", „pui de animal"
(Candrea, 405, Scheludko, 128, Sarovol's'kyj, 55, Crânjală, 444, Rudnyc'ky j,
326, Rosetti, V, 121), vezi § 3, pct. a. În ucr. cuvîntul e cunoscut din
sec. XVI sau de şi mai înainte (Sarovol's'kyj, 61). Trebuie să existe şi o variantă mai nouă, vatuja (< rom. vătuie), de la care provin ucr. dial. vatujka
„capră ştiră" (Vincenz, 718), format cu suf. diminut. -k-a, şi vatujnyk „oi şi
capre care încă nu au avut miei sau iezi", format cu suf. -nyk (Hrincenko, ibid.).
veQit „profit", · „folos", „venit" - în graiurile bucovinene. Etimol.:
<rom. venU „id." <a veni< lat. venire (Kaluiniacki, 20, Şăineanu, Istoria.
275, Crânjală, 432, Rosetti, V, 119).
vurda, vezi urda.
ryrtopa „munte stîncos" - în raionul Rativ din Ucraina Transcarpatică
(Hrycak, Rumuns'ki zapozyten'n'a, 14). Etimol.: <rom. dial. vîrtoapă
„vîrtop" > ucr. +vyrt6pa (vezi § 17) > vyrtopa (vezi § 35, pct. c). In rom.
< sl. de sud vr11tbp'b (Mihăilă, 102). vătăjel

X
xotăr 1° „hotar"; 2° „moşia unui sat"; 3° „ţinut" - în graiurile hutule,
în Galiţia (Zelechowski, 1044, Hrabec, 39). Etimol.: <rom.· hotar )d."
< magh. hotar (Petrovici, Note sl.-rom. II, 346). In rom. hotar, cu sensul 1°,
e cunoscut în toate provinciile (ALRM, s.n., I, h.2, hotar între sate), iar cu
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sensul '.2. - mai ales în jumătatea de vest a ţării (ALRM, s.n., I, h. 1, teritoriu/, satului).
xvasija (accent?) „făşie (tăiată) de piele" - în fosta gubernie Poltava
(Hrinlenko, 391). Etimol.: <rom. dial. faşie <faşă< lat.fascia (Scheludko,
145), cu trecerea f >xv, caracteristică pentru multe graiuri ucrainene (cf,
Ist. gram., 167-168, § 52).
xytl'anec' „bărbat uşuratic" (Zelechowski, 1038), Etimol.: < +xytl'an,
cu suf. -ec' < v. rom. hitlean „necredincios", „viclean" < magh. hitlen (Candrea, 409). Alte derivate proprii: xytl'anka „femeie uşuratică" < +xytl'an,
cu suf. -k-a; xytl'anstvo „uşurinţă", „nestatornicie" < ~xytl'an, cu suf. -stvo.
0

y
yndemyna (accent?) „notige Sache". Etimol.: <rom.
rle la mînă (Scheludko, 133).

îndemînă,

derivat

z
z'astra „zestre" - în graiurile carpatice (Hrincenko, 191, Programma,
întreb. 199). Etimol.: <rom. zestre (Miklosich, EWSl., 4-02, Candrea, 4-09,
Scheludko, 133, $arovol's'kyj, 53), cf. rom. dial. zeaâstrea (vezi ALR, II,
vol. I, h. 167, p.c. 399).
zgarda „un fel de salbă din monede sau cruciuliţe" - în graiurile bucovinene şi huţule (Zelechowski, 293, Hrincenko, 142). Etimol.: < rom. zgardă
„curea la gîtul cîinilor", cf. alb. shkardhe „legătoare pentru cîini" (Kaluiniacki,
20, Scheludko, 133, $arovol's'kyj, 56, Crânjală, 432, Rosetti, II, 121 şi V, 119).
zgura „zgură" - în graiurile nistriene (Dejna, 124: „lepki osad sadzy
w kominie"). Etimol. : < rom. zg1tră < lat. scoria.
zmagulyty „a prosti", „a înşela", „a scoate din minţi", „a seduce"-în graiurile de vest. Etimol.: < +magulyty <rom. a măguli „id." < v. sl. maguliti
(Miklosich, EWSl., 180, Scheludko, 133), cu pref. ucr. z- (cf. şi zurytyty).
zurytyty (sobi koho) „a ţi se urî (de cineva)" - în graiurile huţule (Hrinlenko, 189). Etimol.: < ""urytyty < rom. a se urî < lat., cu pref. ucr. z(cf. şi zmagulyty).

i.
zavra „cîine", „cîine rău" -în graiurile transcarpatice (Zelechowski, s.v.).
Etimol.: <rom. javră „id." (Scheludko, 133), de origine necunoscută.
zen'apyn 1° specie de pin de munte (Pinus mughus); 2° „jneapăn"
(]uniperus communis) - în graiurile carpatice (Hrincenko, 480). Etirnol.:
<rom. jineri.păn „id." <lat. juniperus (Miklosich, Wanderungen, 11, EWSl„
4-09, Şăineanu, Istoria, 274, Sobolevskij, s.v., Candrea, 4-06, Candrea-Densusanu,
137, nr. 903, Scheludko, 133, Hra )ec, 36 şi 53, Rosetti, V, 121). Var. : diarap
sau diarapa (accent?) <rom. jireri.păn, jreapăn; fenepyr (accent?) < v. rom.
*jineapăr; zerep (Ukr.-russk.slovar', VI, 603, Suplement, cu un citat din
Koc'ubyns'kyj).
zenepyr (accent?), vezi ien'apyn.
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zentovăty 1o „a freca brînza ţncă o dată, spre a elimina tot zerul"; 2°
(figurat) „a mîna întreagă turmă de oi de ici colo, fără nici un rost" - în
graiurile transcarpatice. Etimol.: <rom. a jintui (Dzendzelivs'kyj, Nazvy
molocn. prod., 86), prin dial. a jăntui<a jintui, cu suf. verbal -ovti.-ty, vezi§ 33.
ientyc'a 1' „zer din lapte de vacă" - în graiurile transcarpatice (Dzen-.
dzelivs'kyj, Atlas Transkarp., h. 170, p.c. 57-60. 90-97, 122-125, 127-131,
!49, 152, 154-162, 182, 183, 187, 193) ; 2° „zer din lapte de oaie";. 3°
„lichidul alb care rămîne după facerea urdei de oi". Sensurile 2° şi 3° - în
raioanele Raxiv, T'aciv, Volovec', Velikyj-Bereznyj, Sval'ava şi în alte părţi
(Dzendzelivs'kyj, ibid.). Figurează şi în Ukr.-russk.sovar', 449, cu menţ. „regionalism",. Etimol.: <rom. jintiţă < sl. (Miklosich, Wanderungen, 11, EWSl .•
411, Kaluiniacki, 21, Şăineanu, Istoria, 274, Candrea, 401, Wţ:dkiewicz.
Emprunts, 132, Scheludko, 133, Zylko, 97, Petrovici, ]inti,tă. 7-12), prin
rom. dial. jăntiţă. E. Petrovici scrie: „E posibil ca în graiurile carpatice ucrainene şi poloneze, precum şi în slovacă, acest termen să fi păstrat încă pe locuri
sensul care e astăzi general în limba română" (adică sensul de „zer fiert din
care a fost extrasă urda" -E. V.). Această ipoteză este confirmată de datele
recente ale geografiei lingvistice ucrainene (vezi mai sus, sensul 3°). Derivat
propriu: zentycnyk (accent?) „consumator de jintiţă" - în Galiţia (Dzendzelivs'kyj, Nazvy molocn. prod., 86), cu suf. -nyk. Vezi şi ientovti.ty.
zerep, vezi Ien' dpyn.
.
wk „un fel de dans" - în graiurile ucr. de stepă şi în limba rusă meridională (Dal', 434). Etimol: <rom. joc< lat. jocus (Candrea, 4-08, Vasmer,
REW, I, 349 şi 429). Var. (în graiurile ruse): diok.
furat „judecător" - în graiurile transcarpatice (Hrincenko, 493). Etimol. :
<rom. dial. jurti.t „consilier popular" - în Transilvania (Candrea, 4-08, DA,
II, 62).
fyntovaty, vezi ientovti.ty.

Total minimă,

353 de cuvinte. Aseastă cifră este relativă ş1, m orice caz,
din motivele arătate în capitolele I, § 4 şi V, § 38.
3. CLASIFICAREA TEMATICA A fMPRUMUTURILOR

§ 36. Clasificate după criteriul tematic, de multe ori împrumuturile lexicale dintr-o limbă în alta oferă o imagine sugestivă asupra domeniilor, proporţiilor şi caracterului relaţiilor materiale şi spirituale dintre popoarele
învecinate respective. Astfel, dacă sînt priviţi comparativ, termenii ucraineni
de origine românească nu prezintă în genere nimic deosebit şi, mai ales, nimic
surprinzător faţă de împrumuturile pe care şi le fac de obicei reciproc vorbitorii de limbi diferite ajunşi în contact nemijlocit. Vom întîlni în listele de mai
jos cîteva cuvinte referitoare la raporturile de rudenie şi afinitate, la re/.aţiile
social-economice, la meserii, la hrană şi îmbrăcăminte, cîteva denumiri de
obiecte casnice şi gospodăreşti, cîţiva termeni referitori la regnul vegetal şi la
cel animal, termeni etnografici, cuvinte referitoare la sănătate şi boală, împrumuuri afective, apelative toponimice ş.a. Cuvintele din categoriile semantice aminhttps://biblioteca-digitala.ro
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tite sînt, uneori, şi în limba română, tot împrumuturi: de la slavii de sud, de
la unguri, de la turci sau de la alte popoare. Românii au împrumutat de-a
lungul timpului un nwnăr mare de termeni din diverse domenii ale vieţii
materiale şi spirituale şi de la ucraineni 1 • Unii dintre aceştia, exact ca şi în
cazul cuvintelor de origine românească din ucraineană, sînt termeni locali
(de ex. dîne „pepene verde" - în Maramureş, vezi ALRM, s.n., I, h. 138,
cf. ucr. dyn'a „pepene galben"), alţii sînt regionalisme, cunoscute şi înlimba
literară (de ex., bortă, luhai, harbuz, hulub ş.a.), iar alţii, în sfîrşit, sînt propriu-zis cuvinte literare (de ex., borş).
Merită semnalat faptul că în cîteva cazuri termenii pentru una şi aceeaşi
noţiune au fost împrwnutaţi reciproc. Astfel, românii din Moldova au primit
de la ucraineni cuvîntul boronă „grapă" (vezi ALRM, s.n., I, h. 28), iar ucrainenii din Carpaţii Nordici au primit de la români cuvîntul grâpă. Acelaşi lucru
- în cazul cuvîntului rom. dial. balie „albie" (Moldova), împrwnut din ucraineană, şi al cuvîntului ucr. dial. vdl'bija „id.", împrwnutat din română.
Există însă un domeniu în care nu se mai poate vorbi de reciprocitate în
ceea ce priveşte împrumuturile. E vorba de termenii legaţi de· creşterea vitelor şi, mai ales, de păstorit.
Ca specialişti mai calificaţi decît vecinii lor, în evul mediu, românii au
transmis populaţiilor cu care au venit în contact, inclusiv în Carpaţii Nordici
şi în zonele învecinate, un număr important de termP.ni păştoreşti, legaţi în
special ·de oierit, unii fundamentali pentru acest domeniu de bază al vieţii
economice din trecut 2 •
Se impune aici o delimitare de ordin metodologic: in ucrainean11.. ·pe de o parte, există
cuvinte de origine românească reprezentînd tu-meni păstoreşti propriu-zişi (bal, aarok, dt.ermary,
Unlyc'a, tvrma, porn'ala etc.), iar pe de alta. termeni transmişi prin păstori, dar care uu ~referă
stricta senso la p11.storit. Clasificarea acestora din urm11. printre termenii „ tehnici"' păstoreşti
nu trebuie să ridice obiecţiuni, cil.ci într-o anumită măsurii. ei se referă toţi şi la GÎte u11 aspect
al vieţii ~i activităţii păstorilor, sau la cadrul natural şi la condiţiile social-economice ln care.aceştia
trăiesc. Iată clteva ilustrări pentru acea.~tă notă metodologică. Cuvintul românesc afi„ este, din
puf<Glul de vedere al unei clasificări tematice abstracte, un termen aparţinind, prin excelenţă şi ln
mod exclusiv, de ngnul vegetal, şi anume, de.arb11şti, căci ln dicţionare ele definit astfel: ;,Arbust
cu flori albe-verzui sau roşiatece, care creşte .prin pădurile muntoase", Vaccinium ·myrtillus
(DLRLC, I, p. 35-36). Este greu însă, dacă nu chiar imposibil, de explicat satisfăcător p r ez e D ţ a acestui cuvint de origine românească la slavii din Carpaţii Nordici, in graiuri situate
la distanţe aprecia.bile de România, aJtfel tkdt prin păslMit. Se ştie că acest arbust face fructe
comestibile foarte plăcute la gust, afine. Cum în deplasările lor cu turmele, păstorii nu aveau
posibilitatea să-şi procure, pentru hrana proprie .. verdeţuri şi fructe proaspete, ei culegeau şi
mîncau ceea ce le ofcra vegetaţia ilin zonele în care îşi păşteau oile: afine, mil.criş etc. O dovadă
ln plus că ucr. afyny a fost transmis prin păstori o constituie şi faptul că·la ucrainenii clfo.
Carpaţii Nordici afyna este şi· numele unei oi de o a11umitl!. culoare, desigur, de culoare
afinie. Ţinind seamă de aceasta, devine clar de ce încadrarea tematică a termenului ucr. afyna
numai printre cuvintele referitoare la regnul vegetal ar denatura o incontestabilă realitate
istorică, in favoarea unei clasificări formal exacte, dar atemporale şi metafizice, adică, de fapt,
inexacte.
1 V.
V as ce n co, Bocn:o„HocnaoR11c1me 3auA1cmB0Ba11uR B PYMblllCKOAI R3b/Ke (Autoreferat), Leningrad, 1958.
8
•
Vezi despre a-ceasta, de ex .. A. de Vin cc n z, Le. s1<bstral roumai1' dans Ies Carpalhes
qu Nord, în Tt'ava11x publies par le Ct!ntre internalio::::I de dialectologie ge11Aral1· de l'Unfoersitc
catolique de Louvain, fasc. _TX: Com'!1u11icatio1's et rapports du Premier Congres irter1'alfo11al de
diaJectologiegenha/e (I.ouuain, da 21au25 aoîil 1960), partea u; Louvain, 1965, p.148;.
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Din considerente similare, şi alţi termeni nelegaţi de pii.storit au !ost grupaţi în listele tematice ele mai jos tot împreună cu termenii propriu-zis păstoreşti (bukata, kolyba, mamalyga, spiidJJa,
Jajstra, etc.).
întruclt însă listele tematice sînt şi instrumente de lucru, mai ales de identificare a anumitor
termeni din acelaşi domeniu, în cele ce urmează imprumuturile sint grupate nu numai după criteriul islorico-tematic, ci şi după cel propriu-ns tematic. De aici, repetarea unor termeni în două
sau Chiar în mai multe subdiviziuni tematice (de ex., blyndyf figurează şi printre cuvintele cu
valoare afectivă, şi printre termenii păstoreşti, man(n)a - şi printre termenii etnografici,
fiind vorba de o superstiţie, şi printre cei păstoreşte, lntruc!t e vorba de laptele vitelor mulgătoare,
etc.

Începem prezentarea tematică cu domeniul cel mai bine reprezentat şi
din punct de vedere numeric, şi prin vechimea împrumuturilor - păstoritul.
A. Păstoritu L În general, se .observă că termenii referitori la
o vi n e sînt mult mai bine reprezentaţi decît cei care arată noţiuni din domeniul creşterii vitelor cornute mari sau a altor animale.
a) p ă s t o r i l a o i : bac, spudzar', strungar', strung as, vatah ;
a') p ă s t. o r i l a v a c i : bovhar', vakar' ;
b) adăposturi p e n t r u p ă stor i: f,urdej, kolyba, salds; poate că
tot aici intră şi katun, care in română înseamnă nu numai „cătun", ci, dialectal, şi „casa de la stînă" (ALRM, s.n„ I, h. 260, p.c. 872) ;
c) hrana p ăstor i lor: afyny, bri.lmus, cyr, demykdty, kulesa,
makrys, malâj, mamalyga, merend'a, merendâty, tajstra, tokân, la care se
adaogă, bineînţeles, produsele lactate· de la stînă;
d) economie pastorală: dat, revd.S, sembrel'a, sokotyty;
e) st în a: cdrok, komdrnyk, kosera, mutator' a, okil, strunga; e') constru cţii pentru vaci: bovhdrka, odtija, vakarka;
f) focul: kUiba, skrum, spUdza, vâtra, vatrri.l'ka, zgura;
.g) V ase: berbenyc'a, cUtora, geUta, hergev, kupka, putyna; tot aici
pot fi grupate: batalev, d6ga, ryndza, t'ask;
. h) unelte: b6ta, diermdry, frembija, kac'a, kl' ah, kostura, kotyha,
kurmdk, kurmej, kyrlyn, kyria, macuga; tot aici: Jlojara, gdjda;
i) produs ţl lactate: bryndza, dzer, kurlistra, menzyr', ryndza,
serbadz'anka, (v)urda, ientyc'a; aparte: mdn(n)a;
.
.
, j) n ~ m e de ovine:
după culoare: rifyna, bdrza, bdrz~i. bilobUdzka, br'adzun, bryndufa,
hukulaj, buktdaja, bukulefa, kacura, laistyj olacyna, r6sa, vaktesa, vaklesun;
după alte însuşiri: aretij, babâna, bds'ka, belecka, blyndyi, cap, eul' a,
diulyj, k@rnUta, menzera, spudz' dnka, sutyj, vatul' a ;
k) nume de bovine:
după culoare: balaja, baldn, b6kSa, b6kSyj, murga, murhij, tarkdtyj;
I) i în a şi blana.' bldna, kakaradz'dnka, kapusanka, merlUska,
myc'ka, notenyna, skam, stym, tusfra;
m) t ii r ma: botej, gros, kyrd, turma;
n) păşunatul: bdlega, byr, merizdty, mutdty, plekdty, porn'ala,
redykdty, rumegtity, rumenuvdty, tyrlo, urma, vaga§,'
o) medicină veterinară: diermdry, kdpus, spyndz;
p) v a r i a: .duUj, latura, (în legătură cu cîinii ciobăneşti) ; partal, tyryty
(lupul la oi).
https://biblioteca-digitala.ro

184

EMIL VRABIE

B. Apelative toponimice (vezi § 7). Multe dintre ele se întind pe aceleaşi

arii cu cele ale termenilor păstoreşti şi, de aceea, trebuie presupus că au
fost împrumutate, cel puţin în parte, prin păstorii ro~âni:
arsic'a, btilta, bul'cona, ceretov'jna, gdvra, gorgan, gropa, grun', gurgul'a,
h'jrlo, kympa, kyUra, lok, mrihura, plaj, ponorystyj, repeda, ruptura, rypa,
sehu'ba, strymba, surduk, sypit, vtida, vyrtopa.
C. Omul, raporturi de rudenie şi afinitate: btidika, brid'o, tuna, lunika,
dojka, filyn, fin, fina, flekev, kumnrit, leUka, matufa, mofa, mosul, nantiSka,
nandsul, nepit.
D. Sănătate şi boală: bet' rih, besyha, blyndri, boborUdz, b6l'ja, diigerrij,
dluma, guka, gusa, guscir', guturdj, puter'a.
E. Hrană: tidzymka, demndty, dol'cyc'a, dz'ama, kastrrima, kukuc, lapta,
maldj, mamalyga, muratura, placynda; cf. şi termenii de sub A, pct. c.
F. Îmbrăcăminte, încălţăminte, podoabe:
a) î m b r ă c ă mi n t e : aUyc' a, anterev, bajor, blan' a, cynhakora, fota,
kamandk, keptdr', korddr, mesyny;
b) inc ăl ţ ă minte: bukrin' ly, kalaverci, kalcun, kondury;
c) p odo a b e: btilec', bracrir, gerdăn, koda, pajtdli, salba, zgarda.
G. Obiecte gospodăreşti: al' bijka, darm6j, dzerga, furka, grynda, hergev,
kalus, kapestra, karausa, karuca, kostura, kurmdk, kurmej, kuiba, partdr'.
p6rta, sakd, §vara, vtidro.
H. Regnul vegetal :
a) plante ne cultiv a te: brustura, Z.ryndu§a, genzura, levurda,
makrys, nehyn, spyndz ;
b) plante cultiv a t e: bostan, lusuj6k, bui6ra, kukurUdza, l'ynta,
malrij, papus6ja, trif6l';
c) arbori şi arbuşti: afyny, brun'ka (prun'a), g1~teja, hadiuga,
ien'dpyn;
d) părţi ale plantelor: hluidny, kaculka (kaluteja), kokorUd'd'a,
kukurudz, luier, pa.pu§a.
I. Repui animal: cukurlij, gdlyc'a, gergelyc'a, harmasar', jaryc, kurkan,
ryngdc, idvra (cf. şi grupa A, pct. j, k, l). Dintre acestea unele au fost, desigur,
împrumutate din co_nsiderente de ordin afectiv (vezi grupa P).
]. Ocupaţii (afară de păstorit, despre care vezi grupa A):
a) a gri cultură: grapa, grdpaty, prasuvaty, sapa, sapaty; tot aici
intră terenurile şi unităţile de suprafaţă: caryna, fdl'la,
moSija, praiyna, sehel' ba; tot aici - drum;
b) alt e ocup aţi i: gard, g~rdadiij, svara şi, poate, şi l'untra.
(p e s c u i t) ; tutuk, kcilus, marfa, mygla, myglas ( e .x p l o a t ă r i f o r e st ier e) ; xvrisija (pielărit ?). Cf. şi grupa următoare ( K ).
K. Stări sociale: armă§, hukatrir, caranyn, fruntds, gazda, kok6na, m6fa,.
rezes, sarakyj, iurat. Cf. şi grupa ].
L. Relaţii sociale, economice, fin aci are: arvona, bir, diima, galbeni~
gologan, klaka, lej, marfa, tokmytys'a, venit, hotar; cf. şi A, pct. d.
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M. Aşezări omeneşti: cifra, kiJJun, mahala; Cf. şi A, pct. b.
N. Termeni etnografici: obiceiuri credinţe, etc.: arktin, lalec', d6jna,
diok, gajda, g6ga, kodas, kracun, kukuc, lavuty, man(n)a, pomana, part',
trymbit' a vataielo, Z astra.
O. Fenomene meteorologice: fortuna, korkobec', negura, pl6va.
P. Împrumuturi afective : aripat, bet' ah, l lyndyj, l,utuk, lroskaj, lrybeha,
bukl'uk, byrzuvatys'a, dieg, facarnyj, flutur, folosyty, fryka, fudul'nyj, fudulytys'a, fuma, gata, gl6ba, gogoman, maj, majie, pacyty, piz'ma, pozna, puter'a,
samarti.ty, sartika, skaptity, stemperti.tys'a, t'ar, ura, uretno, urytnyj, vdre,
xytl'tinec', yndemyna, zmagulyty şi desigur, şi altele (cf., de ex., grupa I).
1

I

IV. CALCURI LINGVISTICE

§ 37.

Datorită

contactului îndelungat şi, pe alocuri, bilingvismului româno-ucrainean, în graiurile ucrainene de sud-vest se constată nu numai împrumuturi lexicale, ci şi semantice şi frazeologice (calcuri). Am semnalat cu alt prilej calchierea de către huţulii din Carpaţii Nordici a sensului figurat al cuvîntului românesc a se prinde („a se închega" - vorbind despre
lapte): pid vplyvom tepla ta vid gl'agtt lovit s'a moloko 1 „sub influenţa căldurii
şi datorită cheagului se prinde laptele" (Vrabie, Stadiul, 71). La acesta se pot
adăoga alte calcuri. Astfel, românii de pretutindeni folosesc expresia nici cît
negru sub ungMe „foarte puţin", „(aproape) deloc". Cf., la Ispirescu: „Da
şi din mîini şi din picioare, cum se zice, şi folos, nici cit negru sub unghie"
(DLRLC, III, p. 188). Despre răspîndirea ei largă vezi ALR II, vol. I, p. 35,
răspunsurile la întreb. 2190 (Nu-i dau) nici cit negru sub unghie. La ucrainenii
din Carpaţii_ Nordici se foloseşte expresia jak za niht'om eorne, ad lit. „cit
negru sub unghie". (Programma, 31, întreb. 466), cu acelaşi sens ca şi în română. Este neîndoielnic că împrumutul l-au făcut ucrainenii de la români,
iar nu invers, căci expresia nu este cunoscută nici în graiurile ucrainene situate
la distanţă ceva mai mare de teritoriul limbii române, nici în ucraineana literară, în rusă sau în polonă. Semnalăm, din aceeaşi sursă, încă două expresii
frazeologice dialectale ucrainene, calchiate, cu siguranţă, după expresiile
corespunzătoare româneşti: u cotyry oka sau u cotyry. oei „în patru ochi"
(ibid., 31, întreb. 465) şi niJJsce serdce „pe inima goală", adică „pe nemîncate"
(itid., 36 întreb. 464).
Cîteva calcuri frazeologice şi semantice după limba română semnalează
la huţuli din Carpaţii Nordici A. Vincenz: cynyty dity „a face copii", sydity
„a şedea" şi „a locui", nevol'a „nevoie" (pe cind ucr. corn. nevol'a înseamnă
„captivitate") ş.a. 2.
Numărul cazurilor de acest fel trebuie să fie mult mai mare. Culegerile de
texte dialectale ucrainene din zona Carpaţilor Nordici şi din alte regiuni învecinate cu teritoriul lingvistic românesc vor constitui o sursă importantă pentru
viitorii cercetători ai acestui aspect al influenţei limbii române asupra celei
ucrainene.
1 V ol o d y mir su X eV y c, JY/fY-1bUJUHO,
JJorii Lw6w, 1901, voi. IV, partea II, p. 213.
• A. de Vince n z, op. cit .. p. 148-149.

MaTepHllilll ,110 yKpai!ICbKO-pyCbKOi CTHO-
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V. ÎNCHEIERE

§ 38. În ucraineana literară şi, mai ales, în graiurile populare ucrainene
<le sud-vest există un număr însemnat de împrumuturi din limba română
{cap. I, §1,4). 1
Vechimea acestor împrumuturi nu este aceeaşi în toate cazurile, dar se
_poate dovedi că influenţa limbii române asupra limbii slavilor din Carpaţii
Nordici datează de multe secole (cap. I,§§ 2, 3, cap. II,§ 6, despre Wl!dkiewicz,
-cap. III, 2, s.v. jaryc etc.).
Împrumuturile din română au pătruns în ucraineană în mod nemijlocit,
pe cale orală (cap. I, § 4). Împrumuturile „culte" sînt mai recente şi mai puţine,
.ele nu prezintă, ca primele, un interes deosebit pentru istoria raporturilor
lingvistice româno-ucrainene (cap. I, § 4, pct. b).
Împrumuturile populare din limba română au o pondere diferită în sistemul lexical al limbii ucrainene : cuvinte locale, regionalisme, termeni deveniţi ucraineni comuni, termeni cunoscuţi în limba literară (cap.I, §§ 4, 5).
Studierea influenţei româneşti asupra limbii ucrainene începe în jumăta
tea a doua a sec. XIX, cu Fr. Miklosich. Numărul contributiilor aduse în
.această problemă pînă în prezent este mare, iar calitatea lor - foarte diferită.
O etapă nouă marchează, în cercetarea. raporturilor lingvistice româno-ucrainene, folosirea datelor geografiei lingvistice (cap. II, § 6).
Împrumuturile din limba română sînt, de regulă, adaptate la sistemul
fonetic şi morfologic al limbii ucrainene. În această privinţă se observă o serie
de corespondeneţe cu caracter legic (cap. III, 1, §§ 8---35).
Lista alfabetică a împrumuturilor lexicale din română (cap. III, 2) este o
:Sinteză critică ;i. listelor precedente, cu adaosuri culese din lucrări recente.
Numărul împrumuturilor din această listă, fără a socoti variantele fonetice şi
.derivatele proprii, este de 353 (Derivatele proprii de la împrumuturile din rom.ână neatestate în ucraieană fără sufixe sau prefixe, de ex. ddzymka <rom. dial.
âdzîmă, prin stadiul ucr. • ddzyma etc., sînt cuprinse şi ele în această cifră).
Gruparea tematică a împrumuturilor (cap. III, 3, §36) arată că şi prin
numărul, şi prin vechimea lor, pe primul loc se situează termenii privitori la
·Păs to i t (cap. III, A).
In afara împrumutui:ilor lexicale, ucrainenii au făcut de la români şi prin
'Împrumuturi calchiere: calcuri semantice şi frazeologice (cap. IV, § 37).
Rezultatele studiului de faţă nu sînt definitive, căci influenţa limbii
române asupra graiurilor populare ucrainene continuă, ca, de altfel, şi influenţa
limbii ucrainene asupra graiurilor populare româneşti. El este pasibil de a fi
-completat, precizat, iar pe alocuri, desigur, şi îndreptat, mai cu seamă pe baza
noilor cercetări dialectale pe teren, a monografiilor dialectale şi, în deosebi,
a geografiei lingvistice ucrainene şi româneşti.

„

1 Indicaţiile
asupra localizării termenilor uc~aincni de origine românească din
·lista data. ln lucrarea de faţă se bazea:za. pe izvoarele scrise consultate de autor şi specificate
în parant2zii., pentru fiecare c1z în parte. Treb:iie să s2 aibă însă in vedere că, de ·multe
-ori, aria de răspindire a termenilor respectivi s-ar putea să fie în realitate mai tnlinsă .
.Este de presupus, de pildă, că bdlec (vezi ac~st cuvint), se cunoaşte pe alocuri şi în alte
graiuri ucra.\nene <lecit cele de tip boikovia.n, în .primul rind in cele trans~arpaticc lnve<inate nemijlocit cu aria dialectală românească. ba.!ţ. Cazurile de acest fel sint numeroase,
<le-a lungul întregii zoae de contract intre cele două limbi.
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BSRLR. II, p. 29-30.
G. G i u g Ie a şi G. I vă nes cu, Un cuvin/ rondnesc de origine
traco-d.ud; dr. mtnzare, mtnzarcl'., mr. muld:arc, în
SCL, X (1959), nr. 1, p. 105-112.
A I. G r a u r, Etimologii româneşti, Bucureşti, 1963.
E m. G r i g o r o w i t z a, RomJnismele în dialectul german al
Saşilor din Transilvania, în „Noua revistă română", nr. 19 din
1 oct. 1900, voi. 2, p. 250--255 şi nr. 21 din 1 nov. 1900, vol. 2, p.
p. 341-353.
K. J. Ha I as, 3aKapnamcbKi monoaneA.•muBu, în Tezy, p. 8-11.

Giuglea, Notes
Giuglea, Glrergarii<
Gi11glea-ludnosc11

GTau„
Grigorowitza

Halo.s

Ha.las, Topo„. Zako.rpo.t'l'a

K J. Ha I a ·s. 3 monouiMiKu 3aKapnammR în NZ, t. XXXV, 1958,
p. 56-81.

Hasdeu, Etimol. mag11.
ronr.

B. Pe t r ic ei cu-Ha s d eu, Etymologicum '"' ag11u111 Romaniae.
limbei istorice şi poporane a românilor. Bucureşti,
t. I-II (18S7). t. III (1893).
J o s c f H o I z b, F r a n t i e k K o p e {: n }-, Etymologickf
slovnik ja:yb leskeho, Praga, 1952.
O Ie x a Ho r bat s c h,
Apzo yKpaiHCbKUX AipuuiaB, Miinchen,
1957.
Dicţionarul

Holub-Kopolnf

Horbatsch, Argo
Horbatsch, Rtcenzie
1-11

Horbatsch, Romaniv
Hrabec
Hrinl:enko

Hrycalc, Evfemizm)•

s

O I ex a H o r b a t s c h, llepwuu emuAt1J.10ZiY11uii t:AOB/UJ1' yi;pafHC&Kof MOBU, extras din revista „CY'1acHic:n.", 11/1962, p. 3-8,
Mflnchen, 1962; ,apyzuu :10wum emiAtOAOZi'lnozo c.10Buu1<a yKpaiuCbKOf MOBU, ibid„ 4 (40)/1964, p. 3-S, Mtinchen, 1964;
Tpemiii
10wum ... , ibid„ 9/1964, p. 3-7.
o I e X a H o r b a t s c h, lliBHi~HO-H:JdOnicmp.qucbKQ ZOBipKa ii
diRAeKmnuu c.10BHU1' c. PoMa11iB Jlb8iBCb1'0f 06:1acmi, llfiinchen, 1965.
St e fan H r a bec, Nazwy geograficzne H1<eulszczyzn)', Cracovia,
1950 (Prefaţa: 1947).
CAoaapb yi;pauuci;ozo R1b/1'Q, I-IV, Kie''• 1907, suh red. lui B. D.
Hrintenlrn (voi. I, A-)1(, voi. II, 3-H, voi. III 0-ll, voi. IV, P-R).
M. A. H r y c a k, EBţfieMi1Mu 8 yKpar11cbKllX zoBopax 3ai;apnammR,
ln Tezy, p 17-24.

Hrycak, Rumuns' ki
~apo=ycen'n'o.

M. A. H
ciwi;a

r v ca k,

PaxiscbKOZO

PyMyHcbKi AeKcU'IHi 3an0Jul/en11.• o WBipqi c. Popaiiouy 3ai;apnamcb1>of o{i,1Qcmi, în Svja:i,

p. 12-15.
V. V.
I I' j e n k o,

ll'jenko

MoAdaBcKue u pyM1>111cA·ue Jau.>rcmBOBQHUR
C'OBemcKoii 3noxu 8 pyccKOM u y1<paunc1>0M Aumepamyp110-nucbMeHHb/X
R1b1Kax, ln Svja:i, p. 29-31.

1 st. gratn.

fcmopuq1ui ~paMamui;a yi;parur&Kor MOBU, ele O. P. Bczpal'ko, M.
K. Bojcuk, l\f. A. :lovtobr'ux, S. P. Samijlenko, I. J. Taranenkc>,
cd. II, Kiev, 19G2.

Jvăncscu,

Gh., ~·ezi,

Giuglea-Ivă.nescu.
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J. J an 6 w, Gwara maloruska wsi Moszkowic i Siwki Naddniestrzanskiej ... , Lw6w, 1926.
Janow, Stos1mki
J. Jan 6 w, Ze slosunkow jţzykowych malorusko-rumutiskich,
în „C6opKHK CTaTeA B 'lecn. aKa,11eMHKa AneKce11 M:eattoett'la Co6oneecKoro", Leningrad, 1928, p. 452-458. N-am putut-o consulta
nemijlocit.
Kalubiiacki, vezi Mi k 1 os ic h, Wanderungen.
Kopelny, Fr., vezi Holub-Kop.Cny.
Korlinskij
N. A. K orc i n s k i j, PoMaHCKue .1eKcu11ecKue 3AeMeHm&1 6 HeKomopblx yKpauncKux ZOBopax TR~eBcKozo pailona 3aKopnamcnoil
o6Aacmu, în Svjazi, p. 42-43.
Lealii
An g e I o Le o t t i, Dizionario albanesc-ilaliano, Roma, 1937.
Lysenko
P. S. L y se n k o, CAoBHUK oilJAeKmHoi .1eKcuKu cepeOH&OZO i
cxionozo floAicc.q, Kiev, 1961.
Lyzanec'
M. P. L y za ne c', YKpainc&Ko-yzopc&Ko-pyMyHc&Ki AeKcu11Hi napaAeAi, în Svjazi, p. 44--46.
.Ualecki-Nitsch
111. Male c k i, K. Nit s c h, Atlas JF_ykowy Polskiego Podkarpacia, cz. I - Mapy; cz. II - Wst~p. objasnenia, wykazy wyraz6w.
Cracovia, 1934.
J-,,f arusenko
T. O. M a r u s e n k o, HD36U peA&er/Jy 6 yKpaiHC&Kiii MOBU, în
„llocni.nJKetttt11 J MOBOJHaBCIBa'', 2, Kiev, 1963, p. 62-77.
MCD
Materiale şi c;ercetări dialectale, I, Bucureşti, 1960.
Jv/ eyer-Lubke
\V. M e y e r-L li b k e, Romanisches tlymologisches Wărterbiu/1,
ed. III, Heidelberg, 1935.
Mihăescu
H. Mi hă e s cu, Influenţa grecească asupra limbii române pînă
fn secolul al XV-iea, Bucureşti, 1966.
Mihăilă.
G. Mi hăi 1 ă, lmprumuturi vechi sud-slave fn limba română.
Studiu lexico-semantic, Bucureşti, 1960.
Miklosich, EWSI.,
F r. M i k 1 o s i c h, Etymologisches W iirlerbuch de" slavische"
Sprachen, Viena, 1886.
Miklosich, Fremdworter
F r. Mi k I os ic h, Die Fremdworter in der slavischen Sprachcn,
Viena, 1867, p. 1-67.
Miklosich, Wanderungen = Franz M'i k 1 os ic h, tJbor die Wanderungen der Rumunen in
den dalmatinischen Alpen und den Karpalen, Viena, 1879. Separatabdruck aus dem XXX. Bande der Denkschriften der philosophischhistorischen IGasse der kaiserlichen Akadernie der Wissenschaften
(p. 1-66). Capitolul II, Al: Rumunischu im kleinrussischen (de
Fr. Miklosich, p. 10-11); 2: Rumunisches im kleinrussischen und
polnischen (de E. Kaluzniacki, p. 12-21).
Mladenov
S t e f a n M 1 a d e n o v, EmuMOAOZU~ecKU u npaBonuceH pellHUK
Ha 6bJl2apcKu11 KHU~06eH e3uK, Sofia, 1941.
M odrzejewski
T. Mod r z e j e w s k i, Wyrazy ktrfre umarly i klore umierajq•
Varşovia, 1936.
N akonelschna-Rudnyc' kyj
Hanna Na k o net s c h na, J ar os I au R ud n y c'k y j,
V krainische Mundarten, SUdkarpatoukrainisch (lemkisch, bojkisch
und huzulisch), Berlin-Leipzig, 1940, în „Arbeiten aus dem
Institut fur Lautfortschung an der Universitii.t Berlin'', nr. 9 (Elementele româneşti au fost extrase de E. Petrovici, Note .. ,).
Nandriş
G r. N an d r i ş, Păstoritul românesc în Carpaţii poloni în lumina
Aliasului lingvistic al Poloniei subcarpatice (AJPP), în „Dacoromania", VIII (1934-1935), p. 138-148.
.
Niţă-Armaş
S i 1v i a N i ţ ă-A r m a ş, Jn jurul problemei cuvintelor de origine românească. în limba slovacă, în SCL, anul XVII, nr. 5 din 1966, p. 579-591.
NZ
HayKoBi 3anucKu ale Universităţii de stat din Uzhorod.
Ohijenko
I. Oh i j e n k o, HHoJeMHl>le JAeMeHmbl B pyccKoM RJl>lh"I!, Kiev,
1915, 101 p. Sarovol's'kyj spune că autorul s-a oprit şi asupra influenţei româneşti şi că arată condiţiile istorice care au favorizat
intrare lor în limba ucraineană. Nu am putut-o consulta nemijlocit
Jan6w, Gwara
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o. o n y §keV y C, C1106apb 6oi1K06CKOZO oua11exma (litera E).
culegerea ;,cnaBJ1HcKlla neKcHKorpacl>HR H neKcH1conorHa",
Moscova, 1966, p. 61-101.
V. I. Or os, J(eRKi oco611utJocmu npuxMemHuKiB y zoeipxax XycmOros
U/UHU 3ai;ap1111mcbKOi 0611acmi, în „Te3H DP .no XVII HayKoeoi
KOHljlepeHUii...", aprilie, 1963, PoMaHo-zepMaHCb~·a tjjiA011oziR, Uf.horod, 1963, p. 46--49.
V. I. o r o s, lipo YKJJOiHCbKO·PYMYllCbKi M08HÎ KOHmaxmu 8 CJCÎOHUX
Oros, J.:ontal1ty
pailoHax 3aKapnammll, !n Svjazi, p. 54-55.
Tache Papahagi, Dicţionarul dialectului aromân, Bucureşti, 1963,
Papahagi
G. Pascu, Sufi:rr.le romaneşti, Bucureşti, 1916.
Pascu
I. P a. t r u ţ, Fonetica graiului huţul din Valea Sucevei, Bucureşti,
Ptftruţ
1957.
P.trov
A. Petrov, Kapnamopyccxue Me:NCeBble H03BOHUJl U3 no11oeuH'1l XIX
u U3 Hll'IQJIQ XX 8., Praga, 1929.
Petrovici, ji11tiţă
E. Petrov ici, Sl. trtica 'zer' în limba română, fn limbile slave
şi în limba maghiara, în „Studia Universitatis Babes-Bolyai", Cluj,
seria IV, fasc. 2, 1960, PHLOLOGIA, p. 7-13.
Petrovici, Note elimol. II = E. Petrov ici, Note etimologice II, în CL, anul X, nr. 2 din
1965, p. 358-359.
Petrovici, Notesl.-rom. I= E mi 1 Petrov ici, Note slavo-române I, !n „Dacoromania",
X, partea I, Bucureşti, 1941, p. 26-38.
Petrovici,Notesl.-rom.II = E mi 1 Petrov ici, Note slavo-române II, în „Dacoromania",
X, partea a II-a; Bucureşti, 1943, p. 335-352. Elemente româneşti
în ucrainee111cl, p. 345-348 (vezi Nakonetschna-Rudnyc'kyj).
Petrovici, Trocdtori
E. Petrov ici, Nume r01116neşti de trectftori peste cu/,,.i, !n CL,
anul XI, nr. 1 din 1966.
Poghirc
C. P o g h i r c, Considbations sur Ies e/timents autochlones tk la
la11gue roumaine, in „Revue roumaine de linguistiquc", XII (1967)
nr. 1, p. 18-36.
Programma
Institutul de slavistica. al Acad. de Ştiinţe a URSS, llpozpaMMO
co6upauu11Mamepua110601111 „Kapnamcxozo ouOJ1eKmu11ecxow am11aca",
Moscova, 1964.
Puşcariu, Lb. rom.
S ex t i I P u ş c ar i u, Limba română, voi. I, P1'ivire generală,
Bucureşti, 1940.
Radio//
V. Rad I of f Versuch eines Wr;„terbusches des Ti.il'k-dialecle,
I-IV, Haga, 1960.
Rosetti
A 1. Rosetti, Istoria limbii rom6ne, I-IV; voi. I, Limba latină,
ed. III, Bucure.şti, 1960; voi. II, Limbile balcanice, ed. III, Bucureşti,
1962; voi. III, Limbile slave meridionale, ed. IV, Bucureşti, 1962;
voi. IV, V, VI, Bucureşti, 1966: voi. IV, Rom6nă comund; voi. V.
Limbile vecine: maghiara, ucraineana, polona, slovaca, albaneza.
bulgara, sîrbo-<:roata. Expansiunea limbii române; voi. VI, Istoria
limbii romane din sec. al XIII-iea pincl la tncoputul s.colului al
XVII-iea.
Rosetti-Cazacu
A I. Rosetti, B. Caz acu, Istoria limbii române literare,
Bucureşti, 1961.
Rozwadowski
J an Mic hal Roz w ad o w s k i, Wyb6r Pism, tom. I Pisma
polonistyczne, Varşovia, 1959, O nazwach geograficznych Podhala
(publicat mai întii in „Pamiţtnik Towarzystwa Tatrzai\skiego",
1907, p. 1-7). p. 307-324.
Rudnyc'kyj
J. B. R ud n y c'k y j, An Etymological Dictionary ofthe ukrainian
language. Winnipeg, Canada, fasc. 1-5 (1962-1965),
Rudnyc'kyj, Nazwy
J. R u d ni c k i, Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny, Lw6w, 1939.
Rudnyc'kyj-Nakonclschna, vezi Nakonetschna -Rudnyc'kyj.
Scheludko
D. S c he I ud k o, Rumanische Elemente im Ukrainischen, !n
„Balkan-Archiv" II, Leipzig, .J926, p. 113-146.
SCL
Studii şi cercelă.ri lingvistice, Institutul de lingvistică, Bucure.şti,
1950 ş.u.
Onyskevyl

M.
in
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August Scrib an, Dicţi,naru/ limbii româneşti, cd. I, Iaşi,
1939.
Semlyns'kyj
S. V. S cm~ y n s'k r j, lleKCU'llli 3Qll03U'leHHJi 3 pociuCbKOf ma
yKpaiHCbKO{ M06 y PYMYHCbKÎU MOBÎ, Kie,·, 1958.
S]P
Slownik j~zyka polskiego, PAN, voi. I-VI, Varşovia, „Wicdza
Powszechna", 1958 ş.u.
Slovnyk movy Sautenka. = CAOBHUK MOOU llleB'leHXa, t. I (A-H), t. II (0-H). Kiev, 1964.
Sobolevskij
A. Sobo I cvs k i j, KaK t>arJHo pyccKue .?1CuBym B Kapnamax u 3a
KapnamaMu? (pe marginea cărţii prof. I. P. Filevi~. Ywpci;a11 Pycb
Scriba.n

u CBJi3aHHb1e c Hl!IO Bonpocbl u 3at>a'lu pyccKou ucmopu'lecKou HaYKU,
Varşovia,

1894, !n ,,)KHJlaJI crapMHa", Moscova, 1884, fasc. III-I\'.
I. I. S re z ne,. s k i j, MamepuaAbl t>A11 CAOBap11 t>peBHepyccKozo
Ji3b1Ka, I-III, Moscova, 1958, după ed. din 1893; voi. I (A-K),
voi. II (JI-ll), voi. III (P-H) şi Suplement (A-H).
Stieber, A lla.s lemk.
Z dis I a w St ie b c r, Atlas dawncj lemkowszczyz„y, l..:\dz,
zeszyt I (1956) - zeszyt VIII (1964).
Sticber, Toponomaslyka = Z dis I a w St i e b e r, Toponomastyka l.emkowszczy:m:y, cz. I,
l..6dt, 1948; cz. II, l..6dz, 1949.
Stocki
Stoc k i, Beitriige zur ukra.inischen Worlforschttng, în „Archiv
fur slavischc Philologic", Berlin, 1913 (pe coperta interioară - 1914),
nr. 35, p. 349-355.
Stolbunova.
V. I. St o 1 bun ova, K sonpocy o swuM006ozaU1e1UJu 6yKOBu~
CKUJC Z060p08, ln Svja.zi, p. 73-74.
Sreznevskij

Svjazi

Bocmo'l11ocAaBJiHCKCM10cmo'lHOpoMaHc1'ue Ji:JblKOBble, AUmepamypHble u
fPOAb1'/IOD/lble c6R.3U (Tezele referatelor şi comunicărilor la conferinţa
ştiinţifică interunivcrsitară

de la 11-16 octombrie 1956),

Cernăuţi,

1966.
Şă.ineanu, Influcnfa

Lazăr

Ş ăi

n ca n u,

Influenţa. orientală

asupra. limbii fi culturii

române, I-II, Bucureşti, 1900.
Şăincanu,

I sloria

L a z !I. r Ş A i n e a n u,
Ducure\rt'i, 1892.

Istoria filologiei române.

N. M.

V.

Studiu critic,

Sanskij, Kra.lkij etimol. slov

Sanskij, Etimol. slav.
Sa.rovol' s' kyj

Sylo
Ta.t.-russk. slova.r'
Tezy
Tursko-b41g. relnik

Trtivnilek
Trubacev

Udler

San s k i j,

V.

Ivan o'"·

T.

V.

San s k a j a,

KpamKuii 3mUM011ozu'leCKUU CAiJBapb pyccKozo Ji3b1Ka, Moscova, 1961.
N. M.
ns k i j, 3mUMOAOZU'leCKUU CAOBapb pycci;ozo Ji3bll(Q.
Moscova, I (A) 1963, (E) 1965.

sa

I v a n S a ro v o l's'k y j, PyMyHCbKU 3ano1u11e11i CAOBa 6 yKpalHCbKif
MOBU, K0Mici11 311XO.ll0- H aMepmcaHOJHaJICTBa, în „36RpHHK 3aXOll03HaBCTaa", Kiev, 1929, p. 52-65.
H. F. S y 1 o, Yi;pafHCb1'0-pyMyHCbKi MOBHi 38'111i;u, în Sv_iazi,
p. 84-85.
Tamapci;o-pycci;uu CAOBapb, Moscova, 1966.
Te:Ju i>o11oaiiJeii <>o XX 11ayKOBOf KOHfPepe1111il, Seria lingvistică, lizhorod, 1966.
TypcKo-6uwpch·u pe'IHUK, alcătuit de Nikola Vanfo,,, Gălăb Gălă
bov, Genco 1-\Iasov, Trajko Popov şi Vasil Sanov, sub conducerea acad. Stojan Romanski, ed. II. Sofia, 1962.
F r a n t i s c k T r i v n I c e k, Slovnik jazyka. lesMho, ed. IV,
Praga, 1952.
O. N. T r u b a te v, Hcmopu11 c,1!lBJillCKllJC mepMUH08 pot>cmsa,
Moscova, 1959.
R Ud Ier, Mo,1iJaBcKue zosopbt l/epHOOlll/1'0u o5.11Jcmu 6 cp!lBHenuu
c zosopaMuMo,1iJaeci;ou CCP, 3aKapnamci;ou o6Aacmu YCCP u i>pyzux cMe~11ux o6Aacmeu t>aKopoMaHCKOW A1accusa. Ko11co1111nmu3M.
Chişinău,

196·-I.
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YKpauHcKo-pyCcfiUU c1106apb, voi. I-VI, Kiev, 1952-1963; voi. I (A-)/();
voi. II (3-H) ; voi. I l l (O-nooapyH011oi;); voi. !\-" ( nooame11b n'Jimb); voi. V (P-C); voi. VI (T-J/).

Vasmer, l\ritisclus, I-l I = Max V as mer, Kritisches und Antikritisches ~ur neueren slawischen Etymologie, in „Rocznyk slawistyczny", Cracovia; I, t. III
(1910), p. 244-283; II, t. IV (1911), p. 151-189.
Vasmer, REW

Max V as mer, Russisches etymologisches Wlirterbuch,
Heidelberg, 1950-1958.

Vasmer-Trubace'"

Max V as mer, 3muM011ozu11eci;uu c1106:Jpb p_vccKozo R1b/Ka. Traducere din limba germană şi completări de O. N. Trubaccv; t. I
(A-p), t. II (E-My:NC), Moscova, 1964, resp. 1967.

REW

I-III,

Verchrals'kyf

I va n V e r c h r a t s' k y j. Hosi 1Haoo5u 110.weH1'/IJ1mypu mepMiHo,10zii npupooonurnol, 11apo0Hoi Ji6p:mi AIÎ-"C 11iooo.<t, Lw6w, 1908.

Vincen.:

Stanislaw Vmcenz, Nu w •sokieJ poloninie. Obra~y, dumy i gawrdy
z wierzchou.'in.t' /1uculskiej, V::r~ovia, 1936.

Vrabie,

Influenţa

E mi 1 V r ah ic, Influenţa limbii rom!lne asupra graiurifor ruseşti
din R.P.R., în SCL, XI (196(1), nr. 4, p. 927-956.

(„lipoventşti")

Vrabie, Observa/ii

Emil Vrabie, Obsrrva{ii asupra unui grai rus de pe ll'riloriul R.P.R.,
în Rsl., IV (1960). p. 107-129.

Vrabie, Stadiul

E mi 1 \' r ah i c, Stadiul aciuai şi sarcinilr cercetării prai.urilor
..Za11e din Rep11blica Popularii. Rom!i.nă, ln Hsl., \'II (1963), p. 55-74.

Vrabie, Termeni

E m i 1 \" r ah ie, Termeni de origine românească în limba bieloru.<ă,
în „Omagiu lui Alexanclru Hosetti la 70 ele ani", Bucureşti, 1965,
p. 693-695.

Wahilewit

J. W ah i Ie w i l:, Hucu/owi, obywate/i w.1'/wdnjho puhofi Karpal·
skeho, ln ,.Casopis Ceskt!ho Museum", XII, 1838, p. 475-498 şi
Xlll, 1839, p. 46-68 (Glosar de cuvinte huţule).

\Vicczorkicwicz

Broni.slaw \A/ieczorkiewicz,
Varşovia, 1966.

Slownik gwary

wars~aw

skirj X IX wieku,
Wţdkiewicz,

Dyalekt

S t. W ţ d k i e w i c z, Dyalekt rum10iski ui.vwany na ziemiach
polskich, în „Encyklopedia polska", t. lll, d::ial l II, czţSc li:
„Jţzyk polski i jcgo historya z uwzgl~nienicm innych ji:zykow
na ziemiach polskich", Cracovia, 1915, p. 448-451.

Wţdkiewicz,

Empru11ls = St. W I' d k ie w ic z, De qt1"1ques emprunls du slaue occidenla
auroumain, în „Rocznik slawistyczny", t. VIU, Cracovia, 1914-1915
p. 111-132.

Rum. Lr.hn- = St. W ţ d k ie w ic z, Zur Charahleristik der rumăni.;chen Leh11111iirler im Weslslawischen, in „Mittcilungen des Rumll.nischen Instiwilrler im Wcslsl.

\Vţdkiewicz,

tuts an dcr Universitl/.t Wien", bd. I, 1914, p. 262-292.

Xudas

L. M. X u ci as, JlaHOwaţ/jmHi HaJBU 8 naM'JimKax yKpafHCb1'0i aKmosof MOBU XIV-XV cm., !n „.ll.ocni,nllCeHHR i MaTepianK J yKpaiHCbKoi MOBH", voi. V, Kiev, 1962.

Zavorolna

T. P. Za vor o t n a, Mo11daBCbKi 11eKcU11Hi 3ano1u11enHJi 8 ci;11aiii
yKpafHCh1'UX llQOOyHQUCbKUX ZOBipoK (Este vorba de localităţi rurale
de pe malul stîng al Dunării de jos). vezi Svjazi, 24-25.
T. P. Za vor o t na, ,aiQ/lei;mHi oco6,1usocmi yi;pafHcbKUX zosipoi;
HaoOyHaUU/UHU, ln Tezy, p. 12-16.
F. T. 2 y I k o, I'ottopu yKpafHCbKOI M06U, Kiev, 1958.
Eugen t. e Ie c ho w s k i, Rutenisch-deutsches Worte'.buch, I-II,

Zavorotna, Osoblyvosli

Zylko
telrch.ouiski

Lemberg, 1886 (voi. Tl în colab. cn Sophron. Niedziclski).
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BJIIDIHHE

PYMhIHCKoro Jl3blKA HA YKPAHHCKHn
(Pe:noMe)

1. Pa6ora, OD11pat0waJ1CJI Ha 6onee 3Ha'IHTeJILHLie DPCAIDecTBYIOlllllC 11ccne.!{OBa.llllJI li
HOBel!w11e J13hlKOBhlC cjJaKTLI H KOMMeHTapHJI K HllM, JIBnJICT co6o.ll rrom.ITKY CllHTCTir.111posan„
MaTep11aJI, KacaiomuAc11 BnllJIHHJI pyMh!Hc1rnro J13hIKa Ha YKPaHHCKH:li. OcHOBH}.IMH yKpaHHcKHMK
rosopaM11, s KOTOpb!X :iaperucrpuposaHo pyMl>tHcKoe BJIHllHHe, RBnJDOTCll ioro-Jana.!{Hble rosophl
11, o nepsyio o'!cpe.!{b, 3aKapnamcKue, ZYl/J'ilbCKUe, noKyma-6yK06UHeKue, HaiJiJHecmpo6cKue 11 cmenHMe.
l!epe1 JTH roeopbl 'laCTb neKCH'lecKHX JaHMCTBOBaJ111ii 113 PYMhlHCKoro ll'lhtKa crana o6UţeyKpauH
cKou, npOHHKHYB li B 11umepamypH&IU Ji3blK, li 6naroAapll HCMY BO.llAll B o6UţeyKpOUHCKUii cjJOHll.
BepoRTI!O, Ha116onee paHHHe PYMLIHO-JKpa.HHCKHe KOHTaKTbl OTHOCJITCJI K XI seKy.
nDCnC.l\YIOlUHC CTOneTHll KOHTaI<TI>I MClKJ\Y HOCHTenJIMll 3THX J13blKOB YCKIIHBalOTCJI li pacWHPlllOTCll - OT CesepHldX KapnaT .110 qepttoro Mop11. HeJCKOJlbKO .11pesHHX Ja11MCTBosaH1111"
HJ PYMhlHcKoro llJbll(a srrnoTb .110 nawHx .D.Hel! coxpaHJ110T s YKpaHHcKOM .11pesHHe cjJoHeTI!'ICCJCHe 3ilCMCHTbl MII cnosa li 3H8'1CHHJI, KOTOpblC 11J160 co sepmeHHo HC 3aperHCTp11poB8.llbl e pyMblHCKOM llJhtKe (cp. yKp. rumenu11âty „JKeBan."
.11peeHepyM. •a rumena < naT.
ruminarc), JIH6o Bb1Wn11 HJIH BbIXOllJIT H3 yrroTpe 6neH1111 (cp. yKp. kl'ah < APCBllCPYM· •cl'ag
„Cld'l)'J''', YKP· filyn < .11pes11epJM ~fillîn ,.KpeCTBHK", yKp. ll'i/61'
„Knesep" < ApeBHCPYM•tn/ol', yxp. grun' „xonM" < ApeeHepyM. •grun' yKp. mcrit:d'tl „1111ma rraeyyxoe" < APCBaepyM. •merendtl „CbCCTllblC DpHr.aCbl", yKp. frtmbijfl „oepeBKa" < APCBHCPYM· JlHail, •friJmble,
cp. pyM .D,llail. frfmbie, KOTOpoe B HaillH ,D;HH BCTJlC'laCTCJI B liaHaTe, HO KOrAa-TO, sepoIITHO, 6brno HCBeCTHO H Ha eecepe CTp8IlhT; cp. H YKP· kurmdk „eepesKa" < APCBHepyM . .u;Hail.
curm „TO llCC" H T. li„ CM § 3).
B HeK0Topi.1x ioro-Janal!HJ.IX yxpa11HcKHX roeopax 3aHMCTBOBllHHJI 113 PYMbIHCKcro SOhIKa
HC HMCIOT CllHOHllMOB yKpa!IHCKOro npOllCXOlK.llCHHll, '!TO HHOrl!a 110.!ITBCpJK,.D.aeT .llPCBHOCTb Jill
cymecTBOBaHHll B yKpaHHCKOM J13h!KC.
KoA1Necm6eHHblu c-ocma6 JaHMCTBOB8HHM 113 PYMhlllCJ<:oro ni.rKa B yY.paHHCY.OM TO'IHO yCTaHOBHTh O'lettb TPYllHO, Ol!HaKo HJBCCTHO, '!TO e p11Ae cny'laee 3TH 3a11McTeor.am111 nac~HT:hl
ea10TC11 COTHllMH. Hanp11Mep. B OJJ.HOM YKJ:'8HllCKOM roeope 3aKapII3Tbll Ha
TeppHTOpHH
YCCP Rccne.11onaTeni. JaperHCTp11poea.1 HeAaBHO 512 HenpoHJBOl!HJ.11> c,1011a, JaHMCTeonauHhlx u:i.
PYMblJICKoro.
B eaCT011mee speMA BaJl(Hellw11M HCTO'IHHKO~! HOBbIX 3a11MCTBosaH11ii 11en11eTc11 pyMbl110yKpau11cKuii 6/JJIU1UGU3M lKHTeneli t.rnorHX HaceneHHblX flYl!KTOB, pacnonO;KCl!HhIX B 30Hax KOHTaKTOB MClKJlY .llBYMll Hapo.naMH HJlH B6.llJl3H )TEX 3011 (cp. § 4j.
AeTop BLIAenACT 3 KaTeropHH JaHMCTBOBaHIIA: a) JaHMCTBOBaHHR 113 PYMbIHCKoro 1111.aca,
11€U36ecmHble yKpQUHCKO.>of.V 11umepamyp110My J13b/KY (KpHTCpKeM npoeepKll c.1)'lKH.ll cnonapi., COKpaWCHHO Ukr. -russk sloutlr); cpe.a11 HHX p11.a Merm11wx cnos, pacnpoCTpaHCHHhIX Ha orpaHa•rettHolt
TeppHTOpHH, HaDPHMep, t•andzcfr HnH zgarda, OJJ.HaKO APYrlfC oxsaTJ.IBalOT 60,1ec w11poK11e
apeailhl (CM„ HaDpHMCJ:', kurastra HJDI .<tru11ga); 6) 33HMCTBOB3HHll, 113BCCTHblC D y1'pDUHCKOM
11umepamyp110M R3b/Ke KaK 0611acm11we c1106a (Hanp.cara, fina, turma 11 T. JJ..) 11 s) 33KMCTBOBaHRJI, paccMaTPHBacMi.1e KaJ< 11umepamypHble c11oaa (Hanp. bukdfa, keptcfr, rntl!t;j 11 np.).
B p11.ne cn)"iaee JaMMCTBOBaHHll HJ pyMbIHCKoro J13btKa, llMCIOIUHC Hapoo11b1ii xapmrrep, s
yKpaMHCKOM JIHTepaTypHOM J13b!KC npH06pem1 HOBblC OTTCHKH, cneurnjlH'ICCKllC AJ)ll KllU:J!CllOZO'
CTHJill (cp. PYM- ţdYina „o6pa6aTYnacMaR IlJIOl!la,nh" > JJHT. yKp. cdr;'t10 „o6nacn", „MCCTO"
llJJH Hap. PYM· a plecd „KOpMHTb rpy.!{blO" >JJHT. yKp. plekdl)' „nHTaTb" Hal!CllCAY, uenanncn. H
T. JJ.). B pa6oTe paccMaTpHsaroTc11 nym ncpexo.11a 33HMCTBOllaHHil m O.!llloli
r.aTeropHK
D JJ.PYTYIO.
II. .Uanee npOBOAHTCll o6Jop JIHTepaT)'Jlhl no oorrpocy o BJIHJIHH!l PYMbllJCKOrO 113blK3 Ha
YKPaHHCIOlli, npHllaJ1JICJKameir nepy <l>p. MHK110WH'la, E. Kan)'Jl(HRUT:oro, 11. A. KaHAPK, ,D,. IllenYll!.KO, 11. lllapoeoJlbCKOro, ,D,. KphIHllCBJThl, 11 . .U3eH.ll,3enHBCKoro 11 l!PYTHX, c KpllTH'lecKolt
OUCHKO.lt HCDOJlbJYCMLIX MCTOAOB, .llOKYMCHT3UHH li 061.CKTHBHOCTH B BblOOpC H IJHTeprrpCTaUHH
cjJaKToe. HoeuM 11, s TO :11Ce epeM11, O'ICHJ, BalKl!bIM JneMeHTOM B 1oy~e1mu PYMhIHCKoro en11J111H11 Ha yKpa11HCKHA llJldlt J!BnllCTCB 11cnom.1osaRHe .11aHHblX pJMblHCKOil H YKpam1c1<0A AUHZ6Ucmu~ecKou uozpaţ/juu (3. IIerpoeH'I, 11. Jl3eH.1J.JHJICBCKHl1 H .a.p.).
B JTOii rnaBe, eu6onee o6'bCMHol! no cpasHeHHIO c .npyTHMH, TparryioTcA 3 eorrpoca:
1) <!JoHCTH'ICCKall H MOpcjJOJJOrH'lecKall aOanmaqUJ< JaHMCTBOBaHHli H3 pyMLIHCKOro ll'JhlKa; 2) QJ1ţ/ja6umHoe pacnonoir.eHJ!'e JaHMCTBOBaHHJ!. (BMecTC c HX eapHaHT3.MJI H rrpoH3BOAH&IMH); 3) meMamu~ecKoe pacupeAeneHHe JaJIMCTBoeamdt.

:s
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1. B no.naBIJRJOWeM 6011bWH11CTI1e cnY'laee MOlKllO OTMe-IHTb JaKOHOMepP.ble cooTllCTCTJIBJI
MClf"JIY !jloHCTH'ICCKolf 06011o'IKOI! PYMbIHCKllX JaHMCTBoeaHH.ii o yKpa1111cKoM RJblKe 11 HX PYMWBCKHM npoTOTHDOM. HanpHMCp, pyM. a, y,ll;ap11b!H HJl1I 6eJy.o.apHblll, OCTatTCJI B YKp. a (CM. § 9),
pyM. oa nepexo.llHT e yKp. o (CM. § 17) li T • .n. 06&l'lHO, pyw.i.mcKHC JaHMCTBO&aHHR JaKoH0Mep110
nol!'IHHRJOT::R H MopclJ0110TH'lecKoll. cucreMe YKPaHHCKoro RZbIKa. Bce ocofi.1e cnY'laH e pa6oTe
oroaapllBaJOTCR H KoMMeHTHp)'IOTCll (CM. §§ 24--30).
2. A11ţfjaaum11b1ii cnucoi; 3auMcmaosa1111ii conepJKHT 35J nenpoH3BOITl"LIX cnoea. OHB 6&111H
HJB!IC'ICHbl HJ OCHOBHblX cnoeapell YKJ:allHCKCfO A3bll"a (teluhowski, Hri„lenko, Ukr.-russk.
slovar'), HJ 3Tlllll01IOTH'ICCKHX cnoeapclt (Miklosich, EWSI, Bernektr, Va!fner, REW,
Rudnyc'kyj), MJ .D.HaneJCTanLHblX cnoeapeil 11 06.r.aCTHblX aTnacoe HCKOTopi.rx cnaeRHCKBX roeopoe ceeepHblX KapnaT (Malecki-Nitscl-, St'eber, Al/a.< lcn1k, Dzendzelivs'kyj, Atlas

Transkarp.).
KaK npae11110, nocTpoe1111e cnona-cran11 :iaK;r10•1aeTcA e cnCl!YKWCM: YKPaHHCKoe cnoso
.11aeTCR B TpaHcnnTepauHH c npHMCHCHHCM .r.3THHCKCTO an~ael!Ta (11anp1Mep, tid;;ymka = ti./)JILWCa).
nocne '!ero yKa3b!BaeTCR Ha JHa'leHHC (11J1H 31,a'ICHHJI) cnou, B COOTIICTCTBHH c TeMB HCTO'llllfKa.MH,
OTKy.o.a 0110 6bl110 BJRTO (11anp.; ti.dzymka „csoero po.na xne6 HJ HC.D.OJpenoro Tecra"). ,llanee cnel!YCT yKaJaHHe roeopa, roeopoe H!IH o6naCTH, rne 6bUlo 3aperucTpBTpoeaHo .cnoeo (HanpRMep,
npH tidzymka YTO'IHJICTCll: B 6yKOBHHCKMX H TaJIHUKHX roeopax). nocne 3THX .o.aflHl>!X, B cKo6xax
.o.enaJOTCll ccumw Ha 11cnom.JoeaHH&1e HCTO'ISHJ<H .llOK}'1'1enTa.llJ!Jj. Hanp., nocne ewmeYKa.JlUD!ldx
,D.aJIHblX o CJIOBC dd:ymka CJIC,llyeT: (telechowski, 2, Hrinlenko 4). 3Ta 'laCTL CTaTe.A an!jla
BHTHOTO CDHCKa Jal!MCTBOBBHHli RBJlnCTCJI HX npedcmaBJl(!HUeM. ,!lance CJICl!YCT 3fflUAIOAOlUJI, c lUITI'pOBal!BCM ll CK06Kax pa6oT, B KOTOPLIX Ha Hee YKaJblBa.JIOCb HJIH r.11e OHa npHBO.DJlJlaCb, a TlllCIKC
pa6oT, ncnonb3YCM&IX aeTopoM j]Jlll ee YTO'IHCHHll H:TH .o.ooonHeHHR H T. l!. HanpHMep, eOJBpaillaRCb
K tfdzJ•mha: 3THMon.: co6cTBCHHOC o6paJOBaHHe, c cy!jl. -K -a< YKP· •tf.dt.'Yma
pyM. ,IU!an. tidzîmă, cn. apYM. dd2fn11i .•TO ll'C" (Papahagi 60) < rpe'I. tituµa „6e3 .llPOllrll<efl" (lialttzniacki, 12,
Sclielvdko, 125 Crânjale, 4:·.2, Jvlihăescu, ~3). IlpH ycnoBMM HaJIB'IBn OTMC'laIOTCll H cJ>oHeTB"!ecKHC BapHBHTbl, KaK, HanpHMep, hddzy•mka (Hri„lenko, 2~3). I1nor.o.a KOMMCHTapHH ,ll;BIOTCll He B
p:!.MKllX CTaTeli, a B CHOCKax.

<

Bo MROTHX CTaTbRX ancJ>aeHTIIOTO Clll!CXa OTMC'laCTCJI meppumopuaJlbHOe pacnpocmpaHeHUe
JaHMCTBOBaJlll:ii, Ila OCllOBC YKaJaHHblX aTnacoe. 06bl'IHO JaHMCTBOBaHHJI HJBCCTHbl HQ 6oAee
UiUpOKUX )!KpDUH•'l(U)C apea11ax, Ol!HaKo HX }'Ka3aTb HCBOJMOlKHO HJ-Ja orpaHH'ICHHOCTH TCppBTOpBA, HaHCCCHHblX Ha HMCIOWHCCR ,110 CRX nop nHRTBHCTH'lecKHC KapTbl.
Ha ecex OCHOBHblX cnoeax a TaJGKC H Ha HX BapHaHTax li

npoHJBO,D.HbfX, OTMC'ICHO

yiJe-

peHue, BCJIXHit pa3, Kor.na OHO )'Ka?BHO B 11cnom.3yeMblX HCTO'IHHKax.
CTaTba jarjl „elK" oxeaTb!BaCT 6om.w11A no cpaeneHHJO c .npyntMH Kpyr npo6neM
H, no MHeHmo a.aTopa. npe.ncTao1111CT oco6i.1:1! HHTepec np11 peweHHH eonpoca o dpesHocmu
pyMblHO-YKP8HHCKHX JIJblKOBLIX OTllOWCHl!li. AnTop ebU1e11rae-r H OblTaCTcJI IJ0.!1.D.Cplll:aTb nonolll:eHHC o TOM, 'ITO j D 3TOM CJIOBC BOCXOl!HT ewe K nep110.ny, npe.nwecreyJOlllCMY y BOCTO'IHLIJt cnaBJIH ornyweHHJO KOHC'IHblX rnaCHblX -.. H .._, T. e. K XII eeKY enn HCMllOTHM paHee. I1 npyn1e3anMCTeOllaHHJ1 HJ PYMblHCKOro nJblKB 38C11YlKHBaJOT H MOT!IB 6&1 CTaTb npe.zu,tCTOM TaKOTOlKC .llCTa.JlbHOro H3Y'ICHJlll.

J, TeMamu~eci;a11 i;.1accurfiuKa11u11 wu.wcmsosa11uii .11ae-r 11csoenpe.ncraeneHHe o Mecre. MacmTa6e H xapaKTepe MaTepHB..1bffblX H l!yxOBHblX CDJIJCil PYMblH c YKP:J.BHllaMH. Ha ocnoae MaTepHana,
BK!IJO'ICHHOTO B an!jlaeHTHblli CRHCOK, B pa6oTe Y'IOClK.llaTOTCR C!IC.D.YJOIUHC TCMaTH'ICCICJIC TP)'IIIlhl
:iaHMCTBOBaHHll: A. llacmywecmBo: a) OB'lapbl, a') nacTyxH KOPOB, b) YKf.blTBJI .llJIR nacryxoe,
c) DHJUa nacryxoe, d) nacrymec1<oe xoJJiiCTDO, e) MCCTO .11nR ~aroRa oueu, e ') KopoBHBXB, f) o'lar
y nacryxoe, g) nocy.na, h) OPY.llHR, i) M0110'1Hb!C DPOD.YKTbl, j) H83BaHKJI OBC'lbHX nopo,ll (no UBCTY
111111 l!PYTHM DPHJHaKaM), k) HaJBaHHJI nopo.11 poraTOTO CKOTB, I) mepCTb H MCX, m) CTal!O, n) nacrliHwa, o) aeTepnHapHR, p) paJHoe; B. TonoHo.wu~rci;ue ane,1,1.qmu.Bbt; C. tfe110BeK, rr.epMU.Hbl, Bblpa:J1ca10111ue poocmso u CBoiicmso; D 3oopOBbe li 60Jl{!311b; E. nu111a; F. Ode:HCda, o6yBb, yi;paUieHUR;
G. Xo3!1iicmaeH1tble npuHao11eJtcHocmu; H. Pacmume11bHWii Mup: a) l!llKHe paCTCHHH; b) zym.zypHblepacTeHeR; c) .11epeeLR H K}'CTapHHKH; d) 'IBCTH paCTCHHH; I )/(usom11bl1i Mup; J. 3aHRmu11 (ecKJTIO'laJI nacrymec-reo): a) cem.cKoe XOJllliCTBO (31\CCb JKe: JCMCJlbHblC Y'IBCTKH, MCpbl 3CMC.lll.J!Oit n11owa.11H); b) npyrne Bil.llbl 3aHllTHi!:; K. OfiU1ecmBeHHoe no11oxe/lue. L. 06UfccmseHHble,
3KOHOMU~eci;ue u ţ/ju11aHcOBble omHowemu1; M. tfe11ose•1ecKue 11oce11eHUR; H. 3mHozpaţ/ju~ecKtvr

mepMu11011ozUR: o6bl'laH, eepooaHMR H T. ,ll.; O. M!.7leap:J11ozu~ecKue RUeHu11; P. Aţfj(/jeKmUBHMe
3QU.,llCfflBOBQHUJI.
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B paMKax xaJK.o.oro TeMaTH'lecxoro xnacca H no.o.Kllacca JaHMCTBOBaHHR npe.o.cTaeneHJ.1 a
ancjla.BHTHOM nOpJl,ll.Xe.
IV. KpoMe neKCH'ICCKHX JaKMCTBOBllHHJ!, e yxpaKHCKKA l!JLIK npo IJIKllK KJ PYMblHCKoro
ceMaHmu'lecKue H (/jpa3eo11ozu'lecKue (Kani.xH) JaKMCTBOBaHHJI, HanpHMeţ: pyM. pe inima goală
{T. e. „Ha nycToe cep.o.ue") > yKp. natsle serdce „Ha rono.o.Hi.1J! JKeny.o.oK", .o.ocnoeHO „Ha
nyc-Toe cepAUe", H T. A.
B AHaneKTanbHb!X TeKCTax MOJKHO 6y.11.crr HaliTK MHOrO'IHcneHHble aHanorH'IHi.1e cjJaKTi.1.
V. B xoHUe pa60Tbl .aenaCTc11 HCCKoni.xo BblBOOoB. „Pe:iyni.TaTi.1 .o.aHHoro Hccne.o.oaaHHll,
nHWCT aBTOp, He OKOH'laTenbHbl, nocxoni.xy BilHllHRe PYMblHCKOro l!JblKa Ha HCKOTOpble rosopbl
yxpaHHCKOTO RlblKa npo.o.onJKaCTCR, xax H, B CBOIO O'lepe.o.i.. BnRllHRC yxpaHHCKoro l!JblKa Ha HCKOTOphle PYMJ.IHCKHe roeopi.1. 0HH MoryT 6i.1Tb .o.ononHeHi.1, YTO'IHeHI.1, a MecTaMK, xoHC'IHO, K
HcnpasneHi.1, npellC.ae acero e ceeTe HoeeAwHX .aKaneKTanbHLIX Hccne.o.osaHHl! Ha MecTax, Ha 6ue
MOHorpacjJHl! no .aHaneKTonorHK K, B nepeyto O'lepe.11.i., c Y'ICTOM yxpaHHCKOll H PYMhlHCKOl!
nRHrBHCTH'lecKOl! reorpacjJHH".

INFLUENCE DE LA LANGUE ROUMAINE SUR LA LANGUE UKRAINIENNE
(Hcsume)
. I. L'ouvragc, fonde sur toutcs Ies recherches importantes anterieures et augmente de faits
et commentaires nouveaux, representc un essai de synthese des influences roumaines sur
la langue ukrainienne. Les principaux parlers oii l'on constate des influeoces roumaines. sont
ceux de sud-ouest et, tout premierement, les parlers transcarpatiques, houtzules, poc11to-houcl)lli.11lens,
.dniestriens et de la steppr. Par leur intermediairc, une partie des emprunts lexicaux a la langue
roumaine sont devcnus 11k1·ai11iens communs, etant sanctionnes aussi par la langues litiraif'e,
-0u bien ont penetre dans la langue litteraire et grece a elle se sont generalises, devenant ukrainiens
-communs.
Les premiers contacts cntre le roumain et l'ukrainien datent, probablement, du XI-e siecle.
Pendant Ies siecles suivants, Ies contacts entre Ies populations parlant ccs deux langues sont
<levenus plus intenses et se sont etendus des Carpathes septentrionales jusqu'a la Mer Noire.
Quelques ancies emprunts faits par Ies ukrainiens aux roumains gardent jusqu'a nos jours des
phonetismes ou des mots et des sens <1rchaiqucs, qui ou bien ne sont pas attestes dans la
langue roumainc (cf. ukr. r11menuva1,, ,.ruminer" < anc. roum. •a rumena < lat. ruminare),
ou bien sout disparus ou en voie de disparition (cf. ukr. kl'a/1 < anc. roum. • cl'ag „presure";
ukr. fili•n < anc. roum. • filifo ..filleul"; ukr. trifoi' „trefle" < anc. roum. • 11-ifol'; ukr. grun'
„colline" < anc. roum. • grun'; ukr. mrrend'a „nourriture du berger" < anc. roum. • merenda
„victuaille"; ukr.frembi.ja „corde" < anc. roum. dial. • frămbfr. cf. ronm. dial. frtrnbie (de nos
jours en Banat, mais ccrtaincment, autrefois, aus.>i dans le nord du pays); cf. aussi l'ukr.
kurmdk „cordc" < anc. roum. dial. cunn „corcll'", etc„ voir § 3).
Dans certains parlers ukrainiens du sud-oue~-t Ies cmprunts lexicaux faits a la langue roumaie n'ont pas de synonymes d'origine ukrainienne, ce gui, parfois, prouve leur grande anciennete.
Le nombre des empruots lexicaux faits par Ies ukrainiens au roumain ne peut etre etabli
.avec precision, mais, on sait qu'en ccitains endroits ces emprunts atteigneot des ch.iffres de
l'ordre des centaines. Par exemple, rien que dans un seul parler ukraioien de la Region Traoscarpathique de la RSSU, un chercheur a recemruent enregistn' 5'.!2 mots non dl.rivi.s, empruntes
au roumain.
Actuellement, le point de depart le plus important pour de nouveaux emprunts est le
bilinguisme de la population de nombrcuses localitt's situt!es dans la zone, ou aux environs de
la zone de contact des deux peuples (cf. § 4).
L'auteur distingue 3 categone.< d'empn~nts: a) emprunts faits au n.iu1nain, inconnus dans
la langue ukrainiennr littl.rairc. (Pour etablir l'appartenance ou la non-appartenance a'la langue
litteraire, on a pris commc critere Ic dictionnairc ahrege par Ukr.-russk. slovar'); parmi ces emprunts, quelques uns represcntent de~ mots tocau:>:, repandus sur un territoire limite, par exemple
vandrtf.r ou zgdrda, tandis quc d'autres sont employes sur de tres vastes aires (voir, par exemple,
.kurdstra ou strunga.) ; b) emprunts connu.< dans /a. langue litteraire ukrainictme en ta.ni que. r4gionalismes, comme, par exemple, cti.ra, fina„ turma, etc. ; et c) emprunts consideres comme mots litJi.raires, tcls quc, par exemple, hu/1ti.ta, krptti.r', maldj et d'autres.
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Dans certains ca.s, Ies tcrmcs teclmiques populafros d'origine roumai11e ont pris, en
penetrant dans la langue litteraire ukrainiennc, de nouvelles acceptions, spc!cifiques au style
par excellence liuresqut (cf. roum. ţaYină „terrain cultive" > ukr. litt. caryna .,domaine", „cha.mp"
ou roum. pop. a pleca „allaiter" > ukr. litt. plekdty „nourrir (espoir, haine, etc.)". L'ouvrage
indique Ies voies par lesquelles ces emprunts passent d'une categorie a l'autre.
II. Par la suite, l'auteur passc en revue Ies contributions que Fr. Miklosich, E. Kaluzniacki, I. -A. Candrea, D. Scheludlw, l. Sarovol's'kyj. ] . Dzendzelivs'kyj ef d'autres
ont apportees a l'etude de l'influeoce du roumain sur la langue ukrainienne. II ajoute des appreciations critiques sur la methode employee, sur la documentation, sur l'objectivitc dans la selection et l'interpreta1.ion des faits. Un element nouveau, tres important, dans Ies recherches de
l'influence roumainc sur l'ukrainien, est marque par l'emploi des donnees de la geographie linguistique roumainc ct ukrainieane (E. Petrovici, ] . Dzendzelivs'kyj, etc.).
III. Lt• chapitre suivant, le plus etendu, trai te des trois problemes principaux suivants:
I) L'adaptaiion phonctique et morphologique des emprunts faits au roumain. 2) La presentation
alphabetiqur des emprunts (avec leurs variantes et leurs derives). 3) La presentation thematique
des emprunts.
1. Dans la grande majorittl des cas, on constate une correspondancc reguliere entre
!'aspect phonetique des cmprnnts ukra.iniens a la langue roumaine et leur prototype roumain.
Par exemple, roum. ă, accentu<' ou non accentue, devicnt en ukr. e (voir § 9), roum. oa devient cn ukr. o (voir § 17), etc. Generalement, dan; l'adaptation des emprunts lexicaux au
systeme morphologique de la langue ukrainicnne on constate des correspond~nces regulieres.
Tous Ies cas speciaux sont discutes et commentes a part (voir §§ 24-30).
2. La liste alphal'l.tiqur des m1pru„ts comprend 353 mots non derives. lls ont ete excerptes dans Ies pri11cipaux dictionnaircs tle la languc ukrainienne ( lelechowski, Hf'imenko,
UkY.-Yu.ssk. slovar'), d~ns Ies dictionnaircs etymologiqucs (Miklosich, EWSI., Bwneker, Vasmer, REW, Rudnyc'kyj), et daru; divers glossaires clialectaux et atlas regionaux de certaios
parlers de la Z'.me tle.• Carpathes septentriomlcs (Malecki - Nitsch, Stieber, Atlas lomk.,
Dzcnd7.elivs'kyj, Atlas Transkarp.).
Generalement, la structure d'un articlc ele la J'ste alphabetique des emprunts estlasuivantc:
le mot ukrainien, translittere cn alphabet latin (par ex.: cidzymka = dt}1uMKa). l'cxplication
tlu sens ou des sens, telle qu'ellc est donnec dans la source ou Ic mot est pris (par ex.: „espece
de pain fait tl'une pâtc sans levain"). Suit l'indication du parler, des parlcrs ou de la region
ou le mot a ete eorcgistre (par ex., sous dd::ymka ii est precise: dans Ies parlers de la
Boucovine et la ele Galicie). Apres ces donnees, on indiquc, cn parenthese, la source de documcntation cmployee; par exemple, apre.~ Ies indications ci-dessus ayant trait a I' cidzymka,
on montre: (lelrchoi;;ski:, 2, Hf'inlenko, 4). C't·tte partic des articles qui constituent la liste
alphal>etiquc des cmprunts rcprcscntc kur cxposition. Suit l'titymologie, avec citations, cn parcnthesc, des travaux ou ct:lle-ci a cte sugp,erc!e ou demontn'r. ainsi quc des travaux cmployes
pour la prcciser ou la comple1.cr, etc. Par ex., en revenant a ad:ymka: „. Etymol.: formation
propre, a suf!ixe -k-a < ukr. • dd:yma < roum. clial. ddzfoză „pain azyme", cf. l'aroumain
tidzfmă „idem" (Papahagi, 60) < ~r. iiCl•µa „sans lcvain" (l\aluiniacki, 12, Scheludko, 125,
C1'ânjală, 432, Mihăescu, 93). On cite aussi Ies ,·ariantcs phonetiques, comme par exemple:
htidzy111ka (Hri11le11ko, 263). Parfois, Ies cmnmcntaircs ne se font pas dans l'article meme, mais
par renvois.
Dans de nombrcux articlcs de la liste alphabetiC]UC, on incliquc la diffusion territoriale des
emprunts, sur le basc des atlas linguistiqucs mcntionncs. D'hal>itude, Ies emprunts au
roumain sont connus sur des aires f>l11s ti!endue;, mais il n'est pas possible de Ies indiqucr, a
cause ele l'cxiguite clu territoire pour lcC)ucl ii exi•te tlcs cartes linguisti<jues.
Tous Ies mots-titre, a.insi quc lcurs variantcs et clerives, portent l'indication ele /'accent,
toutcs Ies fois quc cc dcrnier CRt mentionnc ela.ns lrs sources utilisees.
L'article iar.~·l „herisson" a ele plus granelcs elimcnsions que Ies autres, etant elonne Ies
nombreux prohlemes qu'il soulevc ct l'intt'ri't <Ju'il presen te pour le probleme de l'a11cie1111ete du
contact lin~istiquc eles Roumains avcc Ies Ukramiens. L'autc11r c!met et tente ele soutenir
l'hypothesc selon laquclle j- de c<~t emprunt pourrait datcr deja de la periotle anterieure a
l'assourdisscmcnt, chcz Ies slaves ele l'cst, clcs voyclles finalcs ·• et.
c'cst-a-dire dcpuis le XII-e
siccle ou anterieuremcnt. (D'autrc~ emprunts ukrainicns au roumain pourraient Ctrc ct meritcraient d'etre etudies cl'une maniere tont aussi detai!Iec).
3. La classification thtmatiqur des emprunts offre une image suggestivc cles domaines, tles
proportions et du caractere des relations matcricllcs qui se sont etablies cntre Ies Roumains et

„.
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Ies Ukrainiens. Fonde sur le materiei de la liste alphabetique, l'auteur instituc Ies groupes
thematiques snivants: A. Vie pastorale: a) bergers de moutons; a') b~rgers de vaches; b) abris
pour bergers c) nourriturc des bergers; d) economie pastorale; e) bergerie; e') constructions
pour vacheş; f) le feu chez des bergers g) ustensile.•; h) outils; i) laitages; j) noms d'ovides
(d'a.pres la coleur et d'autres qualites); k) noms de bovides; 1) laine et fourrure; m) le troupeau; n) plturages; o) la medecinc veterinaire; p) vana. B. Appellati/s toponymiques.
C. L'HommJJ, rapports de parenti el d'affinilt. D. Santi et maladies. E. NourYilure. F. V!temenls,
<:haussures, ornements. G. Objets minagers. H. Le r~gne vl.gl.tal: a) plantes non cultivees; b) plantes cultivees; c) arbres et arbustes; d) parties des plantes. I. Le regne animal. J. Occu.pations
{excepte la vie pastorale): a) agriculture ( y cornpris terrains et unites de surface) ; b) autres
occupations. K. Etals sociau.>:. L. Relations sociales, lcono :miques, financieres. M. Habitat
hu.maJn. N. Termes ethnographiques: couturnes, croyances, etc. O. PMnomenes ml.leorologiques.
P. Emprnnts affectifs.
Dans le cadre de chacune de ces classes et sous-classcs thernatiques, Ies emprunts sont
presentes a.lphabetiquernent.
IV. En plus des emprunts lcxicaux, les Ukra.iniens ont fait encorc aux Roumains des emprunts
simanJiques et phraseologiques (des calques). comme par exemple: rourn. pe inima goală (litteralement „a coeur vide", c'est-a-dire „a jelln") > ukr. nat!le serdce „a jeiln", ad litteram „a coeur
vide", etc.
Les textes dialectaux pourraient rnettre a jour de nornbreux cas >imila.ires.
L'OUVTagese termine par guelques conclitsions. „Les resultats de la presen te etude, ecrit
l'auteur, ne sont pas definitifs, car l'influencc de la langue roumaine sur certains parlers populaires
ukrainiens continue, cornme, d'ailleurs, aussi, celle de la langue ukrainienne sur certains parlers
popula.ires roumains. Natre etude est susceptible d' ~tre cornpletee, precisee et, bien entendu,
corrigf!e aussi par endroits, surtout a. la lumiere des recentcs recherches dialectales sur place,
des rnonographies dialectalt"s ct, tout particulierernent, de la geographie linguistique ukrainiennc
et roumaine".

v.
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OBSERVATII CU PRIVIRE LA VIITOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
,
ŞI ÎN BULGARĂ
GH. BOLOCAN

În Elemente sintactice slave în limba română Eugen Seidel consideră
viitorul românesc este o categorie gramaticală de origine slavă. De la prima
vedere surprinde uşurinţa cu care se formulează această concluzie. Fără
a demonstra teza sa, în 1934 B. Conev 1 considera că viitorul cu imam în
bulgară trebuie acceptat ca o influenţă românească, şi nu invers.
Limba română dispune de cîteva studii asupra viitorului. Structura
a.cestui timp este, în general, binecunoscută atît în privinţa limbii literare,
dt şi în privinţa graiurilor populare 2 • Trei dintre formele de viitor ne interesează cu precădere în observaţiile ce urmează, şi anume, tipurile: voi cînta,
atH. să cînt, o să cînt. Păreri diferite, la cei care s-au ocupat de limba română,
există mai ales în privinţa ultimei forme. Discuţiile purtate de romanişti
în special vizează nu atît aspectul sintactic al formei o să cînt, cît mai ales
lămurirea auxiliarului invariabil o. Aici părerile sînt împărţite. Unii consideră pe o ca reprezentînd pe habeo (habunt >au> o) 3 , iar alţii ca provenind din volet 4 ( > oa> o). Această ultimă părere pare a fi acceptată de
cei mai mulţi dintre specialişti.
Structura viitorului în limba bulgară pune probleme mai multe decît
în limba română. Toate gramaticile reproduc viitorul format din particula
că

1

Hcmopun Ha 6MzapcKu e3UK, Sofia, 1934, voi. li, p. 8.

2

Cf. A 1 f L o m b a r d, Le futur roumain du type o s4 cfot în t Bulletin linguistique
publie par A. Rosetti• 1939, Buc., VII, p. 5-28; idem Le verbe roumain, Lund, 1954-1955.
8
Cf. I org u I or d an, Limba romană actuală. O gramatic<! a greşelilor, Iaşi, 1943,
p. 143: t Acest o vine, cu siguranţă, de la pers. a 6-a o; iar ln nota 3 citim: c Că.ci numai au
s-a putut preface in o (printr-o asimilaţie reciprocă o. cf. şi Dialecttle italiene de sud şi limba
f'omân4 în 1 Arhivat din Iaşi, XXXV, nr. 3, 4, p. 194; •Am s6 plec (deci şi o s4 plec, care
reprezintă o variantă a formei moldoveneşti: o provine tot de la auxiliarul a avea, chiar dacă
lntîmpinăm dificultăţi la explicarea prefacerii ln o a unuia din aspectele de la indicativu 1
prezent al acestui auxiliar) • Stilistic4 morfologic4 în •Buletinul Institutului de filologie română
„Alexandru Philippide" 1 VII-VIII, p. 47; Sever Pop ln Grammaire roumaine, Ber·a.
1948, p. 256, li derivă pe o de la persoana a III-a sing. din a 1 La forme a (are) de la troisieme
-personne du singulier est devenue o: el are s6 faciJ. devient el a sif facă et ensuite o s4 fac4 •
-Cf. şi I. Cote anu, Elemente de dialectologie a limbii romane, Bucureşti, 1961, p. 81.
4 • qui figure dans le fotur du type o (o să cint, o sll cînţi) etc• (A I f Lombard, Le
~erbe roumain, II, p. 258); cf. şi Le futur roumain du type o siJ. c(nt în t Bulletin linguistique
publie par A. Rosetti 1, Bucureşti, VII, p. 12.
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invariabilă UJ,f

(< Xoip.ti) şi prezentul verbului de conjugat (ste pifa).
În literatură, precum şi în vorbirea curentă sau în cea populară, în afară de
aceasta se mai întîlnesc şi următoarele forme de viitor:
1. §te (invariabil) + un v_erb la prezent precedat de da (în terminologia
noastră - de conjunctivul prezent): ste da pifa;
2. sta, stes etc. + prezentul verbului de con.fugat: sta pisa, ste.~ pise§ etc. ~
3. sta, stes + un verb la prezent precedat de da: sta da pifa, §te§ da
p1:se§ etc.
Cităm încă două forme arhaice, interesante pentru problema noastră:
4. inj. verb. + aux. sta, stes, ste, stem, stete, stat: pisa-sta, pisa-stes etc.
5. aux. sta, stes etc. + inj. verb.: sta pisa, §te§ pisa etc.
Cele mai frecvente forme, în afară de ste pisa, în limba literară şi în vorbirea populară sînt cele menţionate sub 1 şi 3.
ln limba bulgară, ca şi în limba română, există şi construcţii formate
cu verbul imam „a avea" variabil sau invariabil, „care au sens de viitor".
Aceste construcţii sînt următoarele:
I. Auxiliarul variabil imam + un verb la prezent precedat de da: imam
da pi"Sa, imas da pises etc. ;
2. Auxiliarul invariabil 1'.ma + un verb la prezent precedat de da: ima
da pifa, ima da pise§ etc.
Avem a face, prin urmare, cu prezentul verbului a avea+ con.fttnctivul
prezent al verbului de conjugat, sau, în cel de al doilea caz, cu forma invariabilă ima
con.functivul prezent al verbului de conjugat.
Majoritatea lingviştilor bulgari nu includ aceste ultime construcţii în
paradigma viitorului 1 • Faptul. trebuie menţionat, pentru că această poziţie
a dus oarecum la neglijarea studierii acestor forme în limba literară, dar mai
ales în dialecte, unde informaţiile cu privire la aceste forme lipsesc aproape
cu totul. în Di:atectologia limbii bulgare 2 Stoiko ·stoikov nu aminteşte aceste
procedee de formare a viitorului. De asemenea, ele nu sînt consemnate nici
în Bălgarski dialekten atlas \ 01. I (harta 179, întrebarea 91). K. Popov observă
că „în afară de particula st.· viitorul se formează şi cu verbul ima (ima da
igraem)" 3 . Dintre gramaticile limbii bulgare formele cu ima sau imam sînt
introduse în paradigma viitorului de P. Kalkandjiev 4 şi de N. Kostov 5 .
O poziţie activă, polemică, împotriva acestui punct de vedere o adoptă A.
A. Teodorov-Balan 8 , care vorbeşte, în cazurile analizate mai sus, de o legă
tură sintactică specială, nu de o categorie morfologică. Într-o lucrare mai
recentă acelaşi autor considera însă că ima (invariabil) în componenţa unui

+

0

1 Cf.
L. An dr ci cin, M. Ivanov, K. Popov, C1'8peMeHeH 6uzapc1<u e3uK.
II, Sofia 1957, p. 56-57.
2
Cf. liMzapcKa ouo11eKmo11ozUJ1, Sofia, 1962, p. 143--150.
8 Cf. I'osop&m HQ c. Fafiape lie11oc11amuHCKO HJBCCTHR Ha HHCTHTyTa 3a 6onrapcKH CJHK.
Sofia 1956, p. 138; Sint interesante observaţiile ;"&cute de autorul citat cu privire la limba
literară (CMJpeMeHeH 6MzapCKU e3UK. CuHm(J}(CUC, s~fia, 19f.3, p. 111-112.
4
DMZQPCKQ ZpaMamuKa, ,Plovdiv, 1938, p.
• liMzapcKa zpaMamuKa, Sofia 1939, p. 147.
6
Cf. CbcmoR11ue 'Ul 6MzapcKama zpaMamuKa, Sofi;, 1947, p. 150-151.

\'Ol.
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verb la prezent precedat de da. are acelaşi rol ca şi ste în expnmarea viitorului 1 .
Dintre autorii care consideră că ima (invariabil) sau imam nu formează
un viitor propriu-zis amintim încă pe L. Andreicin 2 , L. Beaulieux 3 (care
intitulează capitolul cu privire la această problemă „Substituts du futur")
si I. Trifonov '·
'
Într-o valoroasă monografie asupra graiului din Nevrokop K. Mircev
observa că formele verbului imam pentru exprimarea viitorului le-a întîlnit
de cîteva ori în Sbornicul din Nevrokop, dar că nu le-a auzit în vorbire 5 .
Dimpotrivă, VI. Gheorghiev subliniază existenţa unui viitor format cu ima
mai ales în vorbirea curentă, arătînd totodată paralelismul care există între
construcţia din bulgară şi românescul am să fac 6 • In sfîrşit, cităm aici părerea
lui Stoiko Stoikov, care consideră că auxiliarele h.w-r.ti şi HMdMh. din vechea
bulgară s-au diferenţiat, primul folosindu-se pentru
forma afirmativă
de viitor, iar ultimul pentru forma negati\'ă i.
Din veacul al XIII-iea şi al XIV-iea X'nw.ti devine aproape singurul
auxiliar pentru formarea viitorului în formă afirmativă 8 . Documentele valahobulgare din sec. XIV-XV conţin începutul formării viitorului cu w-ril'i +
un verb precedat de da. Aceleaşi documente păstrează însă multă vreme vechea
forn1ă de viitor cu infinitivul 9 .
Stoiko Stoikov presupune că înlocuirea infinitivului cu conjunctivul a
început prin sec. al XVI-iea şi s-a terminat prin sec. al XVIII-iea 10 . Probabil
după această dată particula da din forma de viitor sta da pifa a început să
cadă, dind na~tere viitorului de astăzi !ite pifa.
Dacă datarea acestui proces propusă de Stoiko Stoikov este- întemeiată,
atunci faptele vorbesc clar împotriva părerii lui Eugen Seidel. Viitorul de
tipul voi bea în limba română este mult mai vechi decît ste pifa din bulgară.
În cele mai vechi documente de limbă românească se găsesc atestate
forme de viitor cu voi, veri, vei, va, vom, vrem etc. plus infinitivul scurt. Ovid
Densusianu citează un mare număr de exemple din Psaltirea Scheiană, Palia
1 A.
To d or o,. Ba I an, Ho6a 6M20pcKD ZPDMamUKD 3D 6CJIKOZO. DJIJJ nbp11u. 3D
tlyMume, fasc. III I'erbul, Sofia 1958, p. 330.
1 0CH()6Hil 6MZDpcKD zpDMDmUKD, Sofia 1942, p. 312.
8 Grammaire de la langue bulgare, Paris, 1933, p. 341.
• 3HO~eHue HD cnO:HCHume ( onucDmennume) 6bdeUJU 6peMeHil 6 HOB06b112apcKUJl H3blK în
«TiepHO.D.H'ICCKO cnHcaHHe Ha 6'brapcKOTO KHHlKOBHO .D.PYlKCCTBO e Colj>R11» Plovdiv, 1908, fa.se.

9-10, p. 3.
• K. Mir cc v, Het1poKoncKu11m i!OBop, Sofia, 1936, p. 83.
' V I. G he org l.i i ev, BuHUKBDHe Hil HOBU c11o:HCHU rfiqpMu c&c cnoMozDme11e11 z.1Dzo11
llAIOM în (( J13BCCTHll Ha HHCTHTyTa 3a 6'b.rrrapcKH C3HJO> Sofia, 1957, p. 43.
' s to i k o s t oi k o V. 06pD3Y8D/le HD 6&iJeU/e 6peMe ( rfiymypyM) B COBpeMeH/IUJI 6M zDpC1'u e3UK în « E311Koee.11eHoeT11orpa<)>em1 H3C.llC.D.BaHHll e naMeT Ha aKa.11eM11Ka CTOllH PoMaHCKH)) Sofia, 1960, p. 240.
8 I b i d em
p. 240.
' S. B. B c r n s t e i n, PDnICKDHUJI B o611Dcmu 6onZDpCKoil ucmopu~ecKou iJuD11eKmoAozuu voi. I, Jl3blK BD,zuwcKux zpaMom XIV-XV BB, M-L. 1948, p. 206.
lO St Oi k O St Oi k O V, DY/. cit„ p. 241.
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de la Orăştie, Psaltirea Hurmuzachi, traducerile diaconului Coresi etc. i În
aceeaşi epocă exista şi un viitor format cu voi + conjunct1:vul (va să să botJAdze
/46b, vomb să luam&, ai: să vii /95bJ 2 .
„Foarte caracteristic pentru limba secolului al XVI-lea este viitorul
construit cu auxiliarul am şi infinitivul; astfel am a bea; am a face" etc.
Viitorul cu am + conjunctivul a existat într-o epocă veche 3 • La formele de
viitor înlocuirea infinitivului cu conjunctivul era, după cum se ştie, o tendinţă bine cunoscută limbii române. Viitorul de tipul o să scriu este atestat
într-o perioadă relativ nouă 4 •
Vom încerca acum o sinteză a celor spuse mai sus despre viitor în ambele
limbi. Prezentăm sub forma unui tabel formele de viitor din bulgară şi
română:

Limba

bulgară

Limba

română

I. ste pifa

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ste da pisa
sta, stes etc. pi5a, p1ses
sta, stes etc. d1 p:Si, piscs
pisa-sta
sta, stes etc. pis1
imam da pi5a
ima da pifa

o

să

scnu

voi să scriu
scrie-voi
voi scne
am să scriu

Din acest tabel se observă că formele de bază ale viitorului în cele două
limbi nu coincid: ste pifa şi voi scrie au structuri sintactice diferite. Viitorul
ste da pifa care ar corespunde din punct de vedere sintactic românescului
o să scriu (în cazul cînd am considera pe o ca provenind din volet) este puţin
cunoscut limbii bulgare. Stoiko Stoikov, fără îndoială cel mai bun cunoscă
tor al graiurilor bulgare, afirmă că „nu există graiuri în care se să se alăture conjuncţiei da ca în exemplul ste d:z piia" 8 .
Formele de sub 4, după acela.~i autor, le întîlnim la scriitori ca
Hr. Botev, L. Karavelov 7 • Această formă de viitor folosită de către scriil Istoria limbii române, voi. II, p. 144-145; cf. şi Al. Rosetti, Limba romântf fn
sec. XIII-XIV, Bucureşti, 1956, p. 148. Cu privire la vechimea formelor de viitor ca voi, vei,
va etc. cf. şi A J. Rosetti şi B. Caz acu, Istoria limbii române literare, Buc. 1961,
p. 515.
2 D. P uşchi I ă,
Molitvelnicul lui Dosoftei (1681) ln A.A.R. XXXVI, Memoriile Secţiunii literare, p. 103.
• O vid D e n u s i s i an u, op. cit., p. 146.
' Cf. Le ca Mor ari u; Morfologia verbului predicativ român, •Codrul Consminului •
anul I, 192-t, p. 23.
• Cf. Le ca Mor ari u, op. cit., p. 21.
1• Ari. cit., p. 243.
Idem, art. cit., p. 242.
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tarii citaţi, la care se mai pot adăuga unele nume ca Iv. Vazov, A. Konstantinov, poate fi comparată cu cea din limba română 1 .
Forma pisa-§ta, pisa-§te§ etc., pe lingă faptul că se foloseşte extrem de
rar 2 , nici nu reprezintă, după părerea unor lingvişti, un viitor propriu-zis 3 .
Formele înregistrate sub G (sta, §te§ etc. pisa - voi, vei etc. scrie) coincid total din punct de vedere sintactic. În limba bulgară acest viitor este
arhaic şi trebuie arătat că n-a avut niciodată o răspîndire prea mare. În dezvoltarea limbii bulgare acest viitor, ale cărui urme se întîh1esc numai sporadic în unele graiuri, reprezintă o formă de tranziţie 4 , care n-a putut avea
o mare fartă de atractie.
În cee~ ce priveşte.formele cu imam sau ima, trebuie subliniat că româna
a dezvoltat un auxiliar propriu-zis din a avea, ceea ce, după cite am arătat
mai sus, nu este cazul în bulgară. Chiar dacă pentru bulgară trebuie să recunoaştem în această privinţă o influenţă grecească, nu este exclus ca peste
această interferenţă să se fi suprapus şi una românească. Faptul că un viitor cu i:::x.w a existat în greacă nu anihilează caracterul latin a lui am + infinitivul din română, aşa cum greşit crede E. Seidel s.
Din cele arătate mai sus se vede că atît criteriul structural (asupra acestei probleme vom reveni mai jos), cît şi cel cronologic ne împiedică să considerăm că viitorul în limba româ.nă „se dovedeşte a fi o categorie slavă".
Pe baza Atlasului lingvistic român Rodica Orza 6 a arătat răspîndirea
geografică a principalelor forme de viitor în limba română. Harta 7 reprodusă
de noi din lucrarea citată arată că formele româneşti, care sînt identice, întradevăr, cu cele din limba bulgară (voi cînta, am să cînt), sînt răspîndite pe
tot teritoriul românesc. Şi acest fapt confirmă părerile expuse de noi
mai sus.
Contribuţiile aduse de cei cetătoarea clujană ne permit unele precizări
cu privire la forma o să cînt. In graiurile Olteniei, de unde este originar autorul
articolului de faţă, auxiliarul invariabil o, este simţit ce vorbitori ca fiind
legat de a avea şi nu de a vrea. Această observaţie este confirmată, pentru o
arie mult mai largă, de cîteva fapte:
A) In punctele 8 192, 728, 537, 899, S87, adică în Oltenia şi Muntenia,
în paradigma lui am să cînt se introduc forme din paradigma lui o să cînt.
1 Cf. pentru aceste forme în limba română Al. Rosetti, B. Caz acu, Jstorifl limbii
'l'omâne lilerflr'e, Buc. 1961, p. 409.
2 S to i k o S to i k o v, art. cil., p. 239.
• Cf. L. Andrei t. i n, M. Ivanov, K. Pop o'" CupeMenen 6Mzapci;u ewi;
vol. II, Sofia, 1957, p. 56; I. S. Mas 1 o v, o~epi; 6011zapc1<ou zpaMMamw.:u, Moscova, 1956.
p. 222; L. An dr ei t. i n, Ocnosna 6u<apci;a zpOMamui;a, Sofia, 1942, p. 251-252.
• L. A n d r e i C:: i n, op. cit., p. 247.
6 Op. cit„
p. 46; cf. şi D o r a
I v a n o v a - M i r t e v a, Pa36ou na 6bcl'euie
Uueu,,.m) s 6uzapc1<u e3UK, om X clo XVIII sei;, Sofia, 1962 p. 180--lt·2.
• Forme de viitor tn Atlasul lingvistic roman în r Cercetări de lingvistică•. Cluj. 1966,
p. 221-228.
7 ],ienţionăm că această hartă corectează o serie de păreri greşite cu privire la răsplndirea
teritorială a formelor de viitor emise atît de specialişti români, cit şi de unii străini.
• Cf. Rodica Orz a, art. ~ii., p. 223, 224.
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Prin urmare, în unele puncte cele două paradigme se amestecă. O menţiune
specială trebuie făcută cu privire la înlocuirea pers. 4, 5 (avem să cîntăm,
aueţi să cîntaţi) cu formele o să cîntăm, o să cîntaţi (v. punctele 182, 682,
729, 987). Contaminarea celor două paradigme (avem să cîntăm, aveţi să
cîntaţi cu o să cîntăm, o să cîntaţi) se face, în primul rînd, pe baza apropierii
dintre cele două auxiliare.

In dezvoltarea celor două auxiliare, în istoria limbii române există directii
cu totul opuse. Viitorul cu a avea + infinitivul, atestat într-o epocă vech.e,
manifestă o puternică tendinţă de dispariţie, fiind în general înlocuit, cam
din secolul al XVIII-iea, cu forma aux. + conjunctivul. Din această formă
se dezvoltă ceva mai tîrziu viitorul cu auxiliarul invariabil de tipul o să
cint. Dimpotrivă, viitorul cu voi + infinitivul capătă o mare extensiune,
pe cînd voi + conjunctivul devine din ce în ce mai rar.
Structura viitorului a avea + inFnitivul, a avea + conjunctivul permite
intercalarea între auxiliar şi verbul predicativ a unui pronume personal în
cazul dativ sau acuzativ.
Construcţiile am a-mi cumpăra nişte cărţi, ai a-ţi cumpăra nişte cărţi,
are. a-şi cumpăra nişte cărţi sînt corecte în limba română şi în ele auxiliarul
poate fi înlocuit prin trebuie. Dimpotrivă, construcţiile voi a-mi cumpăra ...
i1â a-ţi cumpăra, va a-şi cumpăra nu sînt corecte cu excepţia persoanei I
unde voi poate fi înlocuit cu doresc, vreau. Acelaşi lucru se observă şi în construcţiile cu un pronume în cazul acuzativ: are (o) să-l vadă şi va să-l vadă.
\'iitorul de tipul o să cînt, din punctul de vedere discutat aici, se comportă
ca viitor1,1l de tipul am să cînt. Dacă am considera pe o ca provenind din va
rămîn neclare cel puţin două probleme:
a) de ce o formă de viitor popular.cu o ( < va) apare ulterior formei cu
am + conjunctivul.)
b) de ce viitorul cu o + conjunctivul se comportă din punct de vedere
sintagmatic ca am + conjunctivul şi se deosebeşte de voi + conjunctivul?
Se mai poate adăuga un fapt de o deosebită importanţă. In punctele 848
(Strehaia-Mehedinţi), 836 (Peştişani-Gorj) şi 812 (Grădiştea-Gorj) Rodica
Orza 1 citează formele ai cînta, ati cînta identice formal cu conditionalul
prezent. Autoarea este de părere că ar fi „exagerat să considerăm acest~ forme
drept reminiscenţe ale limbii secolului al XVI-lea".
La formele de viitor citate de Rodica Orza ar fi de adăugat şi forma
aţi: să cîntaţi, prezentă la Strehaia (graiul natal al autorului articolului de
faţă). Auxiliarul acesta trebuie interpretat ca o formă scurtă provenită din
aveţi. Se poate proba în felul acesta că în structura viitorului cu a avea + conjunctivul există pentru persoana a S-a două forme: aveţi să cîntaţi şi aţi să
cîntaţi. Auxiliarul scurt a fost desigur părăsit datorită, probabil, pericolului
de omonimie dintre viitor şi condiţionalul prezent.
B) In ceea ce priveşte dezvoltarea auxiliarului invariabil o (din au),
nu este vorba de un proces izolat. In graiurile din Banat şi Ţara Haţegului 2 ,
1

op. cit„ p. 236.

• Cf.

J.

B y c k, Doubles drsinences en roumain în • Bulletin Linguistique • IV, 1936,

p. 201.
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precum şi în Oltenia (partea de nord) 1 şi Crişana 2 şi, desigur, şi alte regiuni,
pers. a 3-a şi a 6-a a auxiliarului este la perfectul compus o 3 •
C) Tipurile voi cînta şi am să cînt sînt răspîndite pe tot teritoriul de limbă
română. Dacă una dintre aceste două forme nu ar fi generală, stabilirea
raporturilor dintre cele trei tipuri nu ar fi prea dificilă: o să cînt ar putea
fi socotit variantă a acelei singure forme cu care coexistă. Pentru stadiul
actual al limbii trebuie ţinut seamă că o să cînt şi am să cînt sînt forme populare. În lumina acestei precizări, răspîndirea limitată a lui o să cint dă
întrucîtva posibilitatea apropierii lui de am să cînt. Pentru un stadiu mai
·vechi al limbii raportul dintre aceste tipuri de viitor a fost explicat numai
pe criterii etimologice. Considerăm ca acceptabile din punct de vedere formal
ambele puncte de vedere cu privire la originea lui o. Adepţii teoriei o <
volet au încercat să demonstreze că şi din punct de vedere al sensului se pot
face apropieri între o să cînt şi voi cînta. După părerea noastră, între cele trei
forme de viitor sub aspectul semantic nu există deosebiri sensibile. Nuanţele
de sens care ar exprima necesitatea, obligativitatea, îndoiala etc. pe care
unii specialişti le găsesc mai ales la formele populare reies de fapt dintr-un
context mai larg.
De pildă, în „o să cînt şî iou. da nu amu, mai tîrziu" nuanţa de nesiguranţă 4 reiese din întregul context 5 . Mai importantă pentru lămurirea raportului dintre cele două forme populare ni se pare poziţia vorbitorilor.În sensul
acesta, ceea ce am arătat la punctul a) devine deosebit de concludent.
,
D) un alt argument ni-l oferă un grai bulgăresc de pe teritoriul ţării
noastre, care cunoaşte o formă de viitor inexistentă în limba bulgară, formă
născută în urma unui proces de calchiere a viitorului românesc.
Este vorba de graiul bulgarilor care locuiesc în cartierul Matei Voievod
din oraşul Tîrgovişte. In acest grai, pe lingă viitorul cu ste +prez. verbului
(ste pe!ăm, legna, ste pefăs, legne§ etc.) întîlnim o formă de viitor formată
cu particula invariabilă 1:ma + prezentul verbului de conjugat, fără da. Iată
cîteva paradigme complete:
ia
ti
toj

(i)mă umră, urnirăm, bădă
(i)mă
(i)mă

umrei, umirăs, bă des
umre, urniră, băde
umrem, umirăme, bădem
umrete, umirăte, bădete

nijă

(i)mă

vijă

(i)mă

tijă

(i)mă umrăt, umirăt, bădăt

1

Cf.
' Cf.
3 In
« CI.
6 Cu
fologică în
p.46-48.

E m i I Pe t ro vi ci, Te>·lf dialectale, Sibiu-Leipzig, p. 268, 270-274.
T c ''fi I Te ah a. Graiul din Valea Grişului Negru, Buc„ 1961, p. 99.
privinţa ori!l1nii acestui auxiliar, ci. J. B y c k, op. cit., p. 201.
Rodica Orz a, art. cil„ p. 226.
privire la sensul formelor am să ctnt, o să cînt v. I org u Jo r <lan, Stilistica mor•Buletinul Institutului ele filologie ronui.J11!. „Alexandru Philippi<lc" e, \'11-V/ll,
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RĂ3PINDIREA TlRtrORIALi A
DlflRITELO~ TIPIJRI DE Vl/TrJK

02 VOJ.

~ănti

AROMÂl'll
OfO Yil s-~in/v

M (GL(NOROMĂNI

012

si ''!'?!

Forma aceasta de viitor se foloseşte mai frecvent decît cea cu ste. Menţionăm că i din imă este facultativ, de cele mai multe ori nu se pronunţă.
Explicaţia acestei forme după părerea noastră este simplă: oraşul Tîrgovişte
se află plasat în aria de răspîndire a viitorului românesc cu a
habeo (am
să cînt, o să cînt). Simţind pe o să cînt compus dintr-o formă invariabilă a
verbului a avea, populaţia de aici a tradus în bulgară acest auxiliar, alăturîn
du-l, după modelul existent în grai, formei de prezent fără da. Ne aflăm, de
fapt, în faţa unui calc parţial, în care se copiază din limba română numai
o parte a procedeului de formare a viitorului, construcţia, în totalitatea ei,
păstrînd structura sintacticrt a viitorului existent în grai ( ste umirăm). Asupra acestui calc parţial în graiurile bulgăreşti de la noi am dat cu alt prilej

<

o explicaţie mai largă a procesului în discuţic 1 . În articolul de faţă problema
ne interesează numai sub aspectul modului de interpretare a auxiliarului
viitorului românesc o să cînt.
Considerînd auxiliarul invariabil o ca provenind din a avea, structura viitorului în cele două limbi e pasibilă de altă interpretare. Din cele opt forme
l CI. OiJua MopifioAOZ11~ecKaJ1 KOAbKa 8 ueKomopblx iJoMapcKux 206opax, comunicare
la X-lea Congres internaţional al Jin.~vistilor Bucureşti 28 aug.-2 Sep. 1967.

https://biblioteca-digitala.ro

ţinută.

VIITORUL IN ROMANA ŞI BULGARA

207

~~~~~~~~~~~~-

de viitor existente în limba bulgară, numai cinci se găsesc şi în română. Două
din ele presupun, cel puţin în parte, o acţiune a limbii române asupra limbii
bulgare, iar celelalte, identice din punctul de vedere al structurii sintactice,
nu pot fi explicate în limba română prin model bulgar, din cauza unor dificultăţi fie de cronologie, fie de circulaţie a acestor forme în cele două limbii
Cercetarea acestei probleme nu poate fi considerată încheiată. Scopul
nostru a fost de a pune sub semnul îndoielii o serie de păreri mai vechi şi
de a schiţa un cadru menit să ducă la rezoh'area problemei. Drumul cel
mai sigur spre acest ţel este studierea paralelă a documentelor vechi în cele
două limbi, precum şi cercetarea pe baza unor anchete speciale a graiurilor.

3AME~HIDI

no

IlOBO,l{Y l>Y.llYlll.ErO BPEMEHM B PYMLIHCKOM
M 60.JirAPCKOM .JDLllCAX
(PC3JOMe)

B .naHHOH CTaTI>e HCCllCAYJOTCll B cpaBHHTCJlbHOM nnaHe cnoco6bl 06p8.30Ba11H11 6yAYUlero
BpCMCHH B PYMblHCKOM H 6onrapcKOM lllbIKax. Oco6oe BBKMa.HHC YAeJIJICTCll P8.3TOBOpHbIM cjlopMaM THDa o sa scriu. am s/i scriu H3 PYMbIHCKOTO ll3b1Ka H COOTBCTCTBYJOID;llM ljlopMllM
uMaM ila nuwa, 11Ma ila nuwa HJ 6onrapcxoro.
IlpHDOARTCA AOKl13aTCJlbCTBa TOTO, '!TO PYMbIHCKOC 6yJzyl.l.lee epeMA o6pa30DaHROC npn
DOMOIUH rnarona a avea [OTKy,na npoHCXOAHT H BCDOMOTaTCJlbHaJI HCCnp11raeMaA ljlopMa o) JTO )'ltac:ne.n.011aHHa11 OT nan.IHH MOpcjlonoTH'ieCKaJt KaTCropHA. CooTBCTCTBYJOlllJIC ljlopMbI 6onrapcxoro AJbIKa 11en11JOTC11 peJyJlbTaToM BllHllHH.A PYMblHCKoro .A3bIKa HaCJJOHBweroc11 Ha 6011e~
CTapi.1e MOJieJIH, B03HHlCWHC. DO BCe.A eepOllTHOCTH, DO.li BnHAHHCM rpe'ICCKOro Jl3b!Ka.

OBSERVATIONS CONCERNANT LA FORMATION DU TEMPS FUTUR
DANS LES LANGUES ROUMAINE ET BULGARE
(Resumc!J
Dans cet articlc, l'auteur etudic, a l'aide de la rnmparaison, Ies modcs de formation du
!utur en roumain et bulgare. Jl accorde une attentio11 toute l'peciale aux formes futures du type
o să scriu, am să scriu, du roumain, ainsi qu'aux formes uMaAI ila nuwa, 111>1a ila nuwa, du
bulgare.
L'auteur aboutit a argumcnter une these selon laqucllc le temps futur de la laogue roumainc,
forme a l'aidc de l'auxiliairc a avea (d'ou provient aussi cette forme invariable o), repr~senterait
une categoric morphologiquc bcritierc de la ~ituation de la Jangne latine. Les formes correspondantes du bulgare ne scraient C]UC le res11Jtat de l'influe11ce de la la.ngue rmimaine SC supCI"f03allt
aux modeles apparus plus anciennement, probablcment sous l'influence de la langue grccque.
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CU PRIVIRE LA STATUTUL FONOLOGIC AL VOCALELOR
1. (Y), & (l) ÎN RUSA VECHE
AL.

IONAŞCU

După V. V. Ivanov { 6/91-92, 96, 129, 186-187, 197 } 1, alternanţa
înaintea unui /j/ a literelor chirilice corespunzătoare fonemelor /y/ şi h,/,
respectiv /i/ şi Îb/ în scrierea rusă din perioada primelor texte {ca de altfel
şi în paleoslavă) ar reflecta neutralizarea opoziţiei fonologice dintre vocalele
ultrascurte hi, !&/ şi vocalele normale, lungi la origine /y/, /i/ în poziţia amintită:

„Sunetele [y] şi fl1 puteau să apară nu numai în locul vocalelor [o] şi
[&], ci şi în locul vocalelor [y] şi [i] primare, accentuate şi urmate de [j] sau
[!]" { 6/92}; „ „ . în slava comună a apărut modificarea poziţională a
fonemelor reduse ['L] şi [&] şi a lui [y] şi [i] primari, înainte de [j] şi de [I], în

Ifl

şi

u:r { 6/129 }.

Alternanţeie poziţionale

formînd „serii neparalele, parţial încrucişate",
considerate de R.I. Avanes0v ca specifice numai pentru rusa (velicorusa)
modernă { 1/23--27 }, ar fi fost deci prezente încă în cea mai veche fază
atestată in scris a slavei de răsărit { 6/96 }.
Teza lui V.V. Ivanov nu se poate însă susţine; ea este în contradicţie
cu o serie de fapte de ordin fonetic şi f~nologic, asupra cărora ne vom opri în
rîndurile de mai jos. ·
Toţi ce:rcetătorii sînt de acord că înaintea unui /j/ 2 vocalele ultrascurte
(reduse) s-au transformat, încă în perioada slavei comune, în „reduse încordate"
sau, ceea ce înseamnă de fapt acelaşi lucru, în „[y], [i] 1eduse", notate, de obicei
în acord cu denumirea folosită, prin [l:), [b] sau [y], [)] { 3/211; 4/50;
5/92-93; 6/91; 8/91-92; 10/123, 294; 13/51; 14/169 etc. }.
Intre { } cifrele dinaintea barei diagonale indic! lucrările purtîncl numărul respecti\•
sfirşitul articolului, iar cele de după diagonală pagina sau paginile la care
se face trimiterea.
2 Uneori se afirmă el modifica.rea lui [i.] în [ 1:] ([ YJ) şi a lui [b] în [;:) ([I]) a avut loc nu
numai înainte de [jJ, ci şi înainte de re şi de [i). !n realitate însă avem una şi aceea.şi poziţie, căci
literele chirilice şi glagolitice corespunzătoare vocalei [i] reprezentau (!o !nceputul silabei) <lin
punct de vedere fonolo@ic grupurile li•! şi /ji/. Cf. {8/66--67).
1

în bibliografia de la

14 -

1003
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A avut loc, în esenţă, un proces de asimilare: în faţa unui [jj, a cărnii
articulare comportă o pronunţată apropiere de palat a dosului limbii, [1>] şi [i.],
vocale medii sau medio-închise în ce priveşte gradul de apertură, au devenit
mai închise („încordate") şi s-au apropiat ca timbru de vocalele închise
[y] şi [i]. (De acestea din urmă se deosebeau însă prin cantitate, ele rămînînd'..
şi în această poziţie ultrascurte.) închiderea vocalelor ['b], [i.~ a fost favorizată de împrejurarea că timbrul lor, din cauza caracterului ultrascurt, putea
foarte uşor să varieze într-o direcţie sau alta (fapt demonstrat de vocalizarea
cu rezultate diferite a ierurilor intense în diferite limbi slave).
Cum se poate însă explica schimbarea în [Î.J, [Î:J a vocalelor [y], [i] sul>
influenţa unui [jJ următor? Specialiştii care o admit {14/169; 3/211} nu
dau nici o explicaţie şi nici nu aduc probe în sprijinul presupusei evoluţii.
Iată cum tratează această problemă S.B. Bernstein, la care se referă în lucrarea sa V.V. Ivanov: „Vocalele ultrascurte ... înaintea lui [jJ ... au devenit mai
închise, mai încordate. Fără a suferi modificări cantitative ... au fost supuse
unor modificări calitative, transformîndu-se din vocale cu grad de deschidere
mediu în vocale cu grad de deschidere mic. Aceasta le-a apropiat de vocalele
[i] şi [y] ... Un proces asemănător (subl.n. - Al. I.) s-a petrecut cu [i] şi [y]
primari înaintea lui [j]. Aceste vocale au trecut de asemenea la [i' ], [y]: l:iijQ,
s7:je, myjg". Este evident pentru ()ricine că procesul imaginat, de transformare
a vocalelor lungi (sau normale 1) ~yJ, [iJ în vocale ultrascurte, nu poate fi
asemănător cu acela prin care vocalele [1>], [b], rămînînd în continuare reduse,
au căpătat un timbru mai închis. In timp ce acţiunea lui [jJ următor asupra
timbrului - instabil - al vocalelor [b], ~'b] apare firească, nu se vede de ce,
în cazul vocalelor [y], [i), influenţa lui afectează cantitatea.
Ca argument este consider~t. se pare, atît de N. van Wijk, cît şi de
S.B. Bernstein şi V.V. Ivanov, faptul că [1.J, (b] alternează nu numai cu vocalele ultrascurte obişnuite, ci şi cu [y], [i]. Pentru ca acesta să poată servi într-adevăr drept argument în favoarea tezei susţinute, cercetătorii amintiţi ar
trebui să demonstreze mai întîi că alternanţele respective erau, în slava comună tîrzie, în paleoslavă ·şi în rusa din preajma apariţiei scrierii, condiţio
nate de poziţia fonetică şi nu, aşa cum se consideră îndeobşte, alternanţe
fonologice (între foneme diferite). Or, acest lucru nu poate fi dovedit; faptele
cunoscute sînt mai curînd împotrivă,
Formele de prezent cu [1>] faţă de [y] la infinitiv la verbe ca myti, kryti,
ryti {3/211; 6/92, 197; 14/169-171} prezintă alternanţa mai veche u/il,
pe care o regăsim în letonă: prez. mujuos, krujuos - infin. mutes, krutes
{10/159}.
In tipul bi,jQ, vi.jQ etc. (infin. biti, viti) 'bj provine de asemenea din bj,
în care se reflectă fie treapta zero a alternanţei e(i)/o(i)/ (i)-în acest caz
/jl este sufixal-, fie treapta e, căci ej > ij într-o perioadă mai veche
{8/40, 158; 10/134, 154}. Pentru această ultimă presupunere ar pleda, în
cazul lui v&jQ, forma din lituană veju (prez., faţă de infinitivul vyti) {8/40;
9/s.v.; 10/154}; aceeaşi situaţie o avem în tr'î;je, gostî,Je, Pet't.je etc., căci
1

comună

ln cazul în care pierderea opoziţiei intre vocalele lungi şi scurte s-a petrecut in slava
înainte de schimbările la care ne referim.
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corespondentele din alte limbi indo-europene atestă un e : grec. tpt:ic;, ser_
traja~, lat. trPs {8/40; 10/155}. 'Numai în sÎ.jQ vocala[;] nu provine din
[b]-vocalismul diîi vechea cehă· atestă o altă origine {5/93} -, ci este.
probabil, analogică ; dar acest verb are o situaţie diferită de a cPlorlalte, căci
s1·- ·de la infinitiv provine din sju- {8/96}.
Ar mai fi de adăugat, la cele spuse în alineatul precedent, că S.B. Bernstein,
discutînd despre alternanţa oi/eili { 3/176}, admite formele •vbj~. •vbje!i,
•l&j~. •zbjesi, în timp ce V.V. Iavnov, cari se întemeiază pe autoritatea celui
dintîi, enum:!Td. aceste forme printre cele care ar avea ;, < i { 6/92, 197 }.
N. van Wijk {14/169-170} aduce în discuţie şi formele adjectivale
de tipul v.sl. dobryj~. unde vocala dinaintea lui /jl reprezintă într-adevăr
un ly! primar, căci avem de-a face cu aglutinarea la dobry a unei forme a
pronumelui cu tema j-. Însă, după cum rezultă indirect din enumerarea formelor cu alternanţă grafică înainte de /j/ făcută de A. Vaillant pe baza analizei
textelor paleoslave {13/51-54), în acest caz [yJ nu este redus. N. van
Wijk însuşi constată {14/171} că în formele de tipul zlyj~ se foloseşte
numai litera corespunzătoare lui /yj, nu şi cea care notează vocala ultrascurtă hi. (Cf. şi {11/190-191).)
Din examinarea condiţiilor în care au apărut '[b ], [~]~-a văzut că nimic
nu ne îndreptăţeşte să considerăm aceste sunete ca variante comune ale fonemelor /1>/ şi /y/, respectiv/»/ şi /i/, care s-ar fi neutralizat în poziţia respectivă.
La aceeaşi concluzie ajungem şi în urma analizei evoluţiei ulterioare a
acestor sunete. Într-adevăr, dacă în rusa veche am fi avut o pronunţare
identică a prefixelor verbale v11- şi vy- înainte de /j/, atunci nu s-ar fi ajuns
la formele actuale deosebite vojti „a intra" (Y. rus. Vllj&ti) - vyjti „a ieşi"
(v. rus. vyjbti) etc. în cuvîntul Kijev (v. rus. Kyjev'b} 'ar fi trebuit să avem
Jo/ după /k/, aşa cum avem în drugoj (v. rus . .drug'bjb) etc. Nominativul plural
al adjectivelor determinate, 'de ex. dobryje, pe care V.V. Ivanov în lucrarea
citată îl consideră pe drept o formă dezvolt~tă, pe cale fonetică normală, din
v. rus. dobryjl 1 ar fi trebuit de asemenea să aibă un /ol înainte de /j,. În
sfîrşit, prefixul pri- adăugat unor teme care încep cu ljl trebuia să se transforme, măcar în acele cazuri în care nu putea exista o influenţă analogică, în
pre-. În realitate însă avem prijatel', prijut 2-, ca şi pridu (< v. rus. prijbdu,
prin contragere), prijedu (< v. rus. prijiJdu) etc. Cf. şi vjei' rit' - vyjei'Z'tit'
(< v. rus. Vbjez'i'ati - vyjU'i'ati) etc.
În concluzie, putem spune că teza potrivit căreia, în ultima perioadă a
slavei comune şi în faza iniţială (incl.usiv epoca primelor texte) a slavei orientale, între /o/ şi /y/, respectiv 1-../ şi /i/ înaintea lui [j} nu exista opoziţie nu
este confirmată de o analiză mai atentă a faptelor. şi nu poate fi adoptată în
descrierea sistemului fonologic al acestor limbi. De asemenea, nu se poate
Ca şi celelalte vocale anterioare, f~f era întotdeauna precedat de un. fii la incepot d"'
ceea ce nu se nota decît în mod excepţional în scrierea veche rusă {4/48, 59}.
ln dicţionarul.etimologic la care este coautor V. V. Ivanov {12/s.v.} aceste două cuvinte
sînt considerate ca moştenite din slava comună.
· ·
1

silabă,
2

https://biblioteca-digitala.ro

AL.

212

IONAŞCU

admite n1c1 părerea că ~j şi bj s-ar fi transformat în yj ş1 iJ in perioada
ierurilor intrnse, iar ulterior y;' şi i;', indiferent de origine, s-ar fi
schimbat în o;', e;' în limba rusă (veliccrusă)l.
vocalizării
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K BOflPOCY

o

c!>OHOJIOrHtfECKOJl CYlllHOCTH rJIACHbIX
B .ll;PEBHEPYCCKOM JIJblKE

i

(y), ( Î>) (f)

(PeJtoMe)

B CTRTbe aHanHJHpyt TCJI nonolKCHHC, B COOTBCTCTBHH c KOTOj)ldM B npacnaBllHCKOM 003.llHCro
nepnona H B .BOCTO'!HO-<:raeRH:KOM paHHero nepnona (BKnto'!aJI nepHOJI nepBh!X, JIOWCJJ.WHX l!O
Hac, naMJITHHKOB) cj>OHOnOT'H'!CCKa.JI onnoJHUHJI MCll<llY /J,' H /y/ H COOT!ICTCTBCKHO MellC.lly /b/ H /ii
HeliTpanHJoeanaci. nepen I j/.
de A. Selişcev ( 10 297-298}, se bazează pe o formă dialectală.
pe cuvinte împrumutate ulterior din greacă (de ex. Kuprejdn). care nu pot avea
valoare probatorie. De asemenea, consideraţiile aceluiaşi a.uter referitoare la vocalismul velicorus
<le sud din prima silabă pretonică, care ar atesta în faţa unui [e] accentuat provenit din [i] un
tratament diferit de cel constatat în faţa unui [e] accentuat provenit din [e] sau [i.] intens, nu
s!nt confirmate de ultimele lucrări de dialectolol!ie rusi! (2/44-64; 7/56-67}.
1

Ideea

opusă, exprima.tă

rară, K~fev, şi
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ABTop np1txo.nHT K JaKmo'!eHHIO, ~To .naHHoe noJTollCeHne H: no.nTsepllC.QaeTCR npH 6onee
AeTanbHOM BHannJe JIJblKOBblX lj>aKTOB H UOJTOMY He MO;KeT 61>1Th H~no:1~JOBBHO npn onncaHHH
lj>OHO.'IOTR'ICCKOA cnCTeMbl JTHX 113b1KOB.
TaK)((e He MOllCCT 6b1Tb DpHHlllO MHC'IHe o TOM, '!TO /i,j', /bj/ nepewnH B /yj/, /ij/ B nepno.n
BOKaJTH 3BUHH epos. a JaTCM B BCJIHKOpyccx.l:I! I','.)ynr.bl /yj/ H /ij/ nepewnn, HC3BBHCHMO OT ceoero
npOHCXOllCAeHl!JI, B /oj/ 11 /!j/.

Ă. PROPOS DU STATUT PHONOLOGIQUE DES VOYELLES ~
EN RUSSE ANCIEN

(y) ~ ('i)

(Resume)
On soumet li. l'analyse la theorie selon laquelle, dans la langue slave commune tardive,
aussi bien qu'cn slave oriental prirnitif (y compris la periode des tout prerniers textes conserves).
l'opposition phonologique entre /l>/ et /y/, respectivcment /b/ et /i/, deviendrait neutre devant
la consonne I j/.
L'auteur arrive a la conclusion qu'a la suite d'un examen attentif des faits du langage, une
semblable supposition ne se confirme pas et, partant, ne peut etre adoptee pour la description
~"
du systeme phonologique de ces deux langues.
De meme, ne peut-on pas accepter l'opinion selon laquellc /i,j/, /bj/ ont passe li. /yj/,
ij/ dans la periode de la vocalisation des „ier" et ulterieurement, cn velico-russe, Ies groupcs
yj/ et /ij/ se sont transformes, indiferemment leur provenancc, en /oj/ et /ej/.
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K BOilPOCY Oli ACCHMHJUITHBHOM (OTTEHQqHQM)
CM.Rf'lIBHHH B KOHCOHAHTHLIX COtJETAHHJIX PYCCKoro ULIKA 1
A. liAH
Ila.11eHHe peJzyUHposaHHLIX rJiaCHbH B CJiafan nOJHUHllX, KOTOpOMY npe.11lllCCTBOBaJIO CMllf11'.eHHe noJiyMllrKHX corJiaCHM'< nepe.11 rJiaCHMMH nepe.nHero pll.11.a,
. HMeJio' onpe.neJIJllOll.(ee JHa'leHHe .l!Jlll pâlBHTHll H

3ăJCpeilJICHHll

CpoHOJIOrH'leCJCOH

KaTeropHH TBep.noCTH-MJlrKOCTH B. PYCCKOM KOHCOH.aHTHJMe B ueJIOM H B KOHCOHaHTHbIX CO'leTaHHllX B '[aCTHOCTH. 0.llHaţO jTOT iJ.pouecc (TO CCTb nam!HHe pe.11.yQHpOBaHHMX), Hapll.IIY c COJ,llaHHeM· noTeHUH3..m.HO B03MOlKHbIX <t>oHOJIOrH'leCKHX
onn03HUHH no npH3HaKy TBCp.llOCTH-MllfKOCTH B npe)lKOHCOHaHTHbl)( noJIOJKeţrnllX, HMCJI H TOpM03llll(HH JTOMY pa3BHTH~ J<P<i>eKT. 0TKpbIBall WHpoxoe noJie
.ne.iiCTBHJI aCCHMHJlllTHBHlJX npouecco.B no CTeneHH TBep)lOCTH-MJlrKOCTH B ICOHCOHaHTHMX CO'leTaHHllX, nony'leHHLIX B. pe~yJibTaTe na.11.eHHll pe.izyuHpOBaHHl>IX rJiaC.fibIX, ykaJaHHbIH <t>oHeTH'ICCICHH npouecc npHBCJI OJlHOBpeMeHHO H .IC Heil:TpaJIH33UHH H3BeCTHOH 'l'.3CTH nOTCHUHaJibHO B03MOlKHLIX <t>oHOJIOrll'ICCKHX onrÎ03HUHM
110 TBCp.llOCTH-MJU"XOCTH B CO'l'.eTaHHJIX THna [t
t'] H [t' t]2. 3THM ofi"LllCHll-

+

+

eTCJI (Hapll.D.Y c .npyrHMH cf>aKTopaMH) orpaHH'ICHHOCTb npe.D,KOHCOHaHTHLIX IJ>ottoJIOrH'ICCICHX onn03HURH no ..nâHHOMY npH3Haxy B CTpyK1j'pe cospeMeHHoro pyccxoro
.llJLIXa. Kax HJBecTHO, s cospeMeHHOM pyccxoM JIHTepaTypHOM llJDIKe TOJibKO
napa I JI I JI' 3 npoTHBonocrasJI11eTCll nepe.D. BceMH cornaCHLIMH (Ja HCKJIJO-

I 1

1-1 p' I MoryT

"ICHHCM nepe.n {j]). Ilapi.1 TBep.ni.rx H.·MllrKHX 3y6tti.1x cornacHi.us. H Ip
o6pa30BLIBaTb Oilil03HUHJO no TBep.nocTH-MllfKOCTH JIHWb nepe.n
ry6HbIMH

H

TBep.ZU,hiH

Ja.naette6HbbtH corJiaCHLh!H. OcTaJibHLI! corJiactti.re H _yxaJaHHLie

BblWe corJiaCHbie B OCTaJibHbIX noJIOlKeHHJIX sosce He HMCJOT 4>oHOJIOrH'ICCKOH
onnoJHUHH

no

TBep.noCTH-M.llfKOCTH

B

npe.D.KOHCOHaHTHLIX

noJHUHJIX. TaKHM

o6paJOM BCC noÎIOlKCHHll, KpOMe yxaJaHHLIX BbIWe, npe.D.CTaBJilllOT co6oK Il03HUHH

c

Heli.TpanHJyeMOH

Oilil03HllHCH

no

npH3Haxy

TBep.nocTH-MllrKOCTH '·

Cl>oHe-

1 flpe,!J.JJaraeMaR CTaTbj( RBnRCTCR '!aCT&JO ,l(HCCCpTaUHH, 3a.IUHIUCHHOA B MOCKOBCKOM
ym1aepcITTeTe 8 1963 r. (c HCKOTOpldMH IDMCBCRHHMR H }'TO'IHCHRRMH).
2 3Hu: [t] o6o3Ha'!aCT mo6olt Tsep.l(ldA corJiBCRDII!:, [t'J Jl(e-mo6oil: MllI"KHil: cornBCHLdi 3ByK.
8 B ,l(aHHOlt pa6oTe npHRRTa CHCTCMa cjioHCTH'ICCKOA TpaHCKpHIII{llH Ha OCHOBC pyCCKOTO

an4JaaHTa •
• 3ToT DPHHllHII oope,l(CJJCHHJI npOTKBODOCTaBITRCMOCTll cornacHLIX itioaeM no DpHlHBKY
TBCp,l(OCTH-MRrKOCTR paJ,l(ClIRCTCll HC BCCMH HccnC,l(OBaTCJJJIMH !f>otteTH\!CCKOll: CBCTeMbl pyecKoro
113LlKB. 3TH B.onpocld 6XAYT H3JJOlKCHld HILMH li OT,l(CnbHOA pa6oTe B CH3H c cjiOHOJJOrH"!ecKOlt
llHTCpDpeTaUllelt CMRT'ICH'Hll cornaCHLIX nepe,I( MRrlCllMJI cornacHLJMR.
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A. &AH

TH'ICCKHC

npoueccbl,

o6ycJIOBHBWHe

HeihpaJIH3a[\HIO,

npHBCJIH

K

cne.ny10ll(e:H.

Kapnrne OTHOCHTCJlbHO Ka'ICCTBa corJiaCHb!X no npHJHaKY TBep.nocTH-MS!fKOCTH
B .naHHbIX He:ii:TpaJIHJYCMhI)( 0Ilfl03HUHJIX: corJiaCHh!e JBYKH B CO'leTaHHSIX '1 Hna

+ MJlfKHH 3y6HOH», «Ja.nHeHe6HbIK + MJlfKHH corJiaCHl>IR», «COrna..:HblK
+ p'», He3aBHCHMO OT MRrxoro xa11ecTBa rrocne.nyJOll(ero cornac1rnro 3syxa, ocTa-

«ry611oiţ

JIHCb TBep.DhIMH HJIH OTBep.neJIH, CCJIH OHH (b[llH MS!fKHMH. Cne.noeaTeJlbHO, cornacHbl! <t>oHCMbl B 3THX THrrax CO'ICT3HHH Il>I :TynaJOT ecer.aa B CBOHX TBep.n;bIX sapHaHTax.

B

co'leTaHHSIX .n;pyrnx THrros 11e:ii:TpaJIHJaUHR .po11onorn11ecKo:ii: onnoJHUHH

61>1Jla o6ycJIOBJICHa aCCHMHJISITHBHbl.'d npoueccoM ITO npH3HaKy TBep.n.ocnl-MRfKOCTH, COJJlaBWHM Taxoe OTHOWCHHC, npH KOTOpOM nepe.a TBep.ai.rM cornacHb!M
CT3JIH BOJMOJICHblMH TOJlbKO Teep.ai.re cornacHble, nepe.a MJIIXHM JlCe TOJibKO
MJlrKHe. TaKHM o6pa3oM, cornacHi.re .po11eMi.1 e nonollCeHHH nepe.a MJlrKHM cornacHblM BbICTynaJIH B CBOHX MJlfKHX eapH3HTax, nepe.a TBCpJlhIM cornaCHblM JKC - JI.
CBOHX TBCpJlbIX eapHaHTaX. Teep.n;OCTb-MJlfKOCTb y 3THX . cornacHbJ( JIBJillJIOCl>
eppeneeaHTHLIM .PoHOJIODf'ICCKHM CBOHCTBOM.
)].aHHbli! .PoHCTH'ICCKHe MO)lCJIH, o6pa30BaHHble TaKHM nyTeM, pacnpocTpaHKJIHCb H Ha JaHMCTBOBaHHblC H Ha BHOBb o6pa30BaHHble CJIOBa. 3Ta .PoHCTH'ICCKaJI oco6eHHOCTb, rrpe.ncraeneHHaR c onpe.aeneHHo:ii: ceoeo6pa3HOCTbJO 11 s
p3.3BLIX BeJIHKOpyccKHX roeopax 1, nocJie.n;oeaTCJlbHO Bbf.llepllCHBanacb .JlO OTHOCHTenbHO He.n;aBHOro epeMeHH, oco6eHHO B CTapOMOCKOBCKOM npoHJHOWCHHH', H,
KOHC'IHO, OHa 6:i.ma OT06paHa B K3'1CCTBe opcp03IIH'ICCKO:ii: HOpM:b! pyccxoro JIHTepaTypHoro l!JblKa.
Ilo )laHHblM;. 83RTbl.'d HJ pa6oT 2, ony6JIHKOBaHHbIX BO BTopo:ii:

IlOJIOBHHe

XIX-ro e B Ha'laJie XX-ro eexa, B nOJHUHJIX He:ii:TpaJIHJallHH no npHJHaxy TBep.JlOCTH-MRrKOCTH D IlOJIOJKCHHH

nepe.a MS!fKHM corJiaCHbl vi

MOil<HO

ycTaHOBHTb.

CJICJlyJOll(He OTHOWCHHSI:

I.

THn KOHCOHllHTHoro

Ka'leCTBO nepeoro

CO'leTaHHJI

cornacHoro e .aaHHOM
CO'ICTaHHH

«ry6110H:

+ MJlrKHli ry611o:ii:»

MJlfKHH ry6Ho:ii:

IlpHMCpbf
o[6 'M ']eneTb
[e'61HTb
[e'M1ecre

2.

«ry6Ho:ii:

+ MJITKH:ii: 3a.n;HeHe6HbfH»

MlffKHH ry6HOH

na[ljl'x1H
HC(M'K1H
wa[n'x1H

1

R3NKe,

CM. JI. 3. K an n i.1 B i., Pa36Umue 1<amezopu11 moepi>ocmu-MRzKocmu o pyccKoAr
«Y'lelllde :Jal!JICKB 11BCTHTYTa Cnau11Hoee.11ennR», T. 13, M.,.1956, CTp.188-213 .

• ll>unonor1r1ecKJIC "Ha6mo.D.CHHJI H8.ll

COCT8BOM PYCCKoro J13b1Ka
113.11. 2-e, Cn6., 1850;

c K or o, Dep60e paccy3H:OeHue.o 6yK6QX'U CAOZQX.

CTpoTOHepel!

JI. K.

r.

n a R -·

r p o T, o HeKO-·

mopblx oco6eHHocmRx 6 cucmeMe :J6YK06 pyccKozo R3b/Ka, c6. Tpyo"' .R. K. Tpoma ... , CTp. 241;
A. B. 6 o ro p o AH u KHA, Kypc zpaMMamuKu pyccKozo R3b/Ka, 'laCTb I. IJ>oHCTHKa, Bapwaea,
1887; P. K o w y Te l'I, I'pQMQmuKa pycKoz jeJuKa, Ile-rporpu, 1919; A. A·. max Ma To e~
014epK coBpeMe11HOzo pyccKozo 11umepamjlp11ozo R3b/Ka, l13A. 4-e," M., 1941 H .llJlYrHC •.
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3.

«3y6HOH

+ MJlfKHH ry6HOH»

MJlfKHH 3y6HOH

(T'B 'o)p.DLIH
[Jl 'B 11rnyn
o(.n'61HTb
[c'n1enMii
[c'M1epTb

4.

«Jy6HOH

+ MJU"XHH 3y6HoH»

MJlfKHH 3y6HOH

ne[T'H1Hil:
xo[c'T']
[3 '.n1ecL
[c'n1er

5.

«3y6HOH

+ (11:1 HJIH (w: ')»

MJlrKHH 3y6HOH

ro[:H'11'.1ap
)!(C[H 'm: 1HHa

217

o[T~w:1yn

+ UJ (fil)»

6.

«ry6HOH Hmt 3y6HOH

7.

«3BYK [p] -'.-- MJlfKHH ry6HOH,
MJITKHH 3y6HOH HJIH (11'.1H[w;1»

MJlrKHH ry6HOH
HJIH MJlrXHH 3y6HOH

[rr'jy]
o[6'joM]
[e'je]nL
no[.n.'joM]
o[T'je]3.D.
[c'jo]JIKOH

3ByK (p1

CKO[p 'n 1HJI
CMe[p'T1 1
na[p'111ei<
6o[p'w:1

YKa3aHHLre oTHoweHHJI B coBpeMeHHOM )!(HBOM pyccKOM J13bIKe npe.DcTaBJIRJOT
HCCKOJlbKO HH}'JO K8pTHHy. B npOH3HOWCHHH DOJ.eH, roeopRUlHX Ha pyccKOM JIHTepaTypHOM Jl:>LUe, aCCHMHJIRTHBHOe CMJIPl'.eHHe cornaci LH npoRBJIRCT TeH)leHUHJO
K COKpall(eHHJO. Ilpouecc ycTpaHeHHJI aCCHMHJIJITHBHOH MJlrKOCTH cornaCHLIX
38Me'leH H aBTOpaMH pa6oT no pyccxoil: oplj>03DHH 2 , 0.llH8KO BO MHOrHX Cn)"l8JIX
B 3THX pa6oT8X Ha6nJ0.!18CTCJI H3BeCTH8JI ycrynxa 38° c•reT MJlrKoro npOH3HOWCHHJI
Jl8HHLU COfJI8CHLIX.
EJKe.llHeBHaJI J13LIKoeaJ1 npaKTHKa cueHM, KHHoTeaTpa;p8JlHO''l:lCTO „HapywaeT„
oplj>o311e11:ecxne npaeena, 3acpnxcHposam;L1 ~ e opcpo3mriecKHX pyxoeo.n.CTBax.
3To „HapyweHne„ npaBHn npOllBJillCTCJI nH6o B llCKJUO'IHTl'JibHO TBCP.llOM IIpOH3HOWCHHH onpe.neneHHLIX 6LUWHX accHMHJIJITHDHO CMJII'l'.CHHLH corJI8CHLI( ([6M1ecme,
a He [6'M1ecme), nn6o n·rrpOH3HOCHTeJibHb[( eapHaHTax THna [o'6'e] [d6'e],
[m'6'o]po&1u - [m6'o]po&1u, no[c'.n'e] - no[c.n'e] H T . .n.
1 OTMe~aCTCll H BOJMOlKHOCTb TBCp.11.oro npOHJHOWCHHll"JByKa (p] B JTHX CJIOBaX,
1 P. M. A ea He co B, PyccKoe 11umepamypHoe npou3H011Je11ue, MJJJ.. 3-e, M., 1958, crp. 97108; Pyr.cKoe 11umepamypHoe npoU3HoweHue u yiJape.HUe, „c„10Bap1rcnpa1101111ui;" no.11. pe.o;aK11Kelt
P. M. AeaHecoea H C. H. OlKcrooa, lfa.o;. 2-e, M., 1960. )J.anee npHHJITO coKpameHHe: „Cnoeapbcnpaeo'IHHIC".
·
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A. SAH

B

JIHHrBHCTH'lecxoii JIHTepaType 3TOT Bonpoc JaTpanIBaJJCJi c paJHbr< To'leK

B

JpeHH.11.

paHHHx pa6oTax no <PoHeTHKe JIBJleHHe accHMHJI.llTHBHoro CMllr<I~HHll

Hccne.11.oea.J1oci. B CBRJH c ynoTpe6nettHeM MRrKoro JHaKa 1.

C

Kottua XIX-ro sexa

B D;eHTpe BHBMaHHJI HCCJie,ll,OBaTeJieH 3Toro llBJleHHll CTOJIJl Bonpoc 06 aKyCTHKO-<l>HJHOJIOrH'leC.KHX CBOHCTBax H ycJIOBHJIX aCCHMHJIJITHBHOH MllrKOCTH, a TaK)Ke ee
HopMaTHBHOCTH 2. B nocne.n:HHe .nsa .necRTHJieTHll ony6JIHKOBal'bI pa6oTLI, B KOTOpblx aCCHMHJlllTHBHa.11 MJUlCOCTb OCBeIUaJiacb H c cf>yHKUHOHaJJbHOH T0'1KH JP.eHHJI 8 •
Pa6on1, no.llBHBllIHec.11 c yxa.JaHHoro speMeHH, co.ueplKaT 6oJibUIOH H pa3Hoo6pa3-

m.Iii:

MaTepHan.

B

HHX ylKe .nastto yCTattoenetto, 'ITO B npoHJHOUJeHHH cornacHblX

nepe.u M.llrKHMH cornactti.x "'"' Ha6mo l3JOTCJI 3H3'1'.HTeJibHbI! KOJI!6aHHJI, H 3TH
Kone6aHHJI CBll3aHJd c npoueccoM COKpall(eHHJI aCCHMHJIJITHBHOro CMJ!r<IeHHJI B
<:OBpeMeHHOM pyccKOM JIJLIKe. 0.n:HaKO cneuHa.JlbHOH pa60TbI, B KOTOpOH 6i.r 0606IUaJIHCb OT,nem.Hble Ha6mo,lleHHJI. Ha OCHOBC .neTaJlbHOro HJ)"leHHli H aHaJ1HJa
<:IlJIOUJHOro J!JbIKOBOro MaTepHana, noxa em~ HeT. TaKHM o5pa30M, MOHOrpacf>H"'lecxoe HJ)"leHBe ,naHHOro

JIBJiţ:HHll

OKa.3bieaeTCJI axryaJibHbIM 11 BeCbMa ueneco-

-06paJH:bl'.M.
IlpH BbI5ope HCXO,llHbI."( TeOp~TH'l'.eCKHX IlOJlOlKeHM.ii, npHeMOB H~Jle,ZlOBaHHJI,
·OfrbeMa H Ka'leCTBa HJy11aeMoro MaTepHaJia D.JUI OCBeJ.UeHHJI BbISpaHHOH TeMbl
.Mld pyxoso.nCTBoeanuci. TeM, '1'.TO noJHUHOHHali MllrJWCTL (B ttaweM cnyqae accH-

MHJlllTHBHaJ!) TeCHO CBJl38Ha c cf>ottOJIOrH'l'.eCKOH KaTeropHeii: MllrKOCTH. Ilo3TOM)'
Heo6xo,llHMO HJ}"(HTb KaK <i>HJJl'leCKHC, TaK H CTPYKTYPHble CBOHCTBa .uaHHOro
-<PotteTH'lecKoro BBJieHHJI, a TaJOICe onpe.nenHTb OTHOIIIeHHe lKHBoro rrpouecca yTpaTbI accHMHJlJITHBHOH MJlrKOCTH K o5meil: CHCTeMe TBep.u:i.u: H MJlrKHX corJiaCHblX
-<t>oHeM B ee pa3BHTHH H K ycTaHOBJICHHbIM HOpMaM B o6nacTH i:sep.llbIX H MJlrKHX
-cornacHliIJC.

B

CBllJH c BhlCKaJaHHLIMH coo5palKeHHJIMH no 3TOA TeMe

KOCHYTbCJI roiyx npo6JieM:
I) "l!acTOTHOCTH accHMHJIJITHBHoro

CMllr'l'.eHHll

uenec~o6pa3HO

cornacHbCX B

coepeMeHHOH

pyccxoii: pe'IH, CTeneHH CMJ!r<ICHHOCTH H c<Pepi.r ee ynoTpe6neHHll: · ·

. : 2) <l>OHOJIOrHii:eclroii:. HHTepnpeTaulirH âCCHMHJIJITHBHO CMJlr<IeHHi.Ix cornacHblX
•

_ţ,

-

:·

r. na

•

„

.

o.

1,

1 CM. n~
B c X R I, YK0.3QHl/LJ}i pa6oma;
E e T 11 H H r,. I'paMMamu11ecKue ucc.11e:--Ooaa11u11 o pyccKOM JUblKe, ~(3anHCKH AH n~.l-11 OT.D..», T. I„ 1852, CTp. 5_8.
,. : .• I CM . .11.. K.
p o T, YKa3p1111a11, paoo1na, CTp. 241; A. B. E or~ p o .n H ll K H lt, YKa3all'.Hall pa6ohza; E. I< R Te p Ma H, K y11e11u10 o naAama.11113a11uu 38YK08 pyccKozo 111111Ka, )J(MHO,
1903; P. KowyTHl'l, YK03aHaA pa6oma; A. B. E or op o .D. H u K HI, J(uaÂeKmOAozu11ecKue
30MemKu VJ /. K dUlllleKmaADZUU o6U/epyccK020 npOU3HOIUeHUR: o CM!iZ'leHUU C02.llQCH"1X noi! 8.llUllJIUeM c.11eoy10U/UX MAZKUX .co2J1Dc:;11Mx, Cn6., 1906; .L(. H, Y w a K o B, PyccKQJI opt;fio3nu11 u ee
3aoa~u. c6. «PyccKaA pe%», Bwn. 3, 1929; E. li>.']( a P.C K R li, PycCKQJi OUaJleKmOAOZUJI, n„
'1924, c'rp. 42; I'paMMainiiKa pyccKozo 111wKa, 111.D.. AH CCCP, 2-e JO.D.:, M., 1960; P.· M. A a a H e
a, YKtl3a"HHllA pafioma; ,;C.110Bapb-cnpa101111uK" H 11pyrne. CylllecTByeT Pll.lt opcjJoJnil''!ecKHx
pa60T, ony6nHKOBaff!ll;Jll: B Ka'lane BeKa, KOTOpble HMCIOT TOITbKO HCTOpH'ICCKOe 3Ha'leHHC, H
nonoMy Mb! o HHX He ynoMRRaeM.
.,
• CM. pa6on.i: A. H.
B o 3 .D. e B, K aonpocy o cucmeMe tfio11eM coapeMe1111020 pyccKow
.11umepamyp11ozo 111wKa, c6. O ,Po1w.1102u11ecKux cpeocmsax pyccKozo A3"1Ka, M.-n.,· 1949; P. H.
A B a H e C O B1 B. H. C R ll O p O B, 0~ep1' ZpaMMQHIUKU pyt:CKOZO .11umepamypllâ20 Ji3b/KQ,
11acmb I. tfio11emuKa u Moptfio.11ozu11, M., 1945; P, Iii. 'AB a He.co e; '1Jo11emuKa ·co1peMe1111ozo
pyccKozo .11umepamyp11ozo 113b1Ka, 113.D.-BO·Mocx. YR-Ta, M ..-1956;··JI. 3. K an K LI H !'.~ yKa:Ja1111aJ1
pa6oma; T. A. :S e n H H c x a li, <fe~an111P<1 coope.1iim110M pyccKo.M .11umepamyp110>11 mwKe,
T6a11ncR, I 963 H ,D.pyrHe.
·

r

co

r
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H OTHOllleHHJI rrpouecca yTpaT:bl HX K o6ll.(eii: CHCTeMe TBep.n:i.rX-MJlrKHX cornacHbIX it>oHeM. .
B HaCTOJlll.(eii: CTaTbe H3JiaraJOTCJI Bonpoc:i.r, CBJl33HHbie c nepBOH npo6neMOH.
BTopoii rrpo6neMe 6y.neT nocBJlll(eMa oTnem.HaJI CTaTJ.JI.
<l>aKTH'leCKHM MaTepHaJIOM ,llJIJI H3}"1eHHH perynllpHOCTH H HeperyJIJ1pHOCTH,
creneHH H cipep:i.r yrroTpe6JieHHJI aCCHMHnJITHBHO CMJII"leHH:bIX cornacHJ.Ix llOCJIY)((HJIH .naHHld!, rrony'leHHJ.I! B peJyJibTaTe cnyxoBoro aHanH3a MarHHToi!>oHHOH
3allHCH BbICTynneHHH 14 JlHKTOpOB - KopeHHblX MOCKBH'leH, BJl3,lleJOIUKX JIHTepaT}'pH:bI"' MOCKOBCKHM npOH3HOWeHHeM • Pa6oTa 6Mna BblilOJIHeRa B <l>oHeTH'lecKOH na6opaTOpHH MfY rro.n pyKoBOJlCTBOM .noKTopa ipwronorn'leCKHX Hayx
npoip. Kait>e.npi.r pyccKoro H3blKa MrY K. B. ropWKOBOH. KpoMe 3Toro, 6i.r.m1
'HCITOJiblOBaHJ.r n;aHHble aHJCeTbI, BhlllOJIHeHHOH CTy,lleHT3MH pyccKoro OT,lleJieHHJI
MI'Y no „BonpocHHKY no coBpeMeHHOMY pyccKoMy nHTeparypHoMy npoHJHoweHHJO„ (lli.n-Bo AH CCCP, M„ 1960 r.); .naHm.re HawKX Ha6mo.neHHH Ha.n coBpeMefflfoii pyCKoii pe'lbJO, a TaIOKe ,llaHHJJe cnoaapeii, y'le6m.rx noco6HH B oT.nem.m.r.x
· CTaTeil: .
. ·: Ha ocHoBe npe,llBapHTeJir.Horo HJ)"IeHKJI HMeJOll.(erocJI Ha)"lfforo MaTepHana,
' Hl)"!eHllJI HCTOpHwpa3pa6oTKH BOnpoca H npe,llBapHTenbHOrO 3KCnepHMeHTa 6i.ma
onpe.neneHa nporpaMMa Hccne.noBaHHJI 'BhI6pattHoro JIBJieHHJr. ;
B 'IHCilO Hccne.nyeMblX cornaCHbIX 6i.IJIH BKJIJO'leHbI BCC Te cornaCHbie, KOTO·
pi.re B pa3HJ.IX CO'leTaHHJIX Kor.na-nH6o no.11BepraJIHCb aCCHMHJIJITHBHOMY CMJir'leHHJO. 3TH cornacHi.re no.11eeprn~cb 3KcnepHMeHTY B 93-x c0>ÎeTaHHJIX Tana [t
t']
J.I· COCTaBe Ill!THCOT· CJIOB. KoJIH'leCTBO HCC:fle,llyeMJ.IX CJIOB ,llJl,11· K3)!(,llOro CO'leTaHHJI
onpe.nenJ1noci. -upe.zur.onarae.Moii Ha octtoBe cnqBapHoro MaTepHa.na 11aCTHOCTbJO
AaHHoro co'leTaHHJI _,B nexcHKe. pyccKoi;o ,JIJDIKa. Ilp11 3TOM!- no Mepe Bo~oJK
.JW9TH -·!f'IHThIB3-!IHCi... -<ltoHeTH'leCKHe · H MopQ!onorH'leCKHe y~oBHR Qbfl'OBaHHJI
.Jl!lJJHoro CO't:eTaHHJI . cornacHi.rx 1 . TaKHe xat.: ,._ rrono)!(cHKe c.011eTaHR11 B ,Ha'lane
c.noBa, B cepe,llHHc ~-!JOBa, n.ocne paJHJi.IX rnac:m.rx~B.HYîPH icopHJ!, H.ll CTbIKe npecpHxca H KOpHJI, Ha CTblKe npen;nora H 3H3MeHaTeJibHOro CJIOBa.
CnoBa'OT06paHi.r.;raKHM o6pa30M, 'IT06:i.r aHaJIH3HpyeMQe cnoBo, con;ep)!(all.(ee
.naHHoe CO'leTa:lU!e_ :COrJiaciu.rx, MOfJIO fibITb COilOCTa.BJieHo co CJIOB3MH, r.ne 6i,p1
6i.r .COOTBcTCJByJOu.(Hii. TBep.zn,tii H MJffKHH corJiaCHbIH, c -TeM, 'lT06i.r Ha OCHOBe
cnyxoBoro aHannia ycralioBRTb, JBY'IHT JIH nepBi.tiî: cornacm.di: B rpynqe [t +.t']
xa1< [t1 HJIH xaK [t] }f,m1 .• o6pa3yeT TpeTHH Bap.HaHT npoH3H01I1eHHJ1. TaKoii: conoCTaBHTeJI}iJfbIH cnyxoBo,ii aHRJIHJ ,llae• BOJMO)!(HOCTb ,pa3JIH'laT,h xpoMe T.Bep,lloro H
M,11._rxoro JByJlaHHR H,_ nonyMJffKOe. IloJiyMJlrKOCTb, KOHe'lij:O, IlOHJITHe. ycJIOBHOe,
QHa MO)!(eŢ o6J.e,llt:JHJITb B ce6e WHpOKHii ..nHanaJOH· JIBJieHKK OT TBep.noro H .no
MJffKOro 3By'laHHJI. KpHTepHH, Ha OCHOBe KOTOporo ay.nHTOphl BbI,llemmH noJiyMJirKOCTb B OT.Ue.llbHOe it>otteTH'leCKoe, CBOHCTBO, ~TO - HeCOBrra.neHHe .ll3HHOro
JBy'laHHJI HH' c TBepm;IM, HH c Ml!fKUM;
CocTaBJiefflti.rii: R'o TaKOMY npHlru;lirry MaTepHan 6i.tn npo'IHTaH '!eTbipHa.lluaTbJO
_qHKTOpaMH 1:1 Jam~caH Ha MarHKTq,it>oHHyio JieHTy. .D:HJITOpbl 6bIJJH OT06paHbl H3
;'iHCJia CTy.neţi:'leCKOi{ MOJIO,lleJll:H H HHTeJIJIHretmHH ll npe.ncTaBJIIIJU( MOJIO,llOe H'
'\Cpe.nHee IlOKOJieHHe f MOCKBJf'feH:: IlpH npoBe.nemrn .3KCllepHMeHTa MbI PYKOBO.ll-

+

0

.

.,

'.'

'

,··

.„~_,.l.IJpK KCC!JCD.OB8J!IQl•fY6HWX co'rnacHbll( ynOMJllt}'TLle· DPHllUHnLI
'13CTI!'IHO (06 3TOM

CM.

Ha CTp.

224),

.

~·
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A. :6AH

CTBOBan.HCb
e KHJffC

B.

o6ll(HMH npMHUHnaMH $oHeTH'lecKoro 3KcnepHMeHTa, onHcaHHbIMH
A. ApTeMOBJ „3KcnepttMeHTa.JibHaH $oHeTMKa„

CnyxosoH

(M., 1956).

aHaJJH3 3anHcaHHoro MaTepHana npoBO.llHJJCR c y'laCTHeM Tpex

ay.nHTOpOB, CilC!lHaJJHCTOB no .llHaJJeKTOJJOrHH pyccKoro Jl3bIKa, HaTpeHHpOBaHHDn
B CJJYXOBOM aHaJJH]C .11HaJJCKTHOH pe'IH.

'IACTOTHOCTb ACCHMHJIRTHBHOro CMRrtlEHHR corJIACHblX B COBPEMEHHOH
PYCCKOR PEC/H, CTEOEHb CMRP/EHHOCTH H Crl'EPA EE YOOTPESJIEHHR
IlpH H3y'l'.eHHH pacnpOCTpaHeHHJI H CTeaeHH ac:::HMHJJRTHBHOH MRrKOCTH cornacHbI!( KaK 06 3TOM Mbl yJKe ynoMRHYJJH 6LIJJH pa3o6paHbl Bce THilbI KOHCOHaHTHbU. co'l'.eTaHHH, B KOTOpbIX no .naHHbl.'d yKa3aHHbf.I{ pa6oT Kor.ua-TO 6i.rna
nperHcTpHpoeaHa MJlrKoCTb uepsoro cornacHoro 3ByKa B npe.nenax onpe.ueneirnwx
CO'leTaHHH cornaCHbH. Mbr He KOCHyJIHCb TOJlhKO Tex HJ llOTeHllHaJibRO B03MOJKHbIX
KOHCOHaHTHLIX CO'leTaHHH, KOTOpbI! JIBJIJllOTCll M3.JIJilPO.!lYKTHBHbI\fH HJIH COBCCM
He BCTpe'l'.alOTCll B JJCKCH'leCKOM COCTaBe pyccKoro JIHTepaTypHoro ll3bliCa.

B

paccMO-

TpeHHH rrpoH3HODICHHJI 6LIBWHX aCCHMHJIJITHBHO CMllf"'IeHHbIX corJiaCHblX 6y.neM
CJIC.!lOBaTb B o:::HOBHO:\!: IIOpll.!lKY THIIOB CO'l'!TaHKK, .natt,lbI< Ha CTp3.1Hlllax

1. « ry6aoii cornacllhli

216-2 l 7.

+ MHrKHii ry6Hoii cornacm.rii ».

ry6HLie cornaCHble B CO'feTaHHllX c MJlfKHMH ry6HbIMH cornaCHLIMH B JlCKCHKe
COBpeMeHHoro pyccKoro J13LIKa npe.ucraBJieRLI cna6o, B He60JILUIOM KOJllf'ICCTBe
CJIOB. Oco6eHHO pe,!IKO MOJKHO ·ax BCTpeTHTb B ICOpHeBL[){ Mop<t>eMax, H 3TH pe.nKHe
CJJy'laH lfaCTO orpaHH'ICHbI CJJOBaMH HHOll3LI'IROro npOHCXOllC:.11.eHHJI. Cq,epOH HCDOJiblOBaHHJI. CO'leTaHH:if 3Taro THIIa llBJJJICTCJI, rnaBHbI.'.1 o6pa30M, MOp$OJIOrH'l'.CCKHH
CTbIK, ·a HMeHHO CTb[K ICOpHll H npe.11.KopHeBblX MOp$eM, rrpe.n.nora H 3HaMeHaTeJibHoro cnoea 1 •

lh

ICOHCOHaHTHb[X CO'ICTaHHH 3TOro THTia B ,!laHHOH pa6oTe He 6LIDH 3aTpoKaK: [M
M'], [n
rr1. [6 :.+- 61 2, [M

+
+
+
+ e'], [n + B1 H [n + <P'J. Ilo.useprnttcr. HCCJIC,!lOBaHHlO CO'ICTaHHJI: [B + 'B'],
[<l> + q,·1. [e + 6'], [<l> + rr1, [<l> + M1, [6 + B'], [6 + M1, [M + 61 H [M + <Pl '
HyTL[ pemco HCIIOJU.3yeMJ.r~ CO'l'.eTaHHll

Ty6HLie cornacHLie B rronmKeHHH rrepe.n MUKHMH ry6HLIMli B colipeMeHHOM
pyCCKOM J13biiCe B O.!lHHX cny'laJIX rrpOH3HOCllTCll TBep,tto, B .!lPYrHX cny11aJ1X MOI)'T
CMllr'l'.3.TbCll; o6LI'IHO OHH HMClOT He6om.moe CMllr'leHH·e, TO eCTb rronyMRrICOCTb s.
„CnosapL-CIIp3..BO'IHHK„ C'IHTaeT HOpMOH TBep.noe npOH3HOllieHHe ry6HLIK cornac1 0cHOBHOI! C.QIDIHUCI! Bbicmero nop11.aKa,. ii KOTOpOI! HCCJIC.llOBaJIOCb H3YUCMOC JIBJICHHe,
RBJilleTCll <j>OHCTH'lecKOC CJIOBO, TO'IHCC GJJOBO li CTbIK cnoBa H npOKJDITHKH.
2 ,llBoltHbIC cornaCHbIC, BCTpC'laIOIUllecll '!aCTO TOJibKO op<j>orpacjlH'lecKH B KOpHCBbIX MOp<j>eMax CJIOB HHOJl3bl'IHOIO xapaKTepa, TOllCe He JOY'laJIHCb.
8 Heo.aHHaKoaa11 creneHb cM11r~eHKR pa3HLIX cornacH&IX no.a BJIHRHHCM CTORIIlHX 3a HHMH
Mllii<HX. cornac·HblX OTMC'ICHa MHOIHMH 11ccne.aoaaTCflllMH 3BVKOBOlt CHCTCMbi pycc.Corci lllblKa.
CM. pa50Tb1: E. K 11TcpMa11, YKa3aHHO.ll pa6oma, CTp. 326; A. B. E or op o H Ll K 11 li,
K oua11eKmo11o~uu 06u1epyccKOlO npoU3HOWeHu11 •• cTp. 281-294; P. li. A Ba He c.o B, Pyc·
CKO! 11umepamypnoe npoti3HoweHue, CTp. 80. Mi.1 TOllCC y6e.D,Hll11Cb B TOM, 'ITO npii H3Y'ICHllH aCCHMHllllTHBHC\TO CMllT'ICHHll, KpoMe TBep.aoro H MJllKOI"O npOH3HOWCHHJI cne.ayeT, pa3inr>laTb
H DOJIYMllTKOC npOH3HOWCHHC (CM. na CTp. 219).

„
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HhIX B 3TOM nonollCeHHH. CMJ1r11eHl\Oe npoHJHoweH11e peKoMeH.ayeTcll JIHWb .!lJlll

+ B '],

JeyKa [e] B CO'IeTaHHH [e
B npe,!lenax CJJOB peBMJl H

/IUBM!l

1

H OHO .nonycKaeTCll TaKllCe B CO'leTaHHH [e

+ M ']

.

HaAO JaMeTHTb, 'ITO e paHHHX pa6oTax npocpeccopa

P. H.

AeaHecoea Ha6mo-

.naeTcH 6oru,wee npe.!lDO'lTeHHe MllfKOMY npOH3HOWeHHJO ry6HbIX cornaCHblX B
CO'!eTaHHllX c MJlfKHMH ry6HbI.VIH 2 •

+

+

CornacHble [11] H [4>] e co'leTaHHllX [e
e'] H [lj:>
4>'], 06pa3yJOll.(HXCK 06br11Ho
Ha CTbIKe KOpHll H npe4>HKCa HJIH npe,!lJIOra H JHaMeHaTeJlbHOfO CJIOBa 3 , ecer,!la
HMCJOT MjifKOCTL, 3Ta MllfKOCTb y HHX KOapTKICYJIJIUHOHHall. HaH6onee THDH':lffb!M
cny'laeM MOllCHO C'lHTaTb 4>YJHOHHOe npOH3HOWeHHe 3THX lIBYX 0.!lHHaKOBbIX 3BYKOB
KaK o.nHo naJiaTaJIH30&aHHoe uenoe: [6.-']epumb, [6.-'u•]cmu, [s:']uHe, [11:']eKe; [ţ/i:'u}

zype, [ţ/i: ']u11bMe, [ţ/i: ']uHa11e H np. ( 66epumb, B6ecmu, B euHe, B se1Ce; B ljuzype, G
rftu11bMe, B ţ/iu11a11e H np.). AoMHHHpYJOll.(HM OKaJaJiocb yKaJaHHoe npoHJHoweHHe.

y

HeKOTOpbIX .LtHKTopoe npH 3RMe.n.rreHHOM TeMne pe'IH MOllCHO BCTpeTHTb H

TaKOH THil

npOHJHOWeHHll, npH KOTOpOM,

6naro.napg MeHbWeH 4>YJHOHHOCTH

npOHJHOWeHHll, npOH3BO.!lHTCll aKyCTH'leCKOe Bne11aTJieHHe

c

HeO.D;HOpO,IUIOH CTene-

HbJO CMJIT'l!HHJI. flo 06'bl1CHCHHllM ay.nHTopoe, B nepeoă ct>aJe .nonroă apTHKYJillUHJl
MllfKOCTb TOJlbKO HeJHa'lHTeJibHall, H „nocTeneHHO„ K KOHuY apTHKyJillUHH OHa
nepexo.nHT

s

DOJIH)JO MllfKOCTb. TaKoe npoHJHoweHHe Mbl Ha6nJOAaJIH, rnaeHbIM

o6pa30M, Ha CTbiiCe npe.nnora H JHaMeHaTeJibHoro cnoea (o6oJHa'laeM JHaKaMH

[•·a1

H

[4'"1f>1):

["'B']HHe,

B <ftu11a11e, B <ftu3uKe

l""B1eKe, [ 4„4'>1uHa.qe,

""<1>1usuKe H np. (B BUHe, 6 BeKe,

H np.).

B npoHJHoweHHH .neyx .!lHKTopoe, 'lall.(! e o6HX0.!1.HOH paJroeopHOH pe'lH
CTy.neH'leCKOH MOJI0.!1,ellCH (enpO'l!M 3TH .nea .!lHKTopa TOJKe OTHOCllTCK K 'lHCJiy
cry,!leH'IeCKOH MOJlO,!lellCH), MbI Ha6JIJO.D;lJIH TeH,!leHUHJO K onpoll.(!HHJO 3THX „.!lBOH·
HM<„ cornacHi.rc

[B1ecmu, [s1eoeHUe, [s1epumb H np. (soecmu, sseoe11ue, ssepumb

H np.).
HecMoTpK Ha HaJIH'IHe 3THX nocne.nHHx OTKJIOHeHHă, .noMHHHP}JOlUHM oKaJLI·
BaeTCK .nonroe MKfKOe npOHJHOWeHHe yKa3aHFLI< ry6ELI< cornacHLI< Ha MecTe

[cp + 1-

CO'leTaHHH [B -i- B '] H
<P ITy6.JIH'lHaK pe'lb TOJKe llOHOCTbJO npH.!lepllCH·
eaeTCJI 3TOfO Tuna npoH3HOWeHH.11.
CornaCHbiii: 3BYK [e] B CO'l!TaHHH [e

+ M'] npOHJHOCHJICll KaK TBep.!lO, TaK H co

cM.11P:1eHHeM. He 6i.v10 HH o.nHoro .nHKTopa, y'laCTBoeanwero e JKcnepuMeHTe,
KOTOJ:Llii: nce HCCJle,!lyeMLI! cnoea npOH3Hec

fi.r

HJIH TOJibKO c TBCp,LbIM, HJIH TOJlbKO

co CMllPi'.eHHbYM ry6Hb!M cornacHbIM. Bce llCe CMJlr'leHHoe npoHJHoWeHHe Jeyxa
[e] npeo6na.nano Ha.n TBep,DblM npOH3HOWeHHeM. B CJIOBax peBMJl H AUBM!l B e.nH·
HH':IHLIJ( cny'IaRX 3a4'HKCHpoeaHa H DOJIHaJ! MKrKOCTb: pe[6'M'a], AU[6'M'a], HO ':lall(e
Bcero CMJ!f'!eHHe 3ByKa [B] B 3TOM noJIOJKCHHH BOCnpHHHM3JIOCb KaK nonyMJ!fKOCTb
(MbI o6oJHa'!aeM JHaKOM
H ,np.

[e·]): [B·M']ecme, [s·M']ui, [s·M'â]mb, [s·M'e]py, [B"M1e11me

l CM. cne.aylOUlHC peKOMCH.QaUHH „CnoBap11-cnpaso'!HHKa"; BBeiJeHue [B"B"], BBepx [B'B"],
6Becmu [B"B"] (crp. 63), ,1uBMJ1 [.aoo. B"M"] (crp. 248), peBMR [.aon. B'M"] (crp. 506). ,lln11 ocranbHbIX ry6Hb!X cornacHblX B co'leTaHHRX c MllrKHMH ry6HL1MH MllrKOCTb He peKOMCH.aosaHa. CM.
CJiosa: o6Mep (crp. 324), BMeHumb (crp. 76), B6e~am& (crp. 63) H np.
• P. 11. A Ba He co B, Pycciwe AumepamypHoe npou3Ho111eHue, crp. 79-81.
• Cne.ayeT OTMeTllTio, '!TO COlfCTaHHC [lfi
4i'J BCTpe'laeTCJI, rJIBBHb!M o6pa30M, Ha CTblKC
npe.anora H 3HaMeHaTenbHoro cnosa.

+
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3TOT JICe cornacH:i.rii: B CO'leTaHHH [B
6 '] rrpOH3HOCHJIC11 c 11BHhlM rrpeo6na.:
.naHHeM TBep.noro [B]. lfcXO.llll H3 'IHCTO ct>oHeTH'leCKHX coo6paJKeHHii., MbI MOrJIH
6bl corJiaCHOMY [M1 rrpHIIHCLIBaTh 6oJibwee aCCHMHJillTHBHOe BJIH11HHe, 11:eM 3BYKY
[6 ']. HaM Ka)l(eTc11, o.nHaxo, '{TO rrp1'l':tHHa 6oJiee •racToro cM11r'tfeHu11 corJiacHoro[B] B CO'leTaHHH [B M '] orrpe.ne1lJleTC11 He ct>oueTH'leCKHM; ii neKCH'leCKHM ct>aKTopoM.
Co'leTaHHJI o60HX THIIOB 61>rryJOT l{all(e Bcero Ha CtbIKe npecpHKCa H !COpHll HJIH
rrpe.nno·ra H 3H&MeHaTe.JlhHoro CJIOBa, HO CTLIK rrpectiuxca H KOpHJI c CO'leTaHHeM
[s
M'] B rrpe.nenax MHOrHX CJIOB JaTeMHeH. 3aTeMHeHHbiii: •)l(e rrpeJJ,KopHeBo:ii
Mopct>onorH•IeCKHH CTI.IK, KaK OTMe'laeTCJI B Hay'IHOH JIHTepaType, HapJ1,n:y c BHYTpHMOpcli!MHlihl IIOJIOJICeHHeM,
TaK)l(C CThliCOM KOpHll H rrocnexopHeBLIX MOp<f>::M, JIBJIJleTCJI 6onee 6JiarorrpHllTHhlM ycnOBHeM .llJIJI pa3HbIX aCCHMHJIJITHBHblX.
rrpon:eccon, 'leM s:&r~en11eM:&I~ c TO'IKH 3peHHJI coBpeMeHHoro pyccKoro J13bIKa
cn.u KOpHll H rrpe.nKOpHeBbl ( Mopct>eM HJIH CTbIK rrpe.nnora H 3HaMeHaTeJibHOro
cnoBa. Ha caMDM .ll'!ne, 6onbwee 'IHcno CMJ1c11:eHHJ1 3Byxa [B] B co11eTaHHH [s
M '}
no CpaBHeHHJO c Cb'leTaHHeM [B -l- 61 rrpHX.0.llHTCll, KaK pa.3, Ha 3TH npe.nKopHeBbie
JaT~MHeHHbI~ Mopct>::m:>rH'leCKHe CTI.IKH: [6'M']ecme, [6'M1uz, [6'M'ă]mb, [6'M1ewu8Qfflb H ,n:p.
CornaCHLiii 3BYK [lf>] B CO'leTaHHH [4>
rr1, IIOJIBJIJllOlll'.eMCll, KaK H CO'leTaHHe
[B -l- 61, Ha CTblKe npe<j>HKCa H KOpHJI'. HJIH npe.nnora H 3HaMeHaTeJILHOro CJIOBa l,
B rro,naBJIJIJOll(eM· 6oJibWHRCTBe cny'laeB y Bcex .nm<TOpOB npOH3HOCHJICJI c OTTe:J KOM rranaTaJIHJaIUlH, TO ecTb'. c no.rryM11rxocn.ro: [d)·n1epeo, [d)·n1e11am11eHu:.
[gi·n1ucam&, [g5·n']e11u, [d)-n'u'Jmu H np. {Bnepeo, Bne11am11eHue, Bnucamb, B ne11u,
8 n11mu H np.). ITonHoe MllrKoe H TBep.noe rrpoH3HOWeHHe cornacHoro [4>] n 3TOM
CD'leTaHHH, Ja HCKJJJO'ICHHeM e.nHHH'l'.HbIX cny'laeB, He Bctpei:ranocb.
B pe11:11 'leT:&rpex. .llHJCTopoB BCTpe11:anach H Taxa11 <j>opMa npo11:rnoweHH11, npu
KOTOpoii. rrepBLrH 3JJeMeHT COlfeTaHHJI IIO'ITH 'ITO HJIH COBceM He cm.rwaJICJI. B 3TOH
CBJl3H JIJ06orrbITHO JaMen!Th, 'ITO o IIOJIHOM nponycxe 3Byxa [4>] nepe.n [rr'] MO)l(HO
roBOpHTb Tom.xo c TO'IKH 3peHHJ1 axycTH'lecxoro Brre11:aTneHHJ1. ApTHK)'.llJIIJ;HOHHO,
n1, JJCcxypcHH apTHICYJIJIU:HH''
B CJIY'lae rrporrycxa nepBoro :meMeHTa co'feTaHKJI
3Byxa [n
npe.nwecnyeT MrHOBeHHaJI, IIO'ITH HeJaMeTHall OTO.llBHJKKa HH)l(Heii.
ry6hl K BepXHHM Jy6aM. Ho, He CMOTpll Ha 3TO, npoHJBO.llHTCJI TOJlbKO [n]-o6pa3•
Hoe axycTH'lecxoe BIIelfaTJieHHe. B JICciiepuMeHTaJibROM MaTepHane ___:_ xax 61>mo
noxa.3aHo Bbillle - yxaJaHHaJI oco6eHHocn. coCTaBJIJleT Hl!'ITO)l(HLIH npon:eHT.
OJJ.Haxo B pa3rOBOpHoii. pe'!H CTy.llCH'ICCICOH MOJIO.lle:JKH - oco6eHHO npH 6bICTpOM
ee TeMile - HaM 11:acTo npHXOJJ.HJIOCb cm.rwan. rrponycx nepBoro · JJieMeHTa_ He
TOJlbKO B CO'ICTaHHH [cp -l- rr1, HO H B CO'ICTaHHH [B
6']. TIOBH.llHMOMY .naHHaJJ
oco6eHHOCTb CBl!JaHa c TCMITOM pe'IH.
CornacH:&rii. f<t>] B co11eTaHHH
Mj, npe.ncTalineHHOM BO BHyTpHMop«l>eMHOM ITOJIO)l(CHHH B BCChMa Y3KOM xpyry neICCHI<H HHOHJbI'IROro . npOHCXOlKJJ,eHHJI,
B ycTax. .QHKTOpOB ropaJ.no 'lall(e 3B}"l:a.JI CMJlr'leHHO, 'leM TBep.no: pu[gi·M1e, apu[gi-M1emUKQ H np. B HexoTOpbIX cnyi:raJix B cnoBolf>opMe purfiMe ay,UHTOpbI--3TOMY
3BYKY npHDHCblBaJIH IIOJIH)IO MJ!I1COCTb.
3ByK [6] B CO'leTaHHH c [B 1. KOTOp:&rii: o6bl'IHO BCTpe'l'.aeTCJI Ha cn.rKe KOpHll H
npe.llKOPHCBbIX Mop<f>eM, B 3KCilepRMeHTaJibHOM MaTepuane· IIOKa3bIBaeT necTpyJO.

+

+

a

+

+

[<li+

1

+

{4>

1 Ilpe4>HKC Ha CTLIKe CO'leTaHHR

[ci>

+

+ o'] BO MHOrHX c:nosax BLl.llCJIJICTCR TOnLKO 3THMOno

rJll'ICCKH.
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ACOIMHJUITHBHOE CMJ!r'IEHHE B KOHCOHAHTHIJX coqETAHHJIX

xapTKH)'. KaKMJ1ncoe, TaK H TBep.11oe npOHJHoweHee npe.D;C"raBJieHO npB6JIH3HTem.Ho
B O.llHHaKOBOH Mepe, HO CMJlr'leHHe H J)leCb, 3a HCKJllO'leHHeM CJIOBO<l>opMl.r AJ0-

[6'B'ju

B npOHJHOWeHHH .nsyx )lHKTOpOB, TOJibKO He3Ha'IBTeJibHOe, TO ecTb nony-

Aio[6·61u - AI0[661u,
o[6·61uH11mb - o[661UHJlmÎ..
MJlrKoe:

o[6·6'oA] -

o[66'oA], o[6·6ujcmu -

3TOT X<C cornacHLIH lBYK B coqeTaHHH [6 +
o6pa30M, Ha CTLIKC npe<l>HKca

06

o[66'u'jcmu.

M 1. Dpe.llCTaBJICHHOM, I"JlaBlildM

H KOpHJI c Haqa.m.HLIM [M1, B no.naBJUIJOll.(CM 6om.-

WHHCTBC HCCJIC)lOB3HHbIX CJIOB B DpOH3HOWCHHH BCCX .llHKTOpOB CMJlrqaJicJI: o6·M1eH,
0[6-M'ă]mb, o[6·M1ecmu H .11p. I>om.max qacTOTHOCTb CMJ!r'ICHHJI 3ByKa [6] B coqeTaHHH [6 + M1, qeM B CO'ICTaHHH [6 + s'] o6l>JICHJ[CTCJI, BCpOJITHO, apTHI<y.JlJIJlHOHHLIM CJIBJIHHCM 3JICMCHTOB CO'ICTaHHJI [6+Ml B Hay'IHOK JlHTeparype yxa3aHO 1 •
'ITO B3pbIBHhlC cornacm.re B KOM6HHau;HH c HOCOBbIMH H JiaTepam.HLIMH corJiaCHbIMH
JByKaMH CJIHBlUOTCJI B 0.llHY <l>ayxam.HyJO apTHKYJlJlllHlO. 3ByK [6], coqeTaJICb c
cornaCHbIM [M1, CJIHBaCTCJI B O)lHH qiayKaJibHLIH JBYK c ry6Hoii CMbI'IKOH. 3TO
CJIHJIHHC apTHKyJUlu;HH .naHHbIX JBJKOB co6JIJO,naeTCJI roBOpllll(HMH. IlpH TaKOM
CJIHJIHHH nanaTa.IIH.3oBaHHOCTb BTOporo 3JlCMCHTa CO'lCTaHHJI, KOHC'IHO, JICrKO
MOX<CT pacnpoCTpalUITbCJI Ha BCC npoTUKCHHC CJIHTHOH apTHI<y.IIJIUHH .llBYX JBYKOB.
0CTaJiblW! CO'ICT3HWI, KOTopi.re 6y.11y1 paccMOTpem.r HHX<e, orpaHH'ICHbf
BHYTPHMOp<l>eMHbIM IlOJIOX<CHHCM B He60JibllIOM Kpyry JICKCHKH HHOJIJbfqHOro
npoHCXO:lK.llCHHJI. Oco6eHHO Ha.110 umenHTb co'leTaHHJI [M +

61 H [M

+ n1,

11-

KOTopbrx 3BYK [M] IlO'lTH y BCCX )lHKTOpOB 3By'laJI Mlff.KO, B HCKOTOpbIX cnyqallx
6bUla JatPHKCHpoBaHa ay)lHTOpaMH H DOJIHaJI MllrKOCTb: 6o[M·61e (BCTpeTHJIOCb H
(BCTpCTHJIOCb H Ha oa[M'6')e), Aa[M·n1e (qame Aa(M'n1e),pa-

OO(M'6')e), Ha Oa(M'61e
(.1wn')e.

HecKOJibKO pe:lKe CMJir'laJICJI 3BYK [M] B CO'leTaHHH [M

meamp

JBYK [M] CMJlr'!aJICJI y )lCBJITH,
)llll."TOpos.

aM<fu6ufl -

+ 4>1 2:

y IlllTH,

B CJIOBax

3.MfPU3eMa ___.:

CMJU"lleHHe ry6HbIX cornacHLIX, oco6eHHO B co'lcTaHHJIX [M +

aM<ftu-

y )lCBJITH
-

61, [M

+n1

H

[6 + M'] OC03H3CTCJI MHOrHMH roBOpllll.(HMH. 06 3TOM CBH)lCTC.llhCTBYJOT H .11aHHLie

90 onpoweHHLIX JUW: B CJIOBax H
30, 6oM6Umb - 30 °'1CJIOBCK C'IHTaJOT, 'ITO

YITOMJIH)'TOK DO BBC)lCHHB pa60Thl aHKCThl: H3
CJIOBo<t>opMax

6oM6e _.: 35, 00.M~/( -

ORB CMJlr'!aJOT COOTBCTC'rBYJOlllHC ry6HLI~

cornacHble, . CTOJIIIUIC B

IlOJIO:>KCHHH

nepe.11 MJlfKHM ry6m.IM cornacHbIM.
Ilpe.ncTaBJICHHaJI xapTHHa o npOH3HOllICHHH ry6HblX COI"JlllCHlJX B CO'ICTaHHHX
c

MJlfKH~

ry6HblMH corJiaCHbIMH

no~aJbl'.BaeT,

'ITO accHMHJIJITHBHaJI )l{JlrKOCTb

3THX cornacHi.n 6bITyCT B COBpcMCHHOM :lKHBOM pyc<;KOM Jl3LIKC, rnaB:m,IM o6pa30M, B BH)lC IlOJIYMllrKOCTH. 0.11HaKo HaJIH'IHC, Hapl!JlY co CMJlflfCHHLIM, H TBep.noro
ry6Hc>ro cornacHoro B yKaJaHHLIX TIOJIOX<CHHJIX )10Ka3bIBaeT, 'ITO OTTCHO'IHaJI
1 CM. P. K o w y T H l'I, YKa3QHHIUI pa6oma, c;rp. 153, 155; P. H. A Ba He co e, PyccKo~
Aumepamypuoe npou3uoweuue, CTp. 81; A. A. P e cjl o p Ma T c KB lt, CoZAacnwe, npoumBonocmaueuuwe no- ·cnoco6y u Mecmy o6pa308QHUR, u ux BapbupoBanue B coBpeMeHHOM pyccKoM R3WKe.
«)loKJJa.zu,r H coo6ll(e11HJ1 .11HCTHTyYa lllMKOJHaHJlll», M„ 1955, c;rp. 21 B .11pyme.
2 3Jlecb Ha,ao JaMeTHTb, 'ITO cpe.11B JlaHHblx, npe)lCTaaneHHLIX ay,IUITopaMH, llClJ>C'laCTI:tr
MHoro COMHHTCJ!l>HbIX CJI}"laCB npB ICOHCTaTatlBH Ka'ICCTBa [M] DO TBCPAOCTll-MJII'ICOCTB B CO'IC- ·.
TaHHH [M
ci>']. Tpy,IlHocn. OllpC)lCRCHJIJ[ )laJIHOTO Ka'ICCTBa, no BaIDCMY, JalCJDO'lllCTCJI B TOM,
'ITO nepBLIA 3JICMCHT JToro CO'ICTaHHll DpOHJBO)lBT axyCTB'ICCICB1t :J4>4>en BC ry6aoro, a ry6Hcr
Jy6Horo aocoeoro.
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MJ!rKOCTb ry6HbIX cornaCHb!X nepe)l MllrKHMH ry6Hb!MH cornaCHbIMH He npe.ncTaDIDieT co6oii KOHCTaHTHOrO OTHOUJCHHJI B 3TOH '13.CTH KOHCOHaHTHJMa pyccKoro
JIJb!Ka. Ho MCJlJICHHblii TeMrr yTpaTbl accHMHJIJIUHH ry6HbIX cornacHbI.< no MllrKOCTH, IlOBH)lHMOMy, o6"bJICHJICTCll apTHicyJIJIUHOHHOH 6JIH30CTblO )laHHbI!( co11eTaeMJ.IJC JBYKOB, y KOTOpblK orreHO'IHOe CMJff'leHHe D 6oJiblllHHCTBe CJIY'iaes HOCHT
KoapTHKYJIJIUHOHHbIH xapaKTep. CaM npouecc yTpan.r )laHaoro l!BJieHHJI, KaK 06
3TOM roeopHJIOCb BbIUJe, 6eJycnosHo HaJIHUO. )].e110 B TOM, O)lHaKo, 'ITO TPYJlHO
ycTaHOBHTb KaKHC-TO oco6ble JaKOHOMepHOCTH OTHOCHTeJihHO cipepbI 6bITOBaHHll
MJlrKOCTH ry6Hbl.( cornaCHblX B 3TOM IlOJIOJICCHHH H HarrpaBJICHHR rrpouecca yTpan.r
ee. Ilpas)la H TO, 'ITO CTpyKTypHbI.! oco6eHHOCTH CO'leTaeMOCTH ry6Hbl)( corJiaCHbIX
c MJlrKHMH ry6Hb!MH cornaCHbl\.IH orpaHH'IHJIH HaUJH BOJMOJICHOCTH B rrpose.neHHH

B~CTOpOHHero HCCJie)lOBaHHJI c yqeTOM onpe)leJieHHbIX lf>aKTopoB ipoHeTH'fCCKOro,
MopiponorM'feCKOro H JieKCH'fecxoro xapaKTepa.

K

3THM cTpy:KTypttbIM TPYJlHOCTJIM

MOlKHO npH'lHCJIHTb: MaJIOilpOJlYKTHBHOCTb CO'leTaHHJI )laHHOro THrra;

}I

TO, 'ITO

OJlHH CO'leTaHHJI BCTpe11a10TCJI HCKJUO'lHTCJibHO HJIH rnaBHbIM o6paJOM Ha CTbIKe
KOpHJI H npeipHKCa HJIH Ha CTbIKe npe.D.Jiora H JHaMeHaTeJibHOro CJIOBa, Ha'IHHalOm:erocJI c O)lHOro H3 MJlrKMX ry6HbIJ( cornaCHb!X (HarrpHMep, [B

+ n 1, [e + 6 j), .npyrne JKe noJIDJUilOTCll
JKeHHH (HarrpHMep, [M + 61, [M + n 1. [M +

lip

+ B '],

[ip

+

ip'],

TOJibKO so BHYTPHMopipeMHOM no110<1>1); a TaKJKe TO, 'ITO O)lHH CO'fCTaHHJI

B 6oJlbUJHHCTBe cny 11aee fbleaioT Ha'laJibHbIMH (KaK: [s +

61, [B ..L M1, [ip+ n1,

I» + B '], Jlpyrne o6bI"IHO scTpe 11~10 rc11 E cepe,znrne HJIH Ha KOHU:e cnosa (Kax: [M +
+ 61, [M 7 n1, [M + ip1, [4> + M1); H, HaKOHeu, onpe)leJieHHbie CO'leTaHHJI )laHHoro THna 6blTylOT TOJlbKO B CJIOBax HHOJ13bl'fHOro rrpOHCXOJIC)lCHHJI, HJIH OHH orpaHH'fCHbl yJKHM KpyroM TepMHHonorH'fCCKOH neKCHKH.

B

HCKOTOpoii: Mepe HaM y.naJIOCb IlO)lTBCpJlHTb yJ1Ce HJBCCTHYJO MblCJlb o TOM,

'ITO Ha CTb!Ke KOpHll H npe,IUCOpHeBbIX Moplf>eM H, B 6oJibWeii Mepe, Ha CTbIKe npe.nJiora H JHaMeHaTeJlbHOro CJIOBa aCCHMHJIJITHBHoe BJIHJIHHe cornaCHbIX no CTeneHH
1
MJlrKOCTH cna6ee, 'ICM B JlPYI'HX !lOJIOJICCHHJIX • K 3TOMY MbI MOJICCM .no6aBHTb TO,
'ITO creneHb peryJIHpyioll(ero BJIHJIHHJI onpe.neneHHbIX Moplf>oJIOrH'leCKHX CTblKOB
JaBHCHT H OT cnoco6a o6paJosaHHJI co11eneMbIX Jsyxos: lf>pHlCaTMBHbte cornacHbre
·6011ee cnoco6Hbf K orreHO'IHOMY CMJlf'ICHHIO Ha npe.nKopHeBbIX CTb!KaX, 'leM B3pbIBHble (y Jy6HbIX corJiaCHbIX 3TO paJJIH'IHe MeJK.ny ippHKaTHBf.bIMH H B3pbIBHbIMH
npOHBJIJleTCJI 6onee peryJIHpHO ).

B

Hay'IHOH JIHTeparype Ha6I.JO.!l.2CTCH TeH)leHUHJI .nrnaTb HaJIH'IHC HJIH OTCYT-

.CTBHe yJlapttoro [e] nepe.n .naHHbIM cornaCHb!M ycnoBHeM HaJIH'IHJI HJIH OTCYTCTBHJI
orreHO'IHOTO CMJII':leHHJI 3Toro COTJI3CHOTO B TOM C:W.bICJie, 'ITO nocne y.napHoro
1e] cornacHbie 'lall(e,

11eM nocne .npyrnx rnacHbIX, CMJIT'faJOTCJI no.n BJIHJIHHCM
nocne.n) ioruero MJlrKoro corm1cttorc 2. B HaweM MaTepHane Ka'feCTBO npe.DbIAY-

1 CM. P. K o w y T H li, YK03QNHQJI pa6oma, CTp. 165; TptJMMamuKa pyccKozo Jl3MKa,
J-11.n. AH CCCP, T. I. M., 1960, CTp. 78; A. H. r B o 3 .li e B, CoBpeMeHHMU PYCCKUU Jl3b/K. t/JoHemuKa u Mopţ/jo,1MUR, M„ 1961, CTp. 80; P. H. A ea He co .a, PyccKoe AumepamypHoe npOU3HOwe11ue, cTp. 79.
: CM. R. K. r p o T, YK03aHNQJI pa6oma. CTp. 141; A. A. llIUMaTOB, YKOJQHHQJI pa6oma
crp.141; A. A. lllaxMaTOB, YKa3aHNa11pa6orr.a, crp.112; P. H. AeaHecoe, PyccKoe,
.AumepamypoeN npoUJHoweHue, crp. 91.
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111.1ero rnacHoro no ero ee.1IllpHOCTH H nanaTaJlbHOCTH He oKaJaJIOCb perynllpHbIMH
ycJIOBKllMH, CBK,lleTe.IIbCTBYlOll(HMH o Ha.JIH'IHH HJIH OTCYTCTBHH aCCHMH.IIllTHBHOH
MllrKOCTH cornacHbr>:..

2. «ry6Hoi cornacllblii

+ Mlll'KHi Ja~eee6HWii cornacawii»

Co'!eTaHHll ry6HbIX c MllfKHMH Ja,n:HeHe6HhlMH cornaCHbIMH eme cna6ee pacmpoCTpaHeHbI, 'leM CO'l'.eTaHHll ry6HbIX C MRrKHMH ry6HbIMH. flo HMelOll.(HMCJI B
pyccKOM l!JbIKe JaKOHOMepHOCTllM CO'leTaeMOCTH JBYKOB .llJlll CO'leTaHHll .n:aHHOro

+ r1, (e + r1, [M + r1, [n + K1,
+ K1, [n + X'], [4> + X 1. [M + X l 11.J-Ja HX MB.IIOilpO.llYKTHBHOCTH
CO'leTaHHll (6 + r'], [n + X 1 H [M + X'] He JlCCJie.n:oBa.IIHCb.
THna MO'lKHO ycraHOBHTh cne.ayioll.(He cny'laH: (6

l<P

+ K'],

[M

rnaBHOH c<PepOH 6bITOB3HHll CO'leTaHHH TpaKTYCMOfO THna llB.IIllCTCJI H.IIH
CTblK KOpHll H cy<Pcl>HKCa (3TOT CTbIK MO'lKeT 6b[fb H laTeMHeH), H.IIH CTblK npHCTBBKH

JI KOpHJI, a TaKll<e npe)l.llora H 3HaMeHaTe.IIbHOrO CJIOBa.
ry6Hbre cornacHbCe nepe.n: MllrKHMH Ja.n:HeHe6H:i.l .rH, KaK yKaJhlBBlOT op<Po3nH'!ecxHe pa6oTDI, npHHllTO npoHJHOCHTh Teep.no. CMJ!PleHHoe HX npoHJHOilleHHe,
!KaK CBOHCTBeHHOe CTapOMOCKOBCKOMY CTaH.napTy pyccKoro JIHTepaTypHoro npOHJ!HOUieHHJI, C'IKTaeTCll Heopcl>OJilH'leCKHM 1 •

Ho HaKonJieHHhlH HaMH MaTepHaJI CBH,lleTe.JlbCTByeT o TOM, 'ITO ry6Hbie cornacJib[e H B JTOM IlO.IIO'lKCHHH MOryT npHo6peT3Tb HJBeCTHYJO CTeneHb CMllr'leHHll,
KOHe'l.HO, TBep.aoe npOHJHOilICHHe npeo6na.n:aeT Ha.n MllrKHM. Bce 'lKC cpe.nH ry6HblX
cornaCH:blX B:bI.UeJIJl.IIHC:b JBYKH [n] H
D COCTaBe TaKHX C.IIOBo<PopM KaK:

[ii>],

KOTOpbre B CO'leTaHHJIX [n

wa[n·K1u, lU[n'K1ue, Ao[g5·K1ue,

+ K1 H [el>+ K']

B npoHJHOllJeHHH

60JibWHHCTBa .UHXTOpOB JBy'la.IIH c noJiyMJlfKOCTblO. JI105on:blTHO, 'ITO _yxaJaHHble
cornaCHhl~ B TOM 'lKC nOJIO'lKCHHH B COCTaBe .n:pyrHX C.IIOBo<PopM (xaK Aa[g5K111,
.zpu[n11:1u, 10[n1;1u H np.) TOJI:bKO B e.n:HHH'IHl.l'.X CJIY'!allX npOHJHOCHJIHCb MJ!fKO TCMH
JKe .UHKTopaMH. Pemco CMJir'IBJIH OHH H JBYK [M]. CMllr'lCHHOe npOHJHoweHHe
cornacHoro [M] Ha6JI10.aanoch B cnoeax: ce(M·z1u, He[M·K1u, KO[M'K1u ( ceMzu - y S,
11eMKU - y 6, KOMKU - y 4 .UHKTopoe). B cnoee J!Ce CaMzUH 6brno Ja<PHKCKpoeaHo
TO.IIbKO TBep.noe rrpOKJHOWCHHe Jeyxa (M].
3eyK [e] B CO'leTaHHH [B
r'] B HCKOTOpbIX C.IIY'l.BJIX CMJlr'laJICJI B CJIOBU
(B·z1u6 H (e·i1u6amb. Bo ecex ocTaJibHhlX cnoeax cornacHhlH [e] JBY'la.JI Teep.n:o.
flo HaUieMy HafiJilO.UCHHlO HB.ll pe'lblO aKTepOB TeaTpOB (33 HCK.IIJO'ICHHCM
-cny'laeB, xor.na .n:aHHLIH axTep COJHaTe.IIDHO CTpeMHTCJI .IC 3TOMy), pa.nHO.UKKTOpOB
H T . .n:„ coepeMeHHOH ny6nH'lHOH pe'IH He CBOHCTBCHHO CMJII':!CHHe ry6H:i.rx cornaCH:bIJi;
11 JTOM nonoJKeHHH. HaM rrpHXO.UKJIOCb BCTpe'laTb TaKHX npe.ncraBHTeneii cTapwero
IlOXO.IICHHll MOCKBH'leii, KOTop:i.re B o6HXO,llHOH paJrOBOpHoii: pe'IH 'l8CTO CMllr'l3lOT

+

ry6Hbfe

cornacHbfe,

<:JIOBO<tJopMax

H3XO.Ullll.(HCCll rrepe.n: MllrXHM 38.UHCHe6HbfM

ce[M'z']u, wa[n'K']u, p10(M'K1u),

(HanpHMep, B

HO B ny6JIH'lH:blX CBOKX

TIJICHHllX B .llBHHOM nO.IIOll<CHHH rrpPHlHOCllT TBep,nbIH ry6HOH ( ce[.Mz1u,

B:bICTY-

wa[n11:1u,

p10(MK 1u).
1 CM. peKOMCH,D,auHH „C11oeapll-cnpaeo'IHHKa" x COOTBCTCTBYJOLUHM CJIOB8.M c CO'ICTa.HRMH
<<ry6noA+MRTKHlt '.l3..IJ.HCHe6Hblli». Y)l(e
BHHOxyp npOH'.lHOWCBHJI R(M'K']u, t}e(di'K']u, Kopo[n'K')u
C MRrKHMH (.w'J, lffe') (n') OUCHHB8.CT KaK RBHOC YCTapeJIOC npOB'.lHOWCHHC. CM.
0. BHHOKyp,
PyccKoe c~enuriecKoe npou1nowe11ue, M„ 1948, crp. 64.

r.o.

H -

1003
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TaKHM o6pa30M, BCTpe'lalOll.(eecg H ce:H'!ac CMHr'leHHOe npOH3HOIIJeHHe ry6-

«ry6HOH

HbIX cornacHbIX B CO'leTaHH.RX THna

+ M.RrICHii: 3a.n.HeHe6HbrH» MOX<HO

oueHHTb KaK CJie,llhJ CTapoii HOpMbI, cyll.(eCTBYlOll.(e:H H B HaCTO.RJI(ee BpeMH B CeMe:HHbIX Tpa.n.HJJ.H.llX. 3To CMHr'leHHe cna6o oco3HaeTcH roBopHll.(HMH.
Tam.HoM MaTepHaJie, B3.RTOM B uenoM, OKOJIO

40

BaHO c MllrKHMH ry6HbIMH, B MaTepHane xce aHxen.1 H3
CJIOBoct>opMax

IUJBKU -

7, ceMZU -

12, p10M/..7J

B

JKcnepHMeH-

npoueHTOB .n.aHHbIX 3ait>HKCHpo-

TOJJbKO

9

90

onpoweHHbIX JIHU B

'leJIOBeK C'IHTalOT, 'ITO

OHH CMjff'laJOT COOTBeTCTBYlOll.(He ry6Hble corJiaCHbie.

+ MID'Kllii

3. «1y6eoii

ryoaoi corJiacewii»

3y6HbIC corJiaCHhle nepe.n. MHfKHMH ry6HhlMH B JieKCH'ieCKOM COCTaBe COBpeMCHHoro pyccKoro JIHTeparypHoro H3bIKa npeacTasneHbI urnpe, 'leM ry6~re B
3TOM IlOJIOXCeHHH.
MHOI"He H3 co'!'.eTaHHH .n.aHHOro THna, KaK [.a:+ B 1. [.a: +

+

M1, [T

+ B 1. [T +

M '],

[3 + 61, [3
B1, [3 + M1, [c + n1, [c ..j.. B1, [c + M'] 0611a.a:a10T 60JibWOH '13CTOTHOCTblO, IlOHBJIHHCb B paJJIH'IHblX ct>oHeTH'leCKHX H Mopct>onorH'leCKHX IlOJIOX<eHHJIX.
BCTpe'lalOTCH,

KOHe'!'.Ho,

CO'l.eTaHHH,

npe.n.cTaBJieHHble

CJia6ee,

KaK

HanpHMep,

[T + ct>'J, [c + cp'], [H + B1, [H -i- cp'], cpe,llH KOTOpbIX [H T s'] H [H + it>1 IlOJIBJIJllOTC.R TOJibKO B rrpeaenax He60JiblllOro KOJIH'leCTBa CJIOB HHOH3bl'IHOro npOHCxoxc,neHH.R.
Ilo „CJIOBaplO-CITpaBO'IHHK)'„ BH)'TPH xopHJI H Ha CTbIKe KOpHJI H HeBbI.D.eJrneMOH
B coupeMeHHOM pyccKOM .R3bIKe IlpHCTaBKH opcp03IlH'ICCKKM C'IHTaeTCJI CMJIT'leHHOe
npOH3HOWCHHe 3y6HbfX cornaCHbIX [T],
[a1,

[.u],

[c],

[3] nepe.n.

ry6Hbl.Y!H

[n'],

[61,

[<l>']

1.
IlonyqeHHbî.! HaMH .n.aHHbIC DO MHOro:11: OTJIH'lalOTCJI OT op<jlOJfIH'leCKHX npa-

O•reHi. orpaHH'leHo CMRr'leHHoe npOH3-

BHJI, npHHJITbIX u „Cnosape-cnpaao•IHHKe„.
HoweHHe 3y6HbIX cornacHbIX [T],
B CO'leTaHHllX

[.n

+

61 H [T

[.u],

[H]. BJpbIBHbI: ::iy6Hble cornaCHbI:: [T] H

+ n '] BOBCe He CMJlf'l.3JOTCII.

[D.]

HH O.UHOro cny'laJI CMJ1r-

•1eHHOfO npoH3HOIJieHHH 3ByKa [T] Mbl He ·l!a6JIJO.UaJIH H B CO'leTaHHH

[r +

<1>1.

BCTpe11a10IUeMCH Ha CTbIKe npe.nnora H 3HaMeHaTeJibHOro c.i:ioua. He CMJIT'l3JICll
TaKlKe cornacm.rii: [H] B CO'ICTaHHIIX [H +

B '] H [H +

cp']. B npoH3HOWCHHH He60Jlb-

llIOro 'IHCJia ,ZJ;HKTOpOB cornaCHbfe [T] H [.n.] B CO'feTaHHllX [T+B1 H [.n+u'J BC1pe11aJIHCb H B MHrKoM sa.ne, oco6eHHO B cnoBax:

ee[m·11']u,

[0'111ep&, [m·c'o]pOb1u, [o·e']e, ..11e[o·e']eo1„

HO Ha CTbIKe KOPH'! H npei!>HKCa

CJIOBa CMHf"lleHHe .nm1 3BYKOB [T] H

[.n]

HJIH

npe.unora H 3HaMeHaTCJlbHOro

TaKJ!(r. He 3act>HKCHpOBaHO. Eme peJKe CMJlr-

'1:1.JIHCb JTH cor.nacHDI~ B nonmKeHHH nepe.n [M

1- MR.rxocn .UJIJI HHX MhI Ha6n10n.anf1

B CJIOBe .!TIO[O·M1UAQ TOJibKO B npOH3HOllieHHH Tpex .UHKTOpOB, B CJIOBe JKe [0"M1umpuu TOJJbKO y O.UHOro .UHKTopa. Bce OCTaJihHbie. HCCJie,llOBaHHbie CJJOBa KaK:

npeOMem, npeOMeCm&e, noo.uecmu, 3QmMUmb, om.v.upaA

H .!J.p. npOH3HOCHJIHCb c

TBep.U:bIMH [T] H [.u) nepe.u [Ml
B o6nacTH cppHKaTHBHbIX 3y6H:i:.rx: cornacHDIX xapTHHa ~ecKOJibKO HHaJI B TOM
CMbI:Jie, '!'.TO OHH '!'.alll,e CMJlr'lalOTCJI, T.JeM B3pbIBH:bie, H B03MOlKHOCTb HX CMHr•JeHHJI B MeHbllieii: Mepe CBR.3aHa c IlOJIOJKeHHCM ,naHHblX CO'leTaHJ-tii Ha pa3HblX
CTblKaX Mopcponorn'leCKOH CTPYKTyp:i:.r CJIO.Ba.
1

„Cnosapi.-<:np3.Bo'l'f!HK", crp. 687.
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[3

+

+

+

+

CornacHbie [c] H [3] B co'leTaHHJIX [c
n1, [c
e'], [c
<P1, [c
M1, [3-f 61,
B npOH3HOWeHHH ecex ,llHKTOpOB CMJlf':laJIHCb, eCJIH He B O,llHOM CJiolle,

+ B']

TO B .apyroM. qaure ecero, KOHe'IHO, OHH npOH3HOCHJIHCb MllrKo He Ha CThIKe KOpHll
H npe<j>Hxca HJIH npe.anora H 3HaMeHaTem.Horo cnoea, HanpHMep, [c'n1uHa,
[c·n'Ju-11ca, fi:·a'Jem, [c·B'je~uii, [q6']epa, [c·M']eAblU, u[:;·6'o]HKa, pa[3'B1e;
[3'B1epb H .ap., HO, XOTJI H pe)l(e, Oblnll 3aMe'leHLI CJiy'laH CMJlf"lleHHoro npOH3HOWeHRJI 3BYKOB [c] u [3] H Ha yxa3aHHbrx cn.IKax. Hanp11Mep, [c-n1ucamb, [c·
n1eHueM, [c'M1ecma H .ap.

11

.aam bI ! aHKeTbI IlO,llTBepJK,llalOT HaWH Ha6mo.11eHHJI OTHOCHTeJIDHO pa3-

Jl.H'IHJI MeJK.ay qacTOTHOCTblO aCCHMHJlJITHBHOfO
<f>pHKaTHBHbI< 3y6ibI( cornactbrc H1

6umee -

3, eerneu -

90

CM.llf'leHHJI B3f LIBn.rx 3y61oLix H

onpoweHHbIX JIHU B cnosax:

T6epb-·5,

1, OBepb TOJihKO 15 ti:enosex oco3H2IOT,
[.11]. B cnyti:ae JKe <}>pHKaTHBHbIX corJiaCHbIX y

6, ornee11A -

OHH CM.llf'f8IOT cornaCHbI! [T] H

'ITO
Tex

)Ke JlHU 'IHCJIO OTBeTOB B Il0Jlb3Y Mllll(QCTH 3BYKOB [c] H [3] ropa3,ll0 6om.we,. a
HMeHHo:

42, pa3ee -

3Bepb -

46, ucne11b- 35

'leJIOBeK. Ha CThIKe xopHll H npeqmx-

ca, a TaIOKe npe,llJlora H CJIOBa l{HCJIO OTBeTOB CMJlfKHMH [c] H [3], XOHe'IHO, ropa3.110
MeHhwe:

c nU80.At -

8038eA - 5, 6e3 8UAKU - 3, c BUAKOU - 3, U36Umb - JO, 6e3 6epeza 3, cnuiuem - 4 pa3a 3a<}>HKCHpoeaHa MJII1COCTh 3BYXOB [c] H [3].

JI10 )orblrHo

3,

3aMeTHTb, 'ITO ry6iu.r.:: cornaCHble nepe.11 MJU'ICHMH ry6Rl>IMH 'H

MllfKHMH 3a.11HeHe6Hbl.\.UI CMJIT'l~IOTCJI 6om.we B o6HX0.11HOH pa3rosopHOH pe'IH,
3y6Hbl! corJiaCHLI! 'll<C rrepe.11 MllrKHMH ry6nbIMH ti:ame MO)!(HO

CJlbJIIJaTh Mllf'l\O,

BO BCJIKOM CJly'lle CMJII'l~HHO, B ny6m!'lli0H pe'IH. 3To, MO)!(eT 6bITb, '13CTH'lfiO
o6:&JICHJleTCJI H TeM, 'ITO CMJlf"lleHHe 3y6HbIX cornacHl.n nepe.11 Mlll"KHMH ry6HbIMH
IlOKa eIJf! C'lHT3eTCJI op<t>03IlH'l:!CKHM. 3To •. KOHe'IHO, He 3Ha'IHT, 'ITO ny6.'IH'iHall
pe'lb IlOJlHOCThlO „co6mo.11aeT„ HOpN.LI OTHOCHTeJlbHO MllrKbro npOH3HOWeHHJI
:>y6HbU cornaCHbIX nepe.n MllrKHMH ry6Hbl"1H cornaCHbl."1H.

B. H.

11.

c.

liJibHHCXaJI ~I

CH.aopos, HarrpHMep, KaTeropH'leCKH 061..llBJJS·JOT, 11'.To, Ja HCKJJJO'leHHeM

HeKOTOpbIX JIHU, cueHH'IeCKOe npmt3HOWeHHe B MOCKOBCKHX TeaTpax 3HaeT JI~U.t;b
1
TBepn:i.1.:: 3y6Hbl! cornaCHbl! B TIOJIOJKeHHH nepe.11 MID'KHMH ry6HblM!I: •
3T.ll.M

c

JaMe'laHHeM MOJKHO corJiaCHThCll c TOH oroeopKOH, 'ITO, XOTJI B3pLIBHbie 3y6.t1b1e
cornaCHble [T], [.11] H HOCOBOH [H] BeCbMa pe,llKO CMJlfl[alOTCJI B ycTaX MOCKOBClCH'X
aKTepoe„ o <f>pnKaTHBHbllC cornaCHbIX [c] H [3] 3Toro cKa3aTb sce-TaKH HeJIDJJI.

H

cueHH'leCKOM npmt3Howe111-u1 3TH IlOCJle,Qf!He 3BYKH T3K)!(e CMjl[l[2JOTC.ll qame B3pbIBHLIX.

4. «3y6eoii

+ MHrKlrii

1y6eoii cornacllhlii»

3y6Hble cornaCHbI! B CO'leTaHHllX c MllrKHMH 3y6HbIMH B CTpyKType pyci:xoro
J13bIKa npe,llCTaBJleHbl B 6onbWeH Mepc, 'l~M pa3HbJ:! CO'leTaHHll ry6HLrx ~ornaCHbIX.

1 CM. craTLJO H. C. l1 n i. H H c x o li u B. H. C H .o; op o Ba, O c11e1111~ecKoA1 npou3110we11uu 6 MOCKOBCKUX meampax, c6. «Borrpocw K)'m>rypbl pe'IH>> ~fan. AH CCCP, M., 1955, CTp.

685-687.
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c ry6HhJMH corJiaCHhIMH, H ,uaJKe 6om.we, 'leM CO'{eTaHH.11 Jy6HLIX c MJlfKHMH ry6HlilMH. JiOJILWHHCTBO CO'leTaHHH :noro THna BCTpe'laeTCJI KaK BHYTPII MOpljieM,
TaK H Ha scex CTLIICax MOpljieM. (11CKJJJO'leHHCM MOJKHO C'{HTaTb CO'leTaHIIJI
[T

+ T'),

[T

+ c1,

[.li.+

J:I' (H

3']

+ H1,

[.li.

+ .li.'],

cljiepa 6LrrosaHH.R KOTOpLIX 6onee orpaHH-

'leHa). Mx MOlKHO BCTpeTHTb B Ha'la.n:e, B cepeJJ.HHe H B KOHUe CJIOBa B JIJ050M JBYKOBOM OKpyllCeHHH.
3y6Hhie corJiaCHhI! B CO'leTaHHJIX c M.RrICHMH Jy6HLIMH xapaKTepHJ)'JOTC.11 OTHOCHTeJJbHOH nocne.n.oBaTeJJbHOCTbJO accHMHJJ.RTHBHOfO CMJlr'leHH.11, KOTOpoe npHHJITO C'IHTaTL o6RJaTeJJbHOH npHHa.llJleJKHOCTLJO pyccxoro JIHTepaTypHoro npoHJ-

+ c']
+ n1 Ha cn.ue KOpHH H nocJieKopHeBLI.{ MOpljieM, r.n.e HapJI.ny c MJII'KKM .llOnycKaeTCR H TBep.noe npOH3HOWCHHe JTHX
<:ornacHLUC JBYKOB. JJ:n11 JTHX JICe cornaCHLI< B CO'leTaHHJIX [T + n'] H [.ll + n']
Ha CTLIKe npe.a.KopHeBl.IX MopljieM, a TaKJICe .a.mi corJiaCHOro [H] B CO'leTaHHH
ltt + n1 MllrKOCTb Ke pexoMeH.llyeTc11 1 .
HOWeHHJI.

H

[.li.+

McKJIJO':CeHHe COCTaBJJJIJOT cornaCJILI! [T] H [.n.] B CO'leTaHHllX [T

31, a TaIOKe B CO'ICTaHH.RX [T

+ n1 H

[.li.

JJ:aHHl.Ie aHaJIHJa pe'IH rpynn MOCKBH'ICH noKaJLmaJOT KapTHHy,

B

c peKOMett.naUHJIMlf B opljJOJilH'leCKHX pa6oTax.

CXO,llHYJO

TO JKe BpCMJI B CO'leTaHHJIX c

[n1 Jy6HLl:! cornacHbie [T], [.ll], [c], [3] xapaKTepHJ)'JOTCR oco6LIM nose.a.eHHeM,
OTJJH'laJOlllHMCll OT npHH.RTLIX op!jJOJilH'{eCKJ.IX HOpM. IlpOH3HOWeHHe 3y6HLIX corJl8CHLIX B JTOM IlOJJOJICeHHH BO MHOrOM HanoMHHaeT xapTHHY

npOHJHOWCHHJI

JTKX JICe JBYKOB B IlOJIOJKeHHH rrepe.Jl [B '] H [M']. DOJlbWHHC1"BO CJIOB y MHOrHX .nHKTOpOB B CO'ICTaHlUIX [ T

+ J1 '] H [Jl + J1 '] BOCilpHHHM3JJOCb C TBepJlOH 3)'6HOH CMbf'l-

KOH. CMllr'ICHHl.I! cny'laH npoH3HOWeHHll B JTHX co'leTaHHllX Ha6JJJOJJ.3JIHCh TOJJbKO
B HeKOTOpLIX CJJOB3.X, B TaKHX KaK:

noo.11e, O.flii. y 5 JlHKTOpOB, nem.1111., nem.llUIJD y

~ .nHKTopoB. OcraJILHhI! paJo6paHHLre c;rosa, co.n.epllCall{He ytcaJaHH:&re co'leTaKHJI,
KaK: Me0.11em10, 0.llUHHblU, 6

CftO.lle,

mAR, om,1U'IHblU H rrp. 3BY'l2JJH c TBep.DhIMH [T]

H [Jl].
<l>pHKaTHBHl.I! 3y6i-,1i1! cornaCHLie [c] H [3] .B CO'ICTaHHJIX (c

+ n1

<:MM'la.JIHCb 'lall{e BJFLIBHLH B JTOM JKe IlOJIOJKCHHH, npH JTOM

H (3

+ n']

MJITKOCTL .l1JlR

MHX ChIJia JaMe'leHa He TOJJbKO B npenenax KOpHeBOH MOpljieMLI, MO H Ha npe.n-

xopHeBLI~ CTLIICax, KOHC'IHO, D JTHX nocne.nKHX CJIY'l8JIX c MeHbWCH qaCTOTHOCTLJO.

B

npoH3HoweHHH

{n']

6oJlbUIHHCTBa

B HeKOTOpLIX cnosax

,llHKTopoB CMllr'leHHe cornacHLIX (c] H [3] nepe.Jl

(noc.11e, c.11elfb, eo3.11e. 3.llumb, KoJ.11uic) BLI.llCJIJIJJOCb c 6on&-

meiî: IlOCJTC.!J.OBaTeJibMOCTbJO.
Ilo Ha6moneHHJIM M.

C.

MJJLHHCKOH H

B. H.

CH.lloposa, B cueHH'lecxoM npoH3-

uomeHHH Jy6HhI! cornacHLI! nepe.n [n'J o6LNHO He CMJif'laJOTCJI.
OHH, xaK 06 JTOM rOBOpHJJOCb paHbWe B CBll3H
[T

+ B1,

(.n

+ B1,

(c

+

s'], (3

+ B1,

K

c rrpoHJHOWCHHeM

coJKaneHHJO,
CO'{eTaHHH

He npOBO.QJIT purpaHH'ICHHll MeJK.a.y B3pLIB-

HWMH 3yfiHW1,tH H ljipHKaTHBHlof\.fll Jy6Hl.I\1H, TaK KaK y

nocne.UHHX, ITO HallJHM

Ha6JIJOJlCHHRM, CMllf'ICHHOe npottJHOlllCHHe JIBJJJICTCJI 'l:lCTLIM JIBJICHHCM H B UCHH'ICCKOM IlpOHJHOWCHHH.

+ c1
+ 3'] B TOM CMLTCJie, '!.TO npH 6LICTpOM TeMne pe'IH OHH 'laCTO npespall{aJOTCJI

Oco6LIM noBe.neHHCM OTJJH'l310TCJI cornaCHbie [T] H [Jl] H B CO'leTaHHllX [T
H

[.n;

B a4>1f>pHKaTLI, Ilpas.ua, MllfKOCTb JTHX corJiaCHLIX KeJaBJfCHMO OT JTOro HJMeHeHHJI

1 „Cno:eapb·CnpaBO'IHHK", CTp. 685-687.
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MOJKCT H3nH'ICCTBOB3Tb HnH OTCYTCTBOBaTb, 0.llHllKO Ha npe.nKopHCBbIX Mop<t>onofH'ICCKHX CTLI.cax J.i Ha CTbIKC npeMora H 3HaMeHaTCJibHoro cnoea o6br'IHO HCT
RH a<t>it>pHKaUHH HH MlffKOCTH: npoH3HOCHTC.ll

o [m c' H•j6J1, no[mc1e.11,

a, r.ne 3TOT

CTb[I( 3aTCMHCH, BCTpe'laCTC.11 HHOr.!Ia H ait><PPHKaUHR, H CMJlf'ICHHe, HanpHMep,

npe/1{ c1eoame.11&.

B

co11eTaHHRX .neyx o.nHHaKOBbIX cornacHbut, e TOH Mepe, B KaKoH oHH npoH3-

HOC.llTC.ll .nonro H cnHTHO, naJ13T3JIH33llHll o6bIHO HanHUO H B nepBOH <Pale .llOJirOH
apTHKyn.11nHH. HanpHMep:

Ma[c:1e, [c:1e'l&, cmpa[H:']uK, nece[H:1uK

+

+

H .np.

B

co-

11eTaHH.11x D.BYX 0.llHH3KOBbH B3pblilHblX cornaCHbl< [.!I
.ll 1 H [T
T'] B 6onbWHHCTee cny11aee .nonrHH 33TBOP H B3pbrB T3KJKe 6brnH MJlrlCHMH. HanpHMep: o [m:1eHoK,

no[m: 1e'lb, o[o: 1eAbHo, no[o: 1e.11amb
weHH.11 Ha npe.nKopHCBlJ.(.

:nora

H .!Ip. IToMHMO

Mop<t>oJIOfH'ICCKHX

o6w'IHoro npoHJHo-

CTbIKaX H Ha CTbIKe npe.nnora H

3HaMeHaTeJihHOro CJIOBa, Ha6mo.!laJiaCb TCH.!IeHllH.11 K MeHee M.lln<OMY npoH3HOweHHIO 3aTsopa 3THX .llOJirHX B3pbUHhH corJiaCHbl.(.,

Ha[.o:)('e]pe60M

HanpHMep,

no[.o:·,rne.11amb,

H np. 3TO JIBJieHHe B 6om.woH: Mepe 3aBHCHT OT TeMna pe'IK H

onpe,neJIRCTC.11 arrJ110THHHpy10m:KM xapaKTepoM

CO'leTlieMOCTH 3BYKOB Ha rrpe.n-

KOpHeBbIX Mopit>onorn11ecKHX CTbf.cax.
ITocne.nosaTeJibHOe H nonHoe CMJlfll!HHe Ha6nio.naeTc.11 .nn11 cornacHbIX [T] H

[.!1]

B co11eTaHH.llX [T-i- H'] H [.!I-l- H1, .•nn.11 cornaCHb[X [c] H [3] B CO'leTaHH.llX [c

+ .n1.

+ T']

.nn.11 [H] e co11eTaHHJ1X [H + T1 H [H + .n']. ITpHMepbr: o[m'H'y]ob,
flJl [m' H']u!l'l, ny (m' it']uK, 3a(t}' H1uu, 6y(O' H1u; zo(c' m '), lla(c'm'j, [3' 01ec&, 6e(3' 01e,
Z60[1'o']u, KOM:l[H'o']up, 6.11a[H'01UH, u[H'o']ee1.ţ, 6a[H'm1UK, .MO[H'm'op] H .ap.
H [3

a

lfJBeCTHOC CM.llPICHHe cornaCHblX [T], [.n], [c], [3], [H]

B

ynoMJJHYThlX CO'leTaHH.llX

'13CTO Hamm.o He TOJibKO B KOpHJIX cnos, HO H Ha CTbIKe npe.nKopHeBbIX Mop<t>eM
H .!IaJKe Ha CTbIKe npe.nnora H 3HaMeHaTeJibHoro cnoea:

no[o·H'oc],
H I!p.

Y

no[o·H1e6o.u,

[1·01e.11amb,

[1·o'e]mcmBa,

o[m·111ecm~,

pa[cm·]J!Hym&,

o[m·H1ezo,
[c·m'o]meii

3THX nocne,lIHKX CJIOB 6bma 3a<jJHKCHpoBaHa TaJOKe H IIOnHaJ! M.llfKOCTb,

H TBep.!Ioe npOH3HoweHHe. ITonHoe M.Rn<oe npoHJHoweHHe eapbHpyeTc.11 no
eaM MeJK,ny '{eTbipbMll H Il.llTblO

noci. TOJibKO B npOH3HOIIleHHH .neyx ,!lHKTOpOB B CJIOBax
y 0.!lHOfO .llHKTopa -

B

B CJIOBe

cJio-

.!IHKTOpaMH, a TDep.noe npOH3HOWeHHe BCTpeTH-

COeAamb,

omHecmu

H c

y •JeTbl.JeX .llKKTOpOB B CJIOBC

demcm6a,
om Hezo.

OCTaJibHbIX HCCJie.nosaHHbl{ CJIOBax TBep.noe npOHJHOWeHHe HH pa3y He Ha6JII0-

.11.aJIH.

+ H 1 H [3 -+- H ']
+ .n l HecMOTp.11

CJie.nyeT 3aMeTHTh, 'ITO cornacHble [c) K [3] B CO'{eTaHID!X [c
He CM.llr11anHCh T3K peryn.11pHO, KaK B CO'l!TaHH.llX [c

+ T']

H [3

Ha 3TO, CMJ!f'ICHHOe npOKJHOWeHHe (XOTJI 6bI H lIOJIYMJln<oe) H 3,lieCh npeo6Jia,naJio
Ha.!I TBep.!lbIM. l1o3TOMY Bbl3h1BaeT HeKOTOpoe COMHeHHC YTBCplK.llCHKe aBTOpOB
ynOMJIHyTOH CTaThK, qŢQ B CI{eHH'leCKOt.·I npoH3HOWCHHH npH IlOCJIC.!IOBaTeJibHOM
CM.llf'leHHJI cornaCHbIX [c] H [3] B CO'ICTaHH.llX

[c

+ T'] H [3 + .n1 Beci.Ma pe.li.KO
+ H1 H [3 + Hl ITo 3TOMY

BCTpe•1aeTC.11 MJ!rKOCTh 3THX cornaCHbIX B CO'leTaHHJ!X [c

noeo.ny OHH IIHIIIyT: „Tpy.nHo CKa3aTb, KaKoe H3 3TKX npOH3HOWeHHH npeo6Jia,naeT,
HO, TIO-BH.!lHMOMy, 6oJihWe rrpOH3HO::RT B~ JKe c TBep,lib[M c H 3" 1•
1

CM. H. C. 11 ni. H H c K a R

H

B. H. C H JJ. op os,

YKa3aHHQJI pa6oma, CTp.
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+ c']

HaKoHeu cne.nyeT CKaJaTh o rrpoHJHoweHHH JByKa [H] B co'l'.eTaHHllX [H

H [H

+ 3 ']. CMllr'l'.eHHe 3ByKa [H] B 3THX CO'l:!TaHmlx· BCTf)f.'llJIOCb '1'.aCTO, HO B

CJIOBaX OHO rrpOllBJllleTCll rro-panoMy.

Perym1pHO CMJlf'laJJCJI

pa3HbIX

[H] B CJIOBax neH-

CUJI H pOMQ1/CU!<. B rrpe.nenax OCTa.JlbHbl< HCCJI::.QOB;tHHbIX HaMH CJ!OB rrpeo6:1a.naeT

TBep.noe rrpOHJHOWeHHe 3TOro 3ByKa.
IloKaJaTeJibHbI B 3TOM OTHOlllCHHH H .naHHbl! aHKeTbr: H3
TalOT, '!TO OHH CMilr'lalOT COrJUCHblH [H] B CJIOBe

neucun.

BeTOB c MllfKHM [H] ropa.3.!lO MeHbW!: B CJIOBe 801/:JUmb -

-

90

'l'.eJIOBeK

58

C'l'.H-

B .npyrHX CJIOBax OT-

25,

B CJIOBe JKe KOHCepBbl

18.
liJJIOJKeHHOe Bbillle pa3JIH'IHe B rrpOH3HOIIl!HHH cornacHoro [H] B CO'!eTaHHJlX

[H

+ c1 H [H + 3'] B03MO)l(H0 CBl!3aHO c

xapaKTepoM .'IeKCHKH, B

KOTopoă BCTpe-

'la!OTCll .naHHbfe CO'leTaHHll. )J:eno B TOM, '!TO Kpyr 3THX CJIOB O'l'.eHb Y3KHH. H B
60JibWHHCTBe cnyqaeB 3TO -

CJIOBa HHOJ!3bl'lHoro rrpoHCXOJK.!leHHJl,

pa3Hbfe no

BpeMeHH npOHHKHOBeHHJ! B JleKCHKY pyccKoro Jl3b!Ka H pa3JIH'!Hbl.! no ynoTpe6HTeJibHOCTH. Bepol!THO noJTOMY aBTopi.1 „Cnoeapl!-crrpaBo'l'.HHKa„

B

o.neux cny-

qaJIX peKOMeHJlYIOT, B .npymx JKe He peKOMeH.nylOT CMllf'!eHHll 3ByKa [H] B 3TOM
llOJIOJKCHHH.
CornacHbIH [H] B CO'l.eTaHHH [H

+

5. (•3y6eoii cornaceLrii

+ n']

('!') HJIH

HH pa3y He CMJlf'!aJICll.

(m:')»

3y6Hbie corJiaCHble MOryT BCTynaTb B CO'l'.eTaHHJI c

['I'.']

cornaCHblMH

H (lll: ']

TOJlbKO B orpaHH'leHHbIX CJI}''l'.lRX. BBKJIY Toro, '!TO BHYTPK co'l'.eTaHilli [T
[c+

'I'.']

H [c

+ ru:1,

+ q'],

KpOMe yrro.no6JieHHll COOTBeTCTBYIOlllHX 3y€iHblX cornacHblX

no MJlfKOCTH, npoTeKalOT H HJMeHeHHll .npyroro nopR.!lKa, 3TH CO'leTaHHll OCTaBJieHbl Ja rrpe.nenaMH Hccne.noeaHHR. TaKHM o6_;a3oM, MbI rro.neeprnu JKcnepHMeHTY
TOJlbKO CO'!<:TaHHJI [H

+ q'J, [H + w: 1, 06pa~'tom11eCl1 rrpeHMYllleCTBeHHO Ha CTbIKe

cy4>4>HKCOB -'lUK-, -UJUK-, -'lUlja-. -UJUljQ- H KOPHJ!
(T

+ w:-1,

Kor.na OHO

no11em1eTCll Ha CTbIKe

c

KOHe'l'.HbfM

npe<j>HKCa H

[H], H

CO'leTaHHe

KOpHJ! HJIH npe.!lJIOra

H 3HaMeHaTeJlbHOro CJIOBa.
B

JTO!'.l nonoJKeHHH C'lHTaeTcll HOpMOK MRrKo;:

B co'!eTaHHH [T

+ lll: 1,

npoHJHo!lleHue

JByKa [H].

Kor.11.a He rrpoucxo.nHT CJIHJ1H1u1 .nsyx JBYKOB, CMllf'leHHoc

npOH3HOllleHHe 3ByKa [T] He pexoMeH.nyeTCJI. t
Bce 6e3 HCKJIIO'lCHHll .naHHbie o npoHJHOllleHHH roBopRlllHX ceH.neTeJibCTBYJOT
o eMJlf'lCHHOM npOH3HOWCHHH cornacHoro [H] B noJIOJKeHHH nepeJJ: 3ByKaMH
H

[w:']:Ko[H'<t']amb, KO[H'ii']uK, no[11'<t1u:<; .?1Ce[11'w:']i111a, 6a[11'w:1uK

naoHLIK JKe [T] B CO'leTaHHH [T

+ tu:'],

o[mw: 1YKU

6i.mo

.np.

['i']

Cor-

XOTll OH no aKyCTl-!'1.eCKOMy ene'!aTJieHHJO

B ycTax OT.!lCJihHbl( .!lHKTOpOB He COBJiaJJ:aJI c
uce-TaKH HCJI!.311

H

COOTBeTCTB}IJOII(HM TBep.nLIM {T],

Ha3BaTb ero CMJ!PfeHHhlM:

o[mw: 'u]nHymb, o[mw: 1e11u

H .np.

1 „Cnosapi.-<:npaBO'IHHK". CTp. 687. CM. TaM JKC peKOMeHJJ.al.lHH OTHOCHTe.11>HO npoH1HOweHHR c11oe omu.1enu.m&, om1J.1ynam& R JJ.p. Ha crp. 361.
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6. «ry6eoi

HJIH

1y6eoi cornacllldii

+ [j] ([i])»

Bce ry6H:r:.1e H 1y6HI:.1e cornacff:r:.1e MoryT co11eTaT&c11 co 3BYKOM [jJ ([iJ), H
KaJKJIOe C011eTaHHe 3TOro THila npeJICTaBJieHO B JieKCH'feCKOM COCTaBe pyccKoro
JIHTeparypHOTO .R3biiCa 1 .
,llJI.R BCex ry6HbIX H 3y6HI:.1X cornacHI:.IX B co11eTaHH.RX c [j] ([!]) BH)'TpH xopmr
H Ha CTbIKe xopH.R H IIOCJICKOpHeBbIX Mop<t>eM opcpo:mH11eCKHM C11HTaeTC.R MllTKOe
rrpoH3HoweHHe. CMJII"leHHoe rrpoHJHoweuue JiorrycxaeTc11 JIJIJI [B] H B JJ.pyrHx
IIOJIOJKeHH.RX. ,llJI.R 3BYKOB [c) H [3] JKe Ha KOHUe IlpHCTaBOK c-, U3-, pa3- }! rrpeJIJJOTOB
c, U3, ~epe3 (ecJIH 3TOT IlOCJlC.!lHHH 6eJyJiapHhIH) MllTKOCTb JiaJKe pexoMeHJiyeTCll 2 •
PeJyJI&TaT npoBe.!leHHoro 3KcrrepHMCHTa H JJ.pyrnx HaWHX Ha6mo.neHH:ii rroxaJaJI, 'fTO B rrpoHJHOWe.HJIJI ry6m.rx H Jy6H&IX COTJiaCHbtx B IIOJlOJKeHHH rrepe.n
[j] ([iJ) MCHbWe Bcero Ha6JJJOJJ.aeTCll OTKJlOHeHHH OT HOpMbl. B MaTepHane 3KCnepHMeHTa y Bcex .!lHKTOpOB B HCCJleJJ.OBaHHldlC HaMH CJIOBaX ece ry6HI:.I! H Jy6Hble
cornaCHble B 3TOM IIOJIOJKeHHH BHYTPH KOpHll H Ha CTbIKe KOpHll H rrocnexopHeBbIX
Mop<t>eM npOHJHOCHJlHCb MllrKO (B 60JlbWHHCTBe CJly'faeB c IIOJlHblM CMllrieHHeM),
ttanpHMep, [6'jy], [n'jy], [6'jy], ce[M'ja], cma[m'ja], cy[o'ja], Ko.11o[c'i"&], opy[3'ja],
KO[H'jaK], eopo[H'jo) H JJ.p.
t{acTO CMJlf'laJIHCb c He60JiblllHM CM.Rf'{eHHeM JBYKH [B), [c] H [3) H Ha CTbJKe
KOpHR H rrpeJIKOpHeBbIX Mop<t>eM H JiaJKe Ha CTbIKe rrpe,!lnora H JHaMeHaTeJlbHOTO
cnoBa:
[6·je]30 (HJJH [e' je]J.n), pa[3je]xamb (HJJH pa[3'je]xamb), 6e[3'jy]Mopa
(HJIH 6e[J jy]Mopa).
CornaCHbIH [6), XOTH H CJlbIWaJJCll co CMRT'feHHeM, 0Cbl11HO 6brBaJl TBep)lbIM:
o [6je]xamb (peJKe 0[6-jexamb), 0[6iu']e.11eHue (peJKe o[6'iu'J o.11eHue), o[6 joM]
(peJKe o[6·joM]) H JJ.p.
'
3ByKH [T) H [ll] Ha CTblKe npe.nKOpHeBblX Mop<t>eM H Ha CTbIKe npe)lJIOra H
JHaMeHaTeJI&Horo cnoBa npoH3HOCHJlHCb TBepJJ.o: o[mje]Jo, o[mje]xamb, no[d
je]Jd. no[djo].11Kozi H .!lp.

7. «Comacin.Iii [p)

+ MRna1i ryfiuoi, 1y6uoi, (11'], [w:'] H [j] ([iJ)»

Cornacm.rH. [p] MoJKeT HaXOllHTLCJI D co'leTaHHH c JIJ06LtM cornacHLIM JeyKoM. IlpH 3TOM MOJKHO ycTaHOBHTb CJlC.!l)'IOll.(He OCHOBHb!e co11eTaHH.R: «[p]
MRTKHH ry6HOH», «(p) -!- MRfKHH Jy6HOH», «(p)
(11']», «(pj
(w:1» H «(p)
[j]
([il)». C<j:iepa 6&ITOBaHHR 3TRX co'ieTaHHH orpaHH'leHa BHyTpHMopcpeMHbIM nono)KeHHeM, a TaKJKC CTblfCOM KOpHR H rrocnexopHe!lblX Mop<t>eM:
CMJ1rreHHe cornacHoro [p] rrepe.n M.RTKHMH cornacHLl'..tH C'IHTaeTCR RBJJeHHeM,
HeCBOHCTBeHHbIM coepeMeHHOMY pyccKOMY JIHTepaTypHOMY rrpOH3HOWeHHlO, OHO
H He peKOMeH.!(yCTC.R B xa11ecTBe HOpMbJ: " ..• cornacHI:.IH [p] nepeJJ. MRrKHMll

+

+

+

+

1 Manaa 'lacTOTHOCTb 3Toro co~eTaHHR e CJ1oeax CJJa.BRHCKoro npo11cxmK.ueHH11 o61>RCRReTcR
oco6oJI cy.nh60JI HCKOTOpLIX .a;peeHHX CO'leTaHHli, KaK: [pj]. [bj], [mj]. [vj] [tj], [dj], [sj], [zj], (lj],
{njl, (rj]. CT011eneHRJO CO'leTaRJl1t THila « ry611oli HilH Jy6HOH
(j] » B KOpHHX CJJOB H Ha
CThlKC KOpHll H IlOCJJCKOpRCBLIX MopcjleM co.neltCTBOBaJJ .npyroll: 6onee IlOl.llllHA npoo,ec.c. Ilocne
na,aeHlfR peA)'LIHpoeaHHhlX i. < i nepe.a; Ul cornacHLiJI [Jl Mor OK83aTbCR aenocpe.a;creeRJlo nocne
cornac11oro, 11 3TO .nasano solMOll!'.HOCTb 06p33osaHHJO co'leTamdt yK83aHHoro THJla. He CTOHT
:Ja6.bl&an. eme H TO, 'ITO MHorae HH0113bI'!RhlC CJJOBa 6i.!IlH a.a;aDTHpOsaHLI c 3TBM CO'ICTaHHCM
{HanpHMCp, o6&eKm, cy6&eKm, KOHbRK H .a;p.).
1 «Cnoeaph-cnpaao'IHHK», crp. 690.

+
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ry6HJ>IMH H Jy6HblMH, KaK npaBHJIO, npOH3HOCHTCJI TBep.n.o, (HnH B HCKOTOpl>IX.
cny11ux c HCJIOJIHbIM CMJII"'l'.CHHCM)„ 1. TaKOC JICC onpe.neneHHC Mbl HaXOJJ.HM H )lJlll

+

+

co11eTaH.HH [p
'l1 H [p
w : l CMBP:ICHHOe npoHJHoweHHe cornacHoro [p] nepe.u.
MBrKHMH ry6ttbIMH H 3y6H1>IMH npo<t>. P. H. AsaHecos s paHHHX cso11x pa6oTax
TOlKC He peKOMCH,nyeT B Ka'(CCTBC HOpMbI, HO B HCKOTOpbIX

CJIOBax

OH

C'IHTaCT B03MOJICHLIM CMJII"'l'CHHC JByKa [p] B YKaJaHHblX IlOJJOJICCHHJIX.

BCC-lKe

„ ... 3To

o6bNHO RC CilCIIH<l>H'lCCXH KHHJICHbIC, JIHTepaT)'pHble CJIOBa, a CJIOBa 06HXO,llH06i.ITOBOfO JIJbIKa, HMelOW:He IlpH 3TOM no.n. y.n.apeHHCM nepe.n. [p] rnacllbIK [e]„ 2 _
B Ka'lCCTBC npHMCpOB OH rrpHBOJJ.HT CJIOBa:

cMep'I, cepoumc.11. Ilpo<t>.

P. H.

[w:1 3 •

3Byxa [p] rrepe.n

o rrpOH3HOWCHHH

llepMb, Bepifjb, 11ep8u, nepBeHelf, CMepmb,

AsaHecos .nonycxaer TaK)ICC CMBI'lCHHe [p] rrepe.a.

[jJ

B „Cnosape-crrpasO'IHHKC„ OT)lCJll,HO

He rosopHTCJI. HMeeTCB B HeM o6mee orrpe.z:i:enettne, xacaJOW:eecJ1 rrpoHJHoweHHJl
cornacHbl'.x nepe.n. JBYKOM

[j]:

„Bce cornacH1>1e, xpoMe [w] H [lK], rrepe.z:i: TaK H33LIil:), rrpoHJHOCBTCJI MJlrKo,, 4 •

saeMDIM „paJJJ.eJIHTeJibHbIM„ b (s ycTHoii pe1111 rrepe.n

HO B CJIOBapHOM MaTepHane BCJJJ.C JJ.3.Hbl'. CJIOBa c TBCp.DbIM [p] nepe.n. [j] 5 •
B MaTepnane, H3KOJIOJICHHOM Ha OCHOBC 3KCnepHMCHT3 H .n.pynrx

H36.DJO-

.neRHH, MOJKHO pa3JIH'laTb TpH rJiaBHblX cny11aJ1 OTHOCHTCJThHO TBCpJJ.OCTH-MJITKOCTH

[p] nepe.n. MJlfKHMH corJiaCHbIMH: I. JIOJIOJICCHHC nepe.n.[j), 2. nepe.n. cornacHDIMH
3. nepe.a MJlrKHMH ry6HJ>IMH H 3y6RbIMH.
3syK [p] nepe.n [j] ([.i]) perynBpHo CMJlf'laJICB: cbz[p'jo], Ka[p-jep], 6a[pjepj
H np. l.JacTO npoHJHOCHJJCJI 3BYK [p] c H3BCCTHOH MJlfKOCTblO H B CO'leTaHHJIX [p
...:... 'l1 H [p + w:} IlpH 3TOM cne.nyeT OTMCTHTb, 'lTO B TIOJIOJICCHHH nepe.n ['lJ

JByKa

['l1 H [w:1

TBep.n.oe npOH3HOWCHHe 3ByKa [p] BCTpC1(3JIOCb 11aw:e MJU"Koro, nepe.z:i: [w:
'lCHHOC JKe ero npoHJHOWCHHe JIBHO npeo6na.nano.

B

cnosax

1 CMJlf-

CMep'I, Bep'leHue,

Aap'IUK TBep.noe [p] rrpeo6na.nano, B cnose 6opU/ Jsyx [p] scer.na CMBr'laJicJI, s
HamypU/UlfO., CBapU{UK, Ha60pU{UK H .np. MJlfKOe [p] BCTpe'l'.aJIOCb '13ll(e

cnosax lKC
Teep.noro.

Ilepe.n MJITKHMH 3y6HbIMH 'H oco6eHHO nepe.n. MJlrKHMH ry6HbIMH CMJlf'(CHHe
3syxa [p] yJKe seci.Ma perucoe RBJICHHe 6 . M11rxocTD ,nnJ1 [p] s JTHX noJIOlKţ:HHJIX.
6blJJa 3acpHKCHpOBaHa y HC60JibWOfO 'IHCJJa JJ.HKTOpOB TOJThKO B HCKOTOpbIX CJlOBaX.
xax:

CMepmb, 11epmu, Bepcu.11, cepoumc.11, wpoumc.11, Bep3UAa H 'l.epBu.
B CBJl3H c H3Y'ICHHCM 3CCHMHJIJITHBHOro CMJIP:ICHHJI B KORCOH3HTHbIX CO'lC-

T3RHRX, MbI npoBeJIH 3KCnepKMCHT Re TOJThKO c CO'lCTaHHJIMH .nsyx cornacHJ>IX,
a H c CO'ICTaHHJIMH Tpex HJIH 'ICTDipex cornacHbIX, xax, HanpHMep: [cT

+ B '],

+

+ s1,

[liCT

[pCT
B '] H .ap. 3.nec:i. HCT MCCTa no.z:i:po6HO H3JIOlKHTb BCC BOilpOCbI, CBJIJaHHLie c HX H3Y'!CHHCM . .[(ocTaTO'lRO CKa3an. TOJibKO TO, 'ITO B pe'lH JJ.HKTOpOB,
y11acTBOBaBIIIHX B 3KCnepHMCHTe, H JJ.PYrHX onpoweHH:&IX JIHll, COOTBCTCTBYlOll(He
rpynnbl cornaCHbIX nepe.n. MSffKHM cornaCHbIM, 33 HCKJIIO'ICHHCM OJJ.HOro-.nsyx.
CJJY'l3CB, npOH3HOCHJIHCb TBep.no.
l „Cnoaapi>-cnpaBO'IHHK". CTp.

688.

• P. :H. A Ba He co B, PyccKoe AumepamypHoe npou3HoweHue,
s CM. TaM ;ice, crp. 92.
• „Cnoaapi>-crrpaao'!HHJC". crp. 690.
1

CTp.

CM. TaM
212) H .llP·

crp.

91.

;ice pexoMe11.11:aUHH OTHOCMTeni.Ho npoH3HOWCHHJI cnoa cblpbe (crp.

578), Kapbep

• Ilo1Ca3aTCJil>HLI B JTOM OTHOIUCHHH H llaHHLle aHXCTLJ, B TaXHX cnoaax, xax 14epmu, KOp90 OTBCTOB TOnl>XO 10 H 5 6LlJIH CIIOMeTOA MJII"KOCTH 3ByKa (p], B TO BpeMR B cnoae
r/iOllDPU/UK 6oni>IUe nonoBHHLI OTBCTOB 6LJJIH c MJII"ICHM (p'].

14umc.~ BJ
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Olill(HE BbIBOPbl O llPOH3HOIJIEHHH COI'JIACHblX llEPEP MJII'KHMH
C-OI'JIACHbIMH

c

TO'IKH 3pCHHj{ peryJJj{pHOCTH H HeperyJij{pHOCTH aCCHMHJUITHBHOro CMJlf-

'ICHHj{ paCCMaTpHBaCMble cornacHbl! .llCJlJITCJI Ha CJIC.llYJOlll'.He rpynm.r:

1. Cornacf.LI! c HaH60Jiee peryJIJ1pHb!M accHMHJIJITHBHbIM CMJIP:ICHKCM (o6bI'IHO
c

noJIHhl.'1 CMJrrllCHHCM). TaKHMH MOJKHO C'IHTaTb CJiellyJOII(HC corJJaCHbl! 3BYKH:

[J1 ([iJ) B KOpHeBbIX Mopcjle1; „.nsoiilli.re„ cornacHi.re [s+s 1,

ry6Hble, 3y6HblC cornaCHbIC H [p] B IlOJIOJKCHHH nepen
MaX H Ha CTblKe KOPH" H nocJieKopnesi.rx Moţlj>eM

+

+

[4>
4>1. [T + T'], [.n
.111. [H + H1, [c+ c1 B TOM Mepe, B K8JCOH OHH npoH3HOCJlTCJl
.noJiro H CJJHTHO. CornaCHbIC 3BYKH [T] H [.n] B CO'iCTaHHj{X [T
H 1, [.n
H ']; 3BYKH

+

+

[c] H [3] B CO'iCT8HHllX [c + T1 H [3+.n'] B KOpHeSblX Moplj>eMaX H Ha CTblKC KOpHll
H nocJICKOpHCBbIX Moplj>eM; 3BYJC [H] B CO'ICTaHHJIX [H +

T1, [H

fH -i- w:l

+ .n1.

H +

'1']

H

2. CorJiaCHbIC 3BYJCH, 8CCHMHJUITHBH8ll MllfKOCTb KOTOpbrx 6i.rryeT eme B co1.peMCHHOM lKHBOM pyCCKOM j{3bIKC, HO OHa HC B:bI.llepllCHBaeTCJI IlCCJIC.llOB8TCJibHO·

B

O.llHHX cny':lux "BHO npeo6Jia.naeT CMJIPl'.CHHoe npoH3HOWeHne ('lame nOJiyMllr-

Koe), KaK B CO'ICTaHHJIX [s+M1, [4>+n1, [M+n1, [cjl+Ml [M+61. [6+M1, [c+n1,
[c+ e'J, [3 + B1, [c + n'], (3
JI1, [c -j- H1 H (3 -ţ- Hl K 3TCH rpynne OTHOCJITCJI

+

+

j], (3 + j], [c j] Ha
w:']. B .npyrnx CJIJ':l8JIX

TaKlKC CO'ICTaHHJI [B +
H co'leTaHee (p +

C'TLIKC KOpHJI li npe,nKOpHeBhlX MOplj>eM
npeo6na.naeT TBep.noe npoH3HCWeHHe:

ry6ttb1e cornacHbIC uepe.n MJlrKHMH Ja,nHeHe6ttbIMH, [6] nepe.n [s1, [6] nepe.n
Ha CTblKC KOpHll H npe.nKopHCBbIX Moplj>eM; 3BYKH [T] H [.n] B CO'leTaHHJIX [T

+

+

+

+

[j]

+ s1,

[T
M1, [.n + s1, [.n
M1, [T
JI1, [.n
JJ1 B KOpHJIX CJIOB H Ha CTbIKC KOpHll
H IlOCJICKOpHCBbIX MOplj>eM, a T8KJKC B CO'ICTaHKJIX [T + c'] H [.n + 31; 3BYK (tt]
B CO'ICTaHHJIX [H

3.

+ c1 H [H + 31; JBYK [p] B CO'ICTaHHH (p +'I'].

CorJiacm.1e,

x0Topi.1e He no,!IBepraJOTC"

C10.na OTHOCJITCJI: [T] H [.n] B CO'ICT8HH.l!X [ll

+

+

accHMHJillTHBHOMY CMllf'ICHHJO.

+ 61,

[T

+

+ n'], [T+4>'J, a
+
+

TaJOl(e B

+

s1, [T
M1, [T + JI1, [ll + B1, [.n
M'], [.n
n'], [.n
j], [T j]
CO'ICTaHHllX [T
Ha CTbIKe KOpHll H npelj>HKCa HJIH npe.nnora H 3H8MeHaTeJibHOf0 CJIOBa; 3BYK [H]
B CO'ICTaHllJIX [H

..L

4> '], [H

+ B 1.

[H

+ Jl l

K

:noii rpynne MO)l(HO OTHfCTH H [p]

B IlOJIOlKfHHH nepe.n MJlfJCHMH ry6HblMH H MJlfKHMH 3y6EbIMH (XOTJI B npOH3HOWCHHH OT,llCJibHbIX CJIOB OH, xax Mbl BH,llfJIH, HHor.na CMJ1f'l8CTCJ1).
KaK 6bJJIO CKa3aHO BO BBC,D.CBHH, lj>OHOJIOfll'lfCKOH HHTepnpeT8UHH paccMOTpeHHoro 3.llCCb JIBJICHHJJ 6y.neT IlOCB.Jlll(eHa OT.llfJibHa.JJ pa6oTa. Ilpe.nsapHTfJlbHO
Mb! XOTHM YTO'IHHTb TOJibKO O.D.HH Bonpoc lj>OHOJIOfH'iCCJCOfO nopJ1.nKa: aCCHMHJIJlTHBHall MJ!fKOCTb, K8K TI03HUHOHHO 06yCJIOBJICHHbrH npH3H8K, JIBJIJICTCJI HppeneSaHTHbl\1 cpOHOJIOrH'ICCKHM CBOHCTBOM, H, CJlC.llOBaTeJibHO, J18HHbIC 8CCHMHJIJITKBHO
. CMJIT'iCHHbIC cornaCHbie BbICTYilliJOT B pOJIH sapeaHTOB

(pa3HOBH.llHOCTeii:) COOT-

BeTCTB) JOW:HX <)>oHeM HJJH apxH4>otteM (no KottuennHH npolj>.

P. M.

AsaHecosa,

l T. A. EicnHHCKaR MJlrKOCTh cornaCHhlX nepe,!L UJs KOPHRX cnoe H Ha CThIKC OCHOBhl H cjJneKCHH He C~HTaeT MOTHBBpOB3.HHOA (nOJHUHOHHOli) MllrKOCThJO. flo ee MHCHHJO, 3.D;CCb MllI'KOCTh
J1Bn11eTCJ1 cjlottononiqecKHM nqecTBOM (CM. T. A. Ei e n H H c K a 11, <JepedoBaHull B coBpeMeHHOM
PYCCKOM 113b/Ke, T6HnHCH, 1963, CTp. 65.). 3n HHTepnpeTaUHI! (KaK B BCe HHTepnpeT3.UHH CO,!lepJKaHRJI cjJoHeM Ha OCHOBe JBYKOBoro THna) npoTBBope~HT nocne,o;oBaTCnhHO cjJyHKl{HOHa.JibHOlt
roqKe JpCHHJI B Bbl.D;cneHHH cjJOHCM H paJHOBH.11.HOCTH cjJoHeM, H fi03TOMY H~Jll c HeA cornaCHTbCll
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B pom!!: BapHaHTOB c.nafo.rx no TBep.nocTH-MJlrKOCTH cpoHeM). B Tex CJI)"laRX, r.n:e
B .a:aHm.rx HeÎÎ.Tpa.nu3yeMLrx onno3HUKJIX, Hapll,a:y co CMllr'{!HHL[\4, cocymecTeyeT
H TBep,D.Lril: eapuaHT npoH3HOUieHHJI, nepe.n HaMH OTHOUieHHll ceo6o.a:Horo eapbHpoBaHHJI COOTBeTCTByIOru:Hx cpoHeM. JJ..nJI C.nY'iaee JKe, r.a:e CTa.JlO B03MOJKHblM TO.nbKO
Teep.noe rrpouJHoweHHe cor.nacm.1x nepe.a: MJlrKHMH cor.nacHLIMH, MLI yrroTpe6.nJ1eM
TepMHH He,a:HcpcpepeHUHpoeaHm.Iii no TBep.nocTH -MJlrKOCTH eapHaHT .a:aHHLIX corJiacm.tx. $oHeM.

B pe3yJILTaTe HCCJie.a:oeaHHJI IIOATBep.a:u.nocb yJKe H3BeCTHOe B Hay'lHOH JIKTepaType MHeHHe o TOM, 'ITO 0.llHHM :U3 rJiaBHLIX pery.nllTOpOB acc:uMHJIRTHBHOro
CMJlr1{eHHll JIB.nlleTCJI Mop<t>oJIOrH'ieCKHH CTLI ( rcopHll :u rrpemcopaeB.bIX Mop<PeM,
npe.u;noroe H 3HaMeHaTeJILHLIK c.noB. K 3TOMY MLI MOJICeT .no6aBHTL TO, 'iTO 3To
pery.nupy10ru:ee BJIHJIHKe yrrOMllHYTLIX CTLIKOB RBHee npOJIB.nJleTCll B o6JiaCTH B3pLIBHLIX: cornacm.rx (oco6ettHo 3yfiHLn) H Mettee JIBHO e c.ny'lae cppuxaTuBHLix cornacHLix.
Cpe.nu pa3HLI.< cpoueTH'iecxux yc.noeuit: B3.lKHeiiwuM iJ>axTopoM accHMH.nllTHBHoro CM.llr'leHHJI. l!B.nJleTCJI Ka'leCTeo noc.ne.ny10mero cor.nacuoro c TO'iKH
3peHHJI MecTa ero 06pa30BaHHJ1. OcTaJILHLie cpoHeTH'iecxue ycnoBHJI, Taxue, xali:
Katr:"!CTBo 11oc.ne.a:y10ll.(ero cor.nacHoro c TOtr:KH 3peHHll crroco6a ero o6pa30Ba.HHll,
Ka'ieCTBo rrpe,ru,1.nyll.(ero r.nacHoro no ero eeJIRpHOCTH u rra.naTaJILHOCTH H np.,
MOryT C'lHTaTLCJl pery,1J1TopaMH accHMHJIRTHBHOro CMJlf'leHHll TOJILKO B e.lllfHH'lHbIX. c.ny'ial!x. Ho KaK MOp<f>oJIOrH'i!CKHe, TaK H iJ>oHeTH'leCKHe cpaKTOpLI B orrpe.a:eJleHHLIX cJiytr:aJIX 110.ll;'lHHeHLI JieKCHKO-CeMaHTll'ieCKHM iJ>aKTOpaM, TaKHM, KaK OTHOweuue c.noe, B KOTO!=Ll'C rrpe.D;CTaB.ne.HLI .naHHhie CO'l'.eTaHHll, K onpe.neJieHHOMY
Il;laCTY .neKCHKH, K onpe.neJieHHOMY CTH.nJO pe•rn.

B 6oJILWHHCTBe cJiy'!'aee rrpou3HOllleHue cor.nacHbIX e no.noJ1CeHilH nepe.n
MllrKHMH cor.naCHLIMH He npOTHBope'l'.HT cyll.(eCTBYIOJ..UHM opcp03IIH'leCKHM HOpMaM.
EcTL. o.nuaxo, HexoTopLI! JIBHO ycTape.m.re npaeu.na. TaxuM rrpaeuJIOM MOlKHO
C'iHTaTb CMJlr'ieHHe rpynnLI cornaCHLIX [cT], [HCT] rrepe.n [B l He COOTBeTCTByeT
Jl3bIKOBOH npaKTHKe H HOpMa o CMJlf'leHHOM IlpOH3HOllleHHH 3yfiHLH cornacm.rx
[T] li [.a:] nepe.a: MJlrKHMH ry6HLIMH Jf nepe.n [.n l

CU PRIVIRE LA INMUIEREA ASIMILATIVĂ (DE NUANŢĂ) ÎN GRUPURILE
DE CONSOANE ALE LIMBII RUSE
(Rezumat)

Autorul tratează o problemă de fonetică şi de ortoepie rusă: înmuierea asimilativă în
grupurile de consoane de tipul (t -T t'). Articolul constituie un capitol prescurtat al tezei de
doctorat, susţinută ln anul 1963. !n acest articol se prezintă un prim aspect al problemei·frecvenţa şi gradul înmuierii asimilative în grupurile de tipul menţionat.
Ca material faptic pentru prezenta.rea fenomenului în discuţie au servft: datele obţinute
pe baza analizei experimentale a rostirii unui grup de vorbitori moscoviţi; rezultatele unei anchete
efectuate cu chestionarul BonpOCHHK IIO COBpeMeHHOMY PYCCKOMY J111TepaTYPHOM npOHJHOweHHIO (M., 1960) şi ale analizei rostirii crainicilor de radio şi de televiziune, actorilor de
teatru şi de cinema etc. Au fost cercetate toate grupurile de consoane de tipul {t + t'). in care
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după lucrările de fonetică şi de ortoepie rusă apărute la sfîrşitul secolului XIX şi la începutul
secolului XX, a existat fenomenul înmuierii asimilative a consoanelor respective.
In prezent, se constată că înmuierea asimilativă se menţine consecvent numai într-o anumită sferă a grupurilor consonantice de tipul arătat. Acest fenomen fonetic arată, în general, o
tendinţă de restrîngerc, manifestata. fie ln rostirea exclusiv dură a consoanelor asimilativ inmu·
iate anterior, fie in existenţa unor serii de dublete cu.şi făra. înmuierea consoanelor respective.
În categoria grupurilor de consoane, în care înmuierea asimilativă (in general înmuierea
este totală) se menţine şi în limba actuală vorbită, intră labialele, dentalele şi (r) în îmbinarea
cu (j) în cadrul rădăcinilor şi la joncţiunea rădăcinii cu morfemele postradicale; „consoanele
duble" ca (f + f') (v + v') (t + t'), (d -'- d'). (s + s'), (n + n') în măsura în care ele sînt
rostite lung sau cu o ocluzie lungă; grupurile de consoane (t -=- n'), (d -;- n') (s -1- t'). (z + d')
în cadrul rădăcinii şi la joncţiunea rădăcinii cu morfemele postradica\e; grupurile de consoane
(n + t'), (n --'- d'), (n + c') şi (n + ~:')
În categoria grupurilor consonantice, în care !im ba rusă vorbită in prezent nu mai
cunoaşle înmuierea asimilativă, intră : !t + p'], [d -'- b'J, [t + f'); grupurile [t + v'), (t + m'].
(t +I'], (d + v'), [d + m'), (d + !'), [t + j), [d + j] la joncţiunea rădăcinii cu morfemele
anteradicale şi la joncţiunea cuvîntului şi a procliticii (a prepoziţiei) grupurile de consoane
[n -1- f'], [n+ v'] ~i (n + l']. La această categorie se pot adăuga şi diferite îmbinări ale lui
[r] cu consoane labiale ŞI dentale moi.
Între aceste două e>.1:reme mai există. o categorie a grupurilor de consoane, în cadrul
cărora coexistă atît forma înmuiată, cit şi cea dură a consoanelor respective (înmuierea in
general este parţială). În cazul unor grupuri, forma înmuiată încă predomină, ca de ex„ ln
îmbinările [v + m'), (f + p'), [m -i- p'j, [s + p'], [s -1- v') etc. In cazul altor grupuri, rostirea
dură predomină, ca, de ex „ în Im !.ii nările de tipul „labială + velară moale" ; in ~rupurile
[t + v'). [t + m'], [d + v'], [t +I']. [el...;- I') în cadrul rădăcinilor şi la joncţiunea rărlflcinii
cu morfemele postraclicalc etc.
Inmuierca asimilativă ln grupurile de consoane este ircle\'antă pe plan fon'Jlogic, iar
ln cazul dubletelor menţionate avem de a face cu variaţia liheră (facultativă) a fonemelor
consonantice respective.
Autorul ajunge la concluzia că, ln majoritatea. cazurilor, TO$tÎrea consoanelor, !n pozitie
prccon.onantică moale, corespunde regulilor ortoepice existente. Există totuşi- după părerea
autorului - şi unele reguli învechite, ca, de ex„ rostirea înmuiată a grupului con•onantic
[st) şi [nst) înaintea lui [v'], înmuierea lui (l] şi [d] lnaintea labialelor moi şi înaintea lui [I'].
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VOCALISMUL NEACCENTUAT lN GRAIURUE LIPOVENEŞTI
DIN ROMÂNIA
VIRGIL NESTORESCU

1. Lipovenii, vorbitori de limba rusă, sînt răspîndiţi în aproximativ
30 de localităţi rurale şi urbane situate în regiunile Suceava, Iaşi, Bacău,
Galaţi şi Dobrogea 1 . Gn studiu general, privitor la toate graiurile lipoveneşti
din ţara noastră nu s-a făcut pînă acum. Există doar cîteva studii consacratt
unor graiuri izolate. Lucrarea de faţă constituie o încercare de studiere în ansamblu a vocalismului neaccentuat în aceste graiuri. Materialul folosit provine din anchete (înregistrări, anchete cu chestionar) efectuate în ultimii trei
ani în 21 de localităţi cu populaţie lipovenească 2•
.
2. Pentru definirea unui grai rus oarecare, un mare interes prezintă
vocalismul silabelor neaccentuate, mai ales realizările concrete ale vocalelor
„neînchise" a, o, e din prima silabă protonică 3 .
3. Sistemul vocalic accentuat la lipovenii din România nu are deosebiri sensibile de la un grai la altul. Vocalele sub accent cunosc trei grade
de deschidere: deschis, mediu, închis.
4. în graiurile lipoveneşti fonemele vocalice neaccentuate au realizări
fonetice variate, schimbîndu-şi calitatea şi supunîndu-se unei reducţii mai mult
1

Cf. E m. V r a b i e, Privire asupra localit4/ilor cu graiitri slave din Republica Populard

Romană,

«Roma.noslavica.», VII, 1963, p. 77.
• Vom folosi în continua.re următoarele abrevieri pentru numele a.cestor localităţi: C
(Ca.rca.liu), CI (Climăuţi). S (Sarichioi), SIR (Slava Rusă), SIC (Slava Cercheză), G (Ghindăreşti).
P (Periprava), Ch (Chilia Veche), Su (Sviştovca.), M (Mila 23), BrP (Bră.iliţa-Pisc), 2M (2 Mai),
j (Jurilovca.), Mh (Mahmudia.). Soc (Socolinţi). Man (Manolca.), B (Botoşani), Br (Brăteşti),
L (Lespezi), TgF (Tirgu-Frumos), R (Roman).
Materia.lele rezulta.te din anchete s!nt, in cea. mai mare .parte, înregistrate pe bandă de
magnetofon şi se găsesc in Arhiva fonogramică a graiurilor slave din Homânia a Institutului de
lingvistică din Bucureşti.
Au rămas in afara cercetării, din cauza lipsei de material, trei colonii mai iroportantc cu
·populaţie lipovcneascl: Focitri, Dumasca (reg. Iaşi). Borduşani (reg. Dobrogea.).
• Cf. Pyct:KaJI iJuaAe1ano.1ow11, sub redacţia lui R. I. Avan e so v şi V. G. Or I ova.
'Moscova, 1965, p. 36; R. I. A v a·n c so v, OYepKu pycci.oil 1>ua,1eKmo,10zuu, I, Moscova.
1949, p. 62.
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sau mai puţin intense, care uneori poate merge pînă la dispariţia totală a
vocalei. Astfel, trebuie deosebite următoarele fenomene :
a) comportarea vocalelor a, o în prima silabă protonică, după consoană
dură:

b) comportarea vocalelor a, o, e în a doua silabă protonică;
c) vocalele a, o, e în silabele posttonice;
d) vocalele în poziţie finală şi iniţială;
e) comportarea vocalelor a, o,e în prima silabă protonică, după consoană
moale.
4.1. Vocalismul protonic neaccentuat după consoană dură nu mai distinge trei grade de deschidere, ci numai două: deschis şi încl;i.is, vocalele a şi
o realizîndu-se într-o variantă comună (a). Acest fenomen este propriu tuturor graiurilor studiate, ele intrînd, fără nici o excepţie, în grupul graiurilor
cu akanie.
4.2. Schema după care se realizează vocalele o şi a în prima silabă protonică, după consoană dură, este în aceste graiuri următoarea :
Sub accent
În prima silabă

a

o

"-/
a

u (bi)
bi

protonică
După cum se observă, fonemele a şi o au ca variantă comună pe a, rezultat care nu depinde de calitatea vocalei de sub accent (akanie nedisimilativă).
Sînt mai rare cazurile cînd în loc de a în prima silabă protonică apare b.
Dăm în continuare exempl~ din fiecare grai pentru situaţia descrisă mai
sus:
Slava. Cerc/1ezt1: 1101<apA1'1iA, 1<ayild, TUJAmapd, ya„y, qap'tiHa. caily, yap6il'e, ilayaildAc'a,
ilapay'tiiie, npaxacJ'tiA, ilaMoii, npamon'y, naM6i1y; 11cman't.i, ccĂtimy (<rom. sa.la.14), MaXaA'aH'e
{<rom. mahala). 1<apay.1'um' etc.
Slava. Rusii: yaoop'y, yaAooyw1<a, na_m'ex, npaclauym,' sapom&, 3a6'tiA, 11a_xdm1<'e, na.ilic,
nam0Hj11, KaBaA 1 dl\. 1 ţftam·tlA, cacuâ, cBamdK, ,1aMâm', ca:>1cdUM, 11aytiM'u, na_Aai}11eii. etc.
Sarichioi: nan.VUJKa (< rom. ptipuşoi), sailbl, xacl'1Ui, caAoam, oaiiHbl, 1<aild, KaH'ti, MaAao&ii, n&rfjam'U.1'u, ycmap'eA, A1amy.1a, 6aAom& („noroi"), nac.1'd, cmpa:NCildA.
Ghindtlreşli: KapAt'e, 1<a1<diia,KantiA'u, cla_il'ec'um', na_Atop'e, naKd, na_cm6, cyila1<d, pa1M'ep, ma1<ow&, npacmawdA, ca:NCOH, nawdcK'u, caAOMa, KOUJoAKY etc.
Periţwa.va: 6aKAa:11edHbl, xapawd, KaK&ii, yapdm, caA'oubl, xa3'duH, 3a1<ycK&, CAa6aild,
capaKaBoii, AQ:llCQqa, flaMOU'11'UI<, XAQfl'IQfflbl, iJa_nacK'll, npaoaiJ't.iAa, naKAOllQ etc.
Chilia Vecile: iJasdm', npa6A'dA'u, KapM'Wl'uc'a, naiiMtim', cmaiidm', npayyAKy, M'ui!a8dii,
caMa {„somn" varietate de· peşte) m'unAamy, 6a1<dx, cman6ti, cnaca6d, KaAKaHd, KaMhtW,
1<apMa1<'t.i, y11aiidK etc.
Svislovca: namc!M, 1<amopb1, 1<a3'611aiia, J&pac:16, oap611bl, 6apa11d, oaAofj, 3acwnu, ma6tiK,
nayoila, ;atld1'Mt, 3a6âp'ur1a, q'upmaH'uKa etc.
Mila 23: capmW, eaJJ'duM, naKtiM'uc', 1<a6aHOY, K 1 UUJMDllbi, xap•lU, KOH'l 1 du11a, pD.3yaBA'dUeMc'a, Wbpauâ, pa<>H'ti, KanduM, Oa_cma.1ui, pacm'OAt etc.
Jurilovca; yapMti11. npantiA, 6a6dii1<y, 1<ail0Ab'l'Ka, i!an'o„b, uacyila, na11ao'u110, oao'U.11'1<y,
tlacmdm•K, 11atl'e11ym', n&Hurap'eii etc.
Mahmudia: nail11'dm', KaMWUJ, 3auJAd, ca_(fic'ex, cir.ap611, xaM3't.iiia, Kapa1<yiJa, n&cmaotiA'uc'a, namoM&mKb, Hi13tim, 6awmd11 (< te. bostan). ya1'uth"aM'u, 6a6yU11<a etc.
2 Mai: csap'uAa, nail_6ti6yw1<y, na11'tiA, 1<aA1dp', 6nayaoap'dm', 1<anycmy, KAatl'dw, na_naAtiM, 11ash111'ucm'uM, c1<an11i:1, HO_tfjacmy etc.
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Lespezi: Ka1dA'u, yap'iAa, na,iccipy, -ca6pdA'uc'a, pa6'um', n•Maydm, BaKpfx, ·HawA'uc'a,
npu8a1'uA, nAawt!u, KaA'ocbl, yapd etc.
Carcaliu: y'u6aHd, napaJCodoM, 6apam{1, 6apaod, pa3yas6p, a6a6p'OHblue, npay11am, 6apw'd,
i!aJCmapd, xapauuht', xapoH'ym' Mah<aAUy'u, naeaA'diiy, AaB'um', yapolil (<rom. gard) 1a6dpbl etc.
Brăili/a-Pisc: nanpoc'ym', opax'eii, Kap6y, IUlpom, nanf, 6a1dp'e, Ka1dH, pyKQ8a, 6aKd,
· 6aydmoii, UJmaHbi, MaA'u11a, yap6y1bi etc.
Roman: Aanwlil, 6apw'6M, caAOMbU, napac'OHKa, CllQAH'dum', MaA~UmBbl, 1asf, 1apooblUJKa,
ntlJlamllli, nA1U11611'u'K, na0.iiwKa etc.
Botoşani: 1111p'd, ma6aKOM, naHdM, MaAam'liAKa, 6aud11a, ca6op, Ba3'Mjm, dtlJl'UHKa,
KanaH'u11oii, A'uxapdmKa etc.
Tg. Frumos: nacn'eA, cac'eoy, :MypasA'u, Bapan1ţbi, oaMoti, Ba1'iUn', xapado:nc'u ( < rom
dial. harag), naH'dA, yasopKo, pa3jMHO etc.
Ma.nalt.a: na_dc'eH'u, maK•il, nacOA'uM, saAdc', yapUldK, nwmcmaUm, cm&paHJi, HD:JHti11'uH, 3a6QJl'eA, y1ap'ow, naA_61<a etc.
Brăteşti: IUl_r,fipaHmj, daA6dueM, oaMHO, Aowao'dM'u, y111AaBbi, np'boaBtiA'u, MblAaoou,
ya.1jwK'u HOKAdA'u etc.
_
Socolinţi: naxam', ypc:HCdii, xaMjm, naosdJl, ca6dKa, opa8d, adaAdc'a, naM'op, ca_MHOli,
MaAam'tiu'uUa, 3amt1ap'dH etc.
Climif.u/i: XOAadHO (XMOOHO), cmaKdH, mpaBd, MQJIQKO, OaJCoo'ym, yapox, cmaA6bi, KQCQ,
KQHj/bl, nAaxdUa, KaMdp', KAaojm, Kam'OllOK ·etc.

4.2.1. Aşa cum am mai spus, varianta a pentru vocalele a şi o în prima
silabă protonică nu apare -consecvent. Am înregistrat cuvinte în care vocalele
a, o se rostesc o, dar analiza poziţiilor în care se produce această reducere mai
intensă nu evidenţiază o anumită condiţionare legică a fenomenului.
Exemple: C'bAOdm, BOAOC, n'bpoc'dma, Clt0nbi, Mocmbi, 110_6'bK)I (CI), 3'UMbBdm', HQX~
c)'uA'bc'a, np'bm'1i811'u11a, mHdpoM (Sl C), 1Bon11'uA'u, xJ1011'dm111, cmap'b8'ep01, O'byHd.1'u, (GhJ.
p'b3Bdp'uz1a, n'ep'e11u'u.1'u (Sv), A'Un'b8dHCKoiia, 11'ucH0Kj (C) etc.

Cele două sunete (a, o) reprezintă realizarea fonetică a variantei comune
a fonemelor vocalice a, o din prima silabă protonică, iar apariţia lor neregulată
se explică, probabil, printr-o articulaţie mai intensă sau mai puţin .intensă.
Exemplele de tipul XMoiJHd, xMaiJHd dovedesc caracterul oarecum facultativ
al celor două rostiri.
4.3. in privinţa comportării lui u după consoană dură în prima silabă
protonică, nu am remarcat abateri, de regulă întîlnindu-se rostirea &1. In unele
cuvinte am notat tendinţa de labializare 2 a acestei vocale, 111 trec·înd la y:
Ka.MJ'lUOM, 6yAd (C,S,Sv,J), MJ:>ICYK'u (SIC), J wy6ti110, py6tiA 'cmeo, py6tiA'u1i'11
(Sv,M) nymdum' (Mh) etc.
4.4. in privinţa silabei a doua şi a treia înaintea accentului, situaţia Sf"
prezintă astfel.:
.
.
.
a) vocalele a, o după consoană dură sau la începi;t de cuvînt prezintă
variantele a,o si 111;
b) vocala~ se pronunţă în cele mai multe cuvinte ca u sau 1.', sunet cu o
apertură mai apropiată de a vocalelor închise.
1 În studiul lui E. Vrabie, Note asupra ·€raiului ns de la Climăuţi, <-Romanoslavica>>,
XII, 1965, p. 120, se emite idern exii;tcnţci uncr mn:c ale akanici difimilative pc care, probabil,
vorbitorii acestui grai ar fi cur.oscut-o în trecut. Datele noastre nu r.e Fermit să ne punem o
asemenea întrebare.
2 Fenomenul este întilnit şi în alte graiuri ruseşti. Vezi N. P. Gri n k ova, 3aA1em1<u
u KQAJ:HCCh-ux Z08opax. în M'mei;uaAIN u llCCAeCC6CHUJI r.o PJ'CC1'0U ouaAeKrr.OAOZUU, TOM I,
MoCKBa, 1949, p. 241.
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4.4.1. Varianta a apare frecvent în graiurile din regiunea Dobrogea, în
care pronunţarea vocalelor a, o ca 11 în silabele protonice are loc mai rar decît
în graiurile din localităţile nordice :
Slava Cercheză: HO.Xbtl'UJlbC'a, nacma11as'u.1, A1a.1am64'K'11.u'u, naopacâuAt, Hanac}, sapamd
yaJ1y6o~'u'K, 6apa3ow, saJ1ac11'uK, (/jbHap'oM, 6Ab"f.JcJ1a11'1im'e ..
Slava RvstJ: naA'em'i11, npadaii,Ym, KOt1aA'tf, MaAamdK, 3axam'i11Q, na_mpaB'i, 11aKap.u'1i.10,
naHacţ/j'utly, H'etlacmti.mK'u, "fOJ1Ynlfbl, nbua6'uA'u etc.
Sarichioi : 3axapaH'UA, naiiMâ.A'u, na padH'1i, noxad'U.1, 11a_1iapMti1i'e, na~amdiie.wc'a, nacny:11Cti.1'uc'a, 6apa6ti.11'um', naM'udopw, npanaoâuem etc.
Ghindifreşli:KapaKjtla, n.ayaH'tiiiew, nanaMiiel{a, napaxadâ, namaHf'A'u, Macm'epâ, Hb3WBaiiel{a,
nbpa36'Wia, nbpnc'tim, X/lbnbmdm' etc.
PMipt-ava : yOJ1awj, 3apyMH'ti.H'eH1>1, 6aKJ1a~ti.Hbl, MKAail.v, npa3dpaBA'diiy, npasatJ'uAa, 6Aa
yacAaB'Wi, tla:ncwtlti.iieM, natlH'uAti., xapawt) etc.
Chilia Veohe: napaxoObAI, npas~o·u.1'uc', pacnJ1aoti.iie11a, Kana~'um', n.6'up'6m', 11ajc'eyOti. 3aH'uMdum', nayxm.frl11'u, 3ac'11.:t'tiiiym', paCh"D31C.V, npa"'aBdm\ xapc/eBbzii.e etc.
Sviştovca: pa3aUJAti.c'a, npan'umdH'uiia, ma.:1'uiitiHM, 1-:apMaxdM'u. J..·afJyKti., ,,.·ac'ueK,;y, na_
MQA'eH'A-y, nawKapotJ'uM, 3act.1nti.iiem', 3apa6J1'dm, nao'uH~'ti.A etc.
Mila 23: na.1yy'ti.u11a, H03HaY'ti.um', sac'uMHal{bm', naiJyamos'uMc'a, 6aM6aKOM, sapa~·aum', tla MQ'\'UAK'u, nb81>1c1>1xd11m', KaA'upofjKa („dumitriftl", floare de grădi ii.), npasa:wcti.um',
sapam'uAc'a etc.
]vrilovca: naKpblBam', nas'uH~'ti.A'uc', Kan'u•p_vwKy (
rom. dial. chipăruş), 3t.16aJ1'eJ1,
3aKpwBdiiym', 3aţ/japti.A, naiiecoM, na11Q/laBtiJ1, nar'eK.v, napycti etc.
Mahmudia: na~1't1ebliie, pacn.;ratJ UA uc\ nal\apM'U.11'u, nhcn1afJti11 uc·a. 3acmp'e11'Um', 3as'u3d.1'u, nayA'utJ'eAa, naca6'uptina, natlt.1Mti.iie.1t, 3aţ/jam'u.1 etc.
Ca.rc.aliii: nay6'u6tiiim'a, 1taO'eed11'u, naKp aC'm'U11, HDp'atJ'UAc'a, 11acmaiuiffl'yity, naca6pa.n'Uc',
am_camaHw, naAacKdUM, c.1bMyp'ti.Aa ("a lămuri"; este interensant de notat că. verbul nu

<

1

1

1

1

numai că a intrat. în s;stcmul conjugării ruse, clar este adaptat şi la sistemul aspectului,1
prefixul c- fiind în acest caz marca evident"- a perfectivului), pw6aJ10BcmBb, cmap'uK'u,
tl"6b1Ad, 11any11utwHy etc.
2 Mai: nall'eA'ti, 6.;1ayaOap'dm', pa36'utJtiileM, HD_cmapaHy, nacm'uptiii.eM, Macm'eptiM'u.
KapA·ao.VAww ( < rom. co•·coduşă), ci.15ay'oHKa, 3anp'em'um', naM'ewâ11'11c'a, 6ao:11ca~'oy'eA·,
Han'ep'om etc.
Brăiliţa-Pisc:
wKpwsti.uew, nanp'us1>1K,1'u, npacmyo'ti.1bc', 11a,1'11sduym, yap6y3bi, sapamH'tiK,
npon'umâ1111c'a, nadM'umtim', nbH6Map'OA1, 11a_6a3dp'e etc.

!n graiurile nordice (reg. Iaşi, Suceava, Bacău) sunetul cel mai des întîlnit
în această poziţie nu este a, ci b sau bi, cum se poate constata din exemplele
de mai jos:
Lespe:i: nbMaydm'. o„_saiiHW, npbOaad.·t'u, Hb_p'aOJ\ 3bl,..·a11'Um', XAblnhmci.;l'u, npbl111at1d.„1·u.
n1>11l_ycn'e11'uiie, >.-i.pbMMCAb, nt.1dap'um', 6bpady etc.
Roman: 3acwndA'u, pb31Cawmsd, n'6.;ram116, naxapdu1-.·'u, 1;:'6naH'li.qbii, np11waBdm, mm'un11't.1a
3b_H'utl'eA'y, 11b8'usti.iiyl{b etc.
Botoşani:: 3'6H UMâ11'uc', Cbiied'uH'UA'uc'. 3wn.1am'Um', n'6m_1.;anan'U11bl, Ob1_11a11'tin, nay:wmti.11, Han'eK'OM, pw3"(ap'ti.qa, Hb_xpaM.V, ca6'up_vl{a etc.
Tg. Frumos: pa306p'ol{a, na1aman'1iJla, 6;1byaoti.p11b1, 11asadH'eii'uiia. parKa:wcblm'a, mbpya11d.-i'tt, nbiicd'uM, nblfa6A'ti..i'u, npbtlasti.Jl'u etc.
Manolea: 3b„ias'U.1, xapaw.iH'K'6, s&1iiat1ti:r, Hbl.Ma•l'1L.11'u. nblma11d1;:, ll&Kpbl«tim\ nbc&1ndn"unb~'uHtiiiem, nbrtlaiio'om, tlw_oa3'M'oM, J1t.11uao'eii etc.
1

Asupra unui fenomen similar atrage atenţia E. V rabie în Graiul lipovenilor din satul
comuna Milocul-Dragomirnei, raionul Svceava, autoreferatul tezei de doctorat, Bucu,
reşti, 1964. Este vorba de interpretarea vocalei -i- din lmprumuturile româneşti .10Mypum'AOA1yp'am' ca mariem al aspectului perfectiv.
1

Socolinţi,
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Brăieşti: n&1ym'aKâ11'u, n&c'ui)'e11, Bbl/lbD'IYK ("chirpici"< rom. vtlltlluc), 3b6'updiie.11, xo:leusâ, nb1daiijm, Kt>6aiui, i>w_nr.1nui11a, db_HOKAâll'u, MMai!âiia, 3bpa6n'dA.'u etc.
Socolinţi: np&:HCr.1sâuM, cmbp'uK'u, Hacwnâm', yapaodx, Ha_n1>1man1<'e, rca11a1u'u, ::c&11ad'e11,
mmp'a6jiie1JD, 1<a116ac_v, na_opa611'eii, i!&1y11aoam', e1>1p'03aiiym', yap'aeâm' etc.
Climtluţi:
m&nbpbi, ::c&p&11'um', K&m'uH'âma, n&Mb:Hebi, 6&pbHj, yap'ay'o, 30M'amâiiy,
iJapay6ii. etc.

e,

4.4.2. !n a doua şi a treia silabă protonică e se realizează ca u(H') sau
deosebiri importante de la un grai la altul.

fără

Exemple: 6'u'p'u'y'dm', n'ep'es'ap11yn (2M), np'us'U3Jlli, 11'uc'H'UKOM, y'unyp'u11a, (SIC), c'uM'a·
HO'!}, n'up&c11ULt'u, 1./ep'an'Uq.bl, 6'uc'Q./l.'U.m' (S), n'up1m11.'e1d.A'u, ll'ep'erui.xa, 'l.'u1r11s'iK (G), 11'eps'W\'U,
11'ep'exâp'uM, n'ep'eK'un'um':v (P), m'unnamj, n'ep'exao'Wib, M'uoasoii, n'up'um'âwK'u, "'up4'uKd, H'ueaoa (Ch), 'l'UllMI'eKa, 3'u•.1'u'H'ucmr.1, n'up'uMdiiy (Sv), n'ep'e3sâ, n'umywK'u, n'up'uM'e11y,
n'uo'uc'âm (M), n'up'U11'usdum', i!'up'us'u11y (Mh), p'eM'ec11d, o'us'aHdcm&, 6'uiJ11'aK6y, n'upbcmâ1i'u
(C), 'lemr.1pmiJp,m', nr.tl'uc'an'Ull'uc'a, n'ep'apsâ11r,c' (L), 'l'UHt:HaKj, M'uUJKâM'U, n'ep'eM'e11'Wibc' (R),
n'up'ue'epnuim', o'ep'us'â11yiiy (B), c'e11m'a116p'a', n'up'UAt'auuîiiel/bb, K'UM'UAUUQ (<rom. temelie),
"'upHMiâmblile, n'up'as'ep11'UM (Man), n'ep'ei!bBaA, mp'eiiepâ11, m'ucKas'Wia (<rom. tescovioă),
n'ep'eK1dc'UM (TgF}, s'u14.'apâM'u, c'up'add, n'uep'uec'aA'VAuc' (Br), n'up'awA'U, 1'e11.'ep'U.Ha,
n'umy::câ. 6'u3_iJ'um'eii, iJ'us'amHdlţbm' (Sos), 11'ucM1diia', n'up&iU::ca,1, 11au11'11;,1ee11'eii. s'uc'a·
11'yc· (CI) etc.

5. Ca variantă a vocalelor a, o .în silabele postonice, exceptînd
am notat mai frecvent pe i; şi mai rar pe a.

poziţia

finală,

Exemple: iJ' ei!u1, nm' Ul/bM, KYKAbY' Yr llbi}' 11"(0/IKbU, yapMli.HbX (2M), 6p1c6pb1' (<rom. bujor)
11'ec&M, iiâybi!y, 3011&ma, sac11âmaA&c', 3'o'e11M'u (SlC) uH&'l'e, 3âiJ&M, i!'eobira (S), ri'enm,
..tdmKJ>ii, M'e11&K, 11d_60K, Kocm&'l'K'u, c,;zpoM, nnâirua, 6e11&iia (P), cmdp&Hy, 6'ey&uM, câ.n&M (G),
OOll"fbM, âc.i&M'u, p'liJbm', n'âm&M (Ch), 11'embM, M'e11&'I', copm&M, 11âs&11'Ky (Sv), pa6dmM'u
cdp&K, 11bie&x11a, y611om (]), KOp&n, c.i611&K, jmn'Ka (Mh), ujn&K, 6opbi!y, 30J\A1M, ebln11M, c'e1111&.~.
oblxom', (C), KfUJbiiym' AOUJK&ii, M'Wl&Bb (BP), nâiJM'u, Bblpbc, yop&m, 11cJ3pru:m&M, iJ'oUIMib
(SIR), p'b&HWX, eâp'eH&iia, Kjnn'e11&ii, n'e'l'K&X, m'dn.AbB& (R) i!sii.11&m', nom&M, cmp'dnbiiym
(B), c11jnm', M'â::cKbU, e'e11'UKbU, JICyYbM <<rom. jug), ADKbm', c'e11'dO&K (Ma), MQUJblMHbM'U,
6pâs&ua, KpâAbC'a, 6a'IOHbK (TgF), 6dpbHblM'u, Kp'OC/lbMy, nui11'1<1>u, „.bnbH'Ul/bM'U, K.VUJblt'a
(Br), iiti611bKbb, iiâollbH'y, M'âe&M, cn'eAbUQ, 1.ţQpK6BHbUQ (Soc), cs'OKbp, Kân&iiy, ByYM', :HCOAjObf;,
nâ11b1fb1}, M'ec'ul/biJ (Cl) etc.

5.0.I. !n silabă interioară, a după consoană moale se rosteşte u(H'J, ca
de ex., în: Bbl.M'umy (Cl, Man) nouec (nouc) c'uH'u'ua (Man), .M'ec'uiţ, .M'ec'uiţa
(Mb, BrP), Bbtm'uHyA (G,P, SIR etc.
5.1. Vocala e în silabele posttonice, în poziţie nefinală, are variantele
u(H'), e.
Exemple: cnui11'eM, x11dnu11, Mâm'eri'K'u, 6âm'eK, ndp'u H', 6jiJ'um'a (SIC), o'ep'un, 6'ep'e::c,
1
s'em'up, Mti.!l'en'Ku (G), s'i11'ep11M, Bbi11'um eAa, iiaitU 11'un (S), sdc'eH\ xd14'um\ Kacic'utHw,
.ttdc'm'ep (Ch), :11edp'eHbl, 11'e6'ei!'u, soc'u'M', Hll1HO'l'eHbl (C), o'ep'eea, 11bi11'u'c, 6'ep'irya (BrPJ,
i1â_n'epeb, cacnui811'U'llb, Mdm'ep'u (SlR), jyn'ei), KâM'eH', Mâ'l'U::ca, K01'eH'K'u (2M), Bbim'uCH]',
_V:.1'u•p.4a, 6pâ11'UHKb (Sv), 3a1111, u'l3âM'uH (MR), c.idc'uM, Pâ3'UM (numele lacului R11zel„1).
nâ,1'111/(j), c'eM'1111'KQ, i)'e11'wc (P), n'ep'el/, iJy6o'l'Ul('U, Kjn'u 11', 6pdc'UHb (M) eâp'eHaii.a, c'uH'eHKblM,
1<jnn'1111&ii (R), _Mâm'upHb, J/Be'md11'u'K M'e11'u•11'Kb (Soc), cm'ji!'u11, uyj'M'e11, nân'epm' (Man),
qe6'ep, 3'en'e11', c'ep'ui)y (TgF), „·eme'ep&, npacmbl11'um' (Br), n611'eM, Kpânn'eM, KpY..,•11'e11'Kaii.a
(CI), nai!BdA.'uHbl, n'am'up& (L) etc.

!n sfîrşit, trebuie menţionat ca m locul lui e în prima silabă posttonică
se întîlneşte rar sunetul i;: 11'upi;c, 11'upr.J (Cl, SIC, S etc.) şi n'upr.m (Man,
C) ; apariţia lui i; în aceste cuvinte se datoreşte durificării consoanei p.
lG -
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6. La finală absolută, după consoană dură, vocala a în cele mai multe
cazuri îşi păstrează trăsăturile articulatorii proprii, chiar în a doua silabă
posttonică.

Exemple: o.:Zw11a, iJ'e!}Ka, M'dca, cocixa, (M), 3611&ma, iJ.viJ&11'Ka, np'u.1'em'e11a, cM'uu611a.
o'eiJ'M&Ha, na11'tf311a (SIC), acmaiJoqa, 3iJdiiMa, Kdruca, 6a6diula, y'Lip11a, iJ'upKa, Bdp'u11a (G), MdmKa,
MamyM, p&c~a (<rom. răsad), napac'dHKa (S), 3axao'u11a, Myxa, m'd,iKa, m'w1'611Ka (P), n11'611Ka,
pbl6a, 6p'uydiJa, amp'eKdqa (Ch), nlldca, cbipMa (<rom. sîrma), s.:Zp&CJIQ, Kapdoa (Sv), iJ'd1o.ăHa.
KYKYUJKa, py6ă.Jla, xaiJ'u11a, nac'dqa, KapmdUJKa (C), ny3a, cbi1111, BMprxJ'Wia, Ma11'uqa (BrP), •cp'dHa,
iJyM&M, jrm.b'l'Ka, rury11'uiJ'eM (Mh), Md11a, n1JJaH'u11a, na11ao'uHa, 111UjiJa (J), 66ysa, c'epqa •.166a.
KB611'Ka,6tiya, (<te. ba/ şi tat. ba-y „viţă de vie"), 3a6hzlla, Kap6mKa (SIR), ca6dKa, csap'u11a,
11daa (<rom. ladll), KaJl'dcKa, ampdsa (2M), Mapd3a, 3dMa (<rom. dial. zamd'.), Atopgua.
IUJ.MWJIQ (TgF, cao'dl/a, o'epxdsa, p'e6'dma, c'aa11d!}Ka, KYKYPf3a, H'us'ecma (Soc), mpan11d'ueqa,
yamds'ul/ll, s'uiJ'dpKa (R), np'a:itc.:ZH11, (<rom. prdjind'., unitate agrară de suprafaţă),
cmap uHKa, ndcKa, npd3H'uKa (L), KaJ1'eKa, opdzuH11, 11'ayjwKa, KopMd1111 (B), 11e.vKa, apMdma,
Ha~'d.:ia, 6pdma, n'u•xoma (Man), l.ll6mKa, c11'usa, csdu6a, KJ1dKa, nac'euH11 (Br), q&pKoBa, iJapO-ya,
pa6'uM, 1ţb11111'dma (CI),
6.0.1. S!nt mai rare cazurile cind a final se rosteşte ca &: xdp'uq&, ca6'apjq& (Ch),
Kyp'ylfb, 1fe11°UHlo.ă, :Ht:aH'Ulfb (P), acmaiidlfb, y11'Uifb (TgF), 3iiMb, xdm&, 3'6pm (R), Kp'OKBb,
cK'upiJ& (Br), n'dmH'Ul(lo, Bao'ulfl>, H11ilao'dlf" (CI), cbln&l{I>, Mtill'yq&, npdc'uq& (SIC), etc.
0

6.0.2. În finală absolută, vocala a după consoană moale nu suferă în
general modificări 1 • Fenomenul este caracteristic tuturor graiurilor cercetateExemple: sacKp'ec'eH'iia, cnyJ1Cd11c'a, 0611'a, 6p'ux.1'11saua (SIC), na0yam6s'uMc'a, Bpht'a,
p63&Baiia, KpdcHaiia (M), 11'dcmaua, cdMaiia, M'e11'Kaiia, KyMnm1'uua (S),m'un'ep'u~·a, nacny:m:d.1'uc'a,
11'ucm&iia (G), Kacmpj•11'a, a:wcaH'Ullc'a, m'dn11&iia (P), KapM'u.1'uc'a, n.JUis'uucKaiia, yp'e6'6mHaiia,
s'ucH'eHâiia (Gh), maKdila, pa3aUJ11dc'a, M6p'a („mare" subst.), Ka3'dHl1iia, n116x&iia, nam'upa11c'a
(Sv), 11'ei!b8diia, c'usdiJH'a,p~iciJ'dHDiJa, naHaw11'uc'a (C), 3'u11'6miia, 1111dm'iia, Hapda'u11'uc'a, 3aH'uMd11'uc'a (BrP). XaM3'uiJa, n&cmasd.:i'uc'a, H'uw'dcH&iia, Kynd11&c'a (Mh), c'ep'eiJu'aiJa, 1fuw6saiia,
yap'd11'aiia (J), s'u11'epH'a, n'ep'eiJH'a, H'eMdiJa (Man), 31CapK6s'a, KyUJ&H'a, cmpe1d.Jlc'a, ay11d611'a
(„hulubă„ parte a căruţei). npund,1'eluJila (B), Kpd11&c'a, 6pds&iJa, :11edpKaiia, HDBaiJH'eHuiia (TgF),
My1111'u11c'a, ycn'eH'uiJa, ca6pd11'uc'a (L) w'611KbiJa, "'u:11ed11&iia, Mdp'a ( < rom. dial. moare „zeamă.
de v rză")' 36'updH'uiJll (R), 3aiJH'aiJa, 1111c'e11'eHuiia, nac'e11'dmiJa, p'aw.:Z11c'a, H'uiJ'e11'a (Soc.).
n11MiJa, M'e11'eHDiia, 3a.w'emeHaiia, 11'uC1>Bdiia, iJ'awâsaiJa (CI), u'up'uwm'a ( < rom. mirişte).
dj11'a (<rom. jwund), m'61111aiia (Br) etc.

6.0.3. în majoritatea graiurilor se întîlneşte a final după consoane moi,
ca desinenţă verbală la prezentul indicativului, ceea ce constituie un caz aparte
faţă de cele analizate mai sus:
3utlum'a, 6YO'um'a, 6b1pacm'Um'a, naH'uc'Um'a (SIC). n'ep'eBa3'Um'a, :raO'Um'a "fDBap'Um'a
(M), x6o'um'a (S), n'ap&c&mdiJm'a (C), np'uiJ'6m'a, (Mh) a6Jtedp'um'a, caiJ'um'a, naK11aiJ'um'a,
(TgF), amsap'iJm'a (CI) etc.

6.0.4. Reducerea lui a final după consoană moale este un fenomen wa1
rar, avînd loc, după cum arată materialul nostru, la formele verbale.
Exemple: caiJ'uMc'e, pao'u11c'e, :HCaH'ii.nc'e, Hl10'DBdiieMc'e (G). man'u11c'e, 6'up'dMc'e (P),
:Jia>H'Wlc'e (Sv), 6'ap'6.wc'e, 1111o'e11c'e, 1111pywd11c'e (Man), sapam'u11c'e, :11em'u11c'e ((TgF), cM'eiidMc'e (Soc). c11y:11e.:Z11c'e (Br) etc.
1 Păstrarea

în studiul

său

lui a la finală absolută după consoană moale este înregistrată şi de E. Vrabie
asupra graiului din Climăuţi, citat anterior, p. 121, fiind numită „iakanie post-

ton.ică".
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6.0.5. Spre deosebire de a, vocala: o la finală de cuvînt se reduce, de regulă
la b:
np'ci.Mb, c'Wl'Hb, MO:JICHb, Hf:>ICHb, o'iAb, yc'jOb, K'UC/lb {SIC), 6'ec'u11b, ptiHbb {M), M'ecrm,
11tin'ep6b, moc.>b, K&llb, Mllâyb, 31CblmKb, mjmymKb (G), in'u.n, 6a116m&, MQC/lb (S), M'tiCb, cj:n,
y611&, n611Hb, moK& (var. m611'K&), cti.JI&, n03m {P). 11116x&, d'ep'uB&, m'oHM& (Ch),6'eOHb, mp'e6& (Sv),
npocmb, m6~'Hb, cmaAb, p'em'Kb (C), jmp&, ~·ucmr., uemb, mpjdHb, KUpblmb, C6'am& (BrP), 6ptin,
n'âmupb, aiJ'uilti.JI• (Mh), ~·emB'up•, paH'UHK• (J), 60/l'Hb', HDpo~'Hb, M'Ull1>8b (SIR), KQJttitin,
31Cblm&, Kpac'un, aupdmllb (Soc), n'u6&, KtiJl'Kb, 11'u6b, m'on/lb (R), K6:ncHb(lb, Mjdpb, yjcm&, Kb]llr
AIWC/lb (L), ruJHCm6b, 11'uCKb, cmptfyb (TgF), 11'j6b, YMIWYb {(var. MHOyb), wecm'Upb (B), d6p•y&.
y111"66Kb, BaC'MOBb, ()_YpHb (Man), 31CdAb, Byx&, naB'UOAb, dQJl'OKb, Bl>ICOKb {CI) etc ..

6.0.6. Vocala e la finală de cuvînt nu se reduce, de obicei; după cum arată
exemplele de care dispunem, pronunţia sa este cel mai adesea e sau u•. Am
notat puţine cazuri de pronunţare evidentă a lui u în locul lui e: noc11'u (Mh,
Man, C), uHb'l'u (Ch, M), Y_KJXH'u (C).
După consoanele şuierătoare şi după lf, e final capătă o articulaţie medială,
realizîndu-se uneori ca b: mo:JIC'b (G, R), MO:JH:b (BrP, Mh, TgF), Oy:>IC'b (2M,
CI, R, Man), c'eplfb (R, Man), m'uwb (TgF) etc.
7. Vocalele la iniţială nu suferă transformări, cu excepţia lui o. Vocala
a etimologică în silabă iniţială atonă nu a fost înregistrată, cu excepţia cuvîntului amcka „parte a căruţei, care uneşte huluba cu osia" (Soc., Cl. J) 1 . Vocala
o inţială atonă se reduce cu regularitate la a: ap,ziJt, ama6pd1z (SIC), an'dm',
ao'uH, aomii (SIR, SIC, Cl, B, Man, Soc), ap'exy, ayyp111J1 (SIR, SIC, Cl, Mh, Ch).
a6pdmHb, ao'o:JH:a (Ch, Cl), a6a:J1Cod11 (Ch), andpa, andpb'l'Ka (M, CI, SlC, SIR.
G, Sv, P, Soc) etc.
În cîteva cuvinte, la unii vorbitori, nu am întîlnit această schimbare
fonetică la iniţială: 011dHr:.r, oKm'aH6p'd, ocmpbWOK (Ch), o<ft'u1ţepd (S, Soc),
OHbl, 06'e'l'Ka (Cl).
7.0.1. O trăsătură comună tuturor graiurilor studiate este existenţa
vocalei e la iniţială, care, fără excepţie, este preiotată: iieiio (], SIC, Sv),
iiaM_v (C, Man, CI), iia1io (C, Br), uen'ucKbn, ueK'una (Br), uaoiJ1 (Man, C), ue:>iediim'e
(M) etc.
în situaţia cînd nu este preiotat, e la iniţială se pronunţă ca u, în special
în graiurile cărora le este propriu fenomenul de ikanie: UMJ (], M, Mb), uiio
(], Ch, BrP), ugmdp' sau uxmdp', (SIC), uxmap'ezi (TgF). uz3dM'uH (C), uyyM'eH
(Man) etc.
Pe u etimologic l-am înregistrat în nu prea numeroase cuvinte: u3yaH'tim'
(C), UT<pf', UKOHbl, uo_vm (P), UM'e11a (M), uyoAKa (G, Cl), um'um' (SIC, 2M,
Cl, M,1), uypyu;K'11 (L), uHdKwe (L, Cl), ucn'uK'o1ţa (2:M), uypy (Cl) etc.
De asemenea, y etimologic apare în puţine cuvinte: ycn'eH'uiia (L),
yo'e11'diiem (Man), ym'uKdm' (Sv, 2M, SIC), yo'u611'diie11a, ycr:.md.tza, y.n0'U111'
(SlC), y6'ep'6M, yiiexM (G), )'::HCQCH'b (B) yp'a:Jlcaum' (ML), _Vli'U:JICdiieM (P) etc.
l Cf. E mi I Vrabie,
1963 p. 210. Mecmo c11aBRHCKUX zosopoB Ha meppumopuu PHP 11
cucmeMe c11aBJ1HCKux Jl3blKOB u ux 3Ha~eHue OAR CAUBRHCKoil Oua11eKmo11ozuu, Rsl, IX, 1963, p. 210.
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Este de semnalat în legătură cu vocalele iniţiale fenomenul protezei lui
b, datorat, se pare, contactului avut cu graiurile ucrainene. Am remarcat
mai multe cazuri în graiul din Climăuţi, care este înconjurat de graiuri ucrainene şi, prin situaţia sa geografică, izolat de alte graiuri lipoveneşti. Iată
cîteva exemple: BaKHO, 11a1ta, 11uK61ta, 11acmp'lil, 6Yll'um'e.11' etc.
8. ln legătură cu vocalismul neaccentuat în prima silabă protonică după
consoană moale vom examina diferitele reflexe pe care le capătă vocalele
a, o, e în prima silabă protonică după consoane moi. Vom distinge următoarele
poziţii: a) vocalele a, o, e înainte de consoană dură şi b) vocalele a, o, e înainte
de consoană moale.
8.0.1. Vocalele neînchise din prima silabă protonică înainte de consoană
dură se realizează în unele graiuri în varianta comună a, iar în altele în varianta comună u(e), indiferent de calitatea vocalei de sub accent. Mai jos
ilustrăm sintetic aceste două modele existente în graiurile cercetate.
In sistemul ilustrat de modelul ld intră graiurile din localităţile: Slava
Rusă, 2 Mai, Brăteşti, Lespezi, Socolinţi, Sarichioi, Manolea, Carcaliu, Ghindă
reşti şi Climă1,ţi.

Model ld•
Sub
accent

Model 2d

lu prima
silabă protonidl.

a

a

o

a,

H

a

y

a

• Litera d

simbolizează poziţia

Sub
accent

I

I·
i

ln prima
silabă protonică

a

H(e)

o

H(e)

lf

H(e)

y

H(e)

vocalelor neînchise înainte de

consoană dură.

Tipul de vocalism protonic ilustrat de modelul 2d este caracteristic graiurilor următoare: Slava Cercheză, Periprava, Juriwvca, Chilia Veche, Sviş
iovca, Mila 23, Mahmudia, Tg. Frumos, Roman, Botoşani, Brăiliţia-Pisc. !n
acest grup de graiuri intră şi cele din comunele Slava Rusă şi 2 Mai,care,
prin aparteneţa lor la cele două sisteme, se definesc ca graiuri cu vocalism
protonic mixt.
·
O situaţie mai complexă se constată la vocalele neînchise înainte de consoană moale, care prezintă mai multe variante, condiţionate de calitatea vocalei accentuate. Menţionăm că şi aici, ca şi în vocalismul protonic descris în
modelele ld şi 2d, acţionează acelaşi principiu al asimilării şi disimilării. Iată
mai jos modelele 1 posibile:
1 Modelele generale din text ne-au fost sugerate de unele scheme folosite in lucrarea PyccKllJI iJuaJ1e1m10,1ow11, Moscova, l!i65, citată mai înainte (p. 239).
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I! accent
Sub

ln prima
silaM.
protonică

ln prima
silabă

proton: că

i
I

-I
a

a

o

a

e
H

-

H(e<)

I

a

H(e•), e

a

I

o

H(H•), C

a
a

H(H'), e

e

H(n•), e

e

a

H

a

H

a

y

a

'

'o

a

I

y

'o

a

o

a

o

-

--

H(H_2,_a_.

--"* Litera m

simbolizează poziţia

-

--1

-

-

1t

--

i

(H'), e

··-1
a
•

---- ---

---I

y

a

'o

H(H'), a

I

vocalelor nt:inchisc inainte de

e

x(e•), e

H

R(x•), e

y

H(H'), C

'o

a(x•), e

consoană

moale.

8.0.2. Modelele generale după care se distribuie vocalismul protonic
înainte de consoană dură şi înainte de consoană moale nu pot fi examinate
decît laolaltă. Pentru acest m:Jtiv, în cele ce urmează, vom trece la studierea
în ansamblu a vocalismului protonic, împărţind graiurile cercetate în două
mari grupe: graiuri care cunosc fenom~nul de iakanie şi graiuri cărora le este
caracteristic fenomenul de ikanie.
8.0.3. Un sistem de iakanie m::>derată destul de bine conturat întîlnim
în graiurile din comunele 2 Mai, Brăteşti şi Slava Rusă: vocalele neînchise
înainte de consoană dură se realizează în varianta comună a, iar înainte de
consoană moale, indiferent de vocala accentuată, se realizează ca H (R') sau e.
Vocalismul protonic după cons'.lană m::>ale în aceste graiuri poate fi ilustrat
astfel:
ln prima silabă protonicii.
Sub accent

Inaintc
de

H(hl)

y

consoană dură

de

Înainte
moale

consoană

a

a(e•), e

a

H(e•), e

_ _ _ _ _o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _e(x•)._e_ _ __

a

a

e(e•), e

-----

e

e(e•)'-,_e_ _ __

'o

H(H'), C

EXEMPI.E.

2 Mai:
A. Inainte de consoană durd.: etc. ~·aed'!}, cm'aKtium, n'ampyUIK'u, ym'axduM, ~'tn r:.1-'e
ulap6ou, 6'ap)', y1'aAti, K'un'amKOM, 11aiJa'a1d,1, w:ziJ'asti11M, A'e•;JtclÎJ1Ka, aiJ'asa1ţ11 etc.
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B. Înainte de consoană moale, indiferent de vocala accentuată: mp'em'uHKa,

cJ'eK'u,
c'ep'OmK'u, 14.·'1m'u•i'OHw, u'ec'O..u, p'u6'0HKO,
npam.'uK'Om', n'u11'dHX'u, m'un'ip', 6'uH•ldilyqa, d'ep'e6'dH"1 etc.

.O"eA.',P'UHO,

3anp'em'U.m',

yA'ed'Um'a,

6'ep'Om",

Briteşti:

consoană dură, indiferent de vocala de sub accent: ~·aMy, nblym'aKtina,
n'ampjwKy, s'acHli., e'acHOil, 11'asO, Kp'acmbl, n'acl\j, 3'aMA'U, Uat16, At'acmdx, 11tl'ambl,

A. Inainte de
.naiia:Jlcti~1,

N'acjm,

tl111.1.'apdM'u, c'up'aOli, n,'ep'a66m'l

1

UK e1.c.

B) Inainte de consoană moale, indiferent de vocala accentuată: 6'ep'6M, B'e3'6M,
n.p"UH.'ec'dM, c'ep'dmK'u, n'eK'dM. d'um'OHKa, Uen'UcK&n, 6 UH e1.1, UeO'UM, n'ep'eO'iAbA, (J)OCKp'ec'iu'uUa
etc. Totuşi: n'up'uc'DA'i111'u.c', O'e 4B'Uw11'uK, H'e•ac"Um'e, c'e 4p'OmK'u.
1

1

O situatie asemănătoare cu cea descrisă mai înainte, cînd am analizat
graiul din c~muna 2 Mai, întîlnim şi în graiul din comuna Slava Rusă. Datele
care ne stau la dispoziţie arată că aici se păstrează elemente de iakanie moderată numai la informatorii mai vîrstnici. Faptul poate fi e>.."})licat prin legătu
rile strînse pe care le au lipovenii din această comună cu cei din comuna Slava
Cercheză, situată în imediata ei apropiere (5 km), unde iakania nu este
cunoscută.

Din materialul analizat reiese clar că vocalismul neaccentuat de la Slava
a suferit influenţa graiului vecin menţionat şi, cu timpul, fenomenul de
ikanie s-a extins la generaţiile tinere, în felul acesta rezultînd un tip mixt
de vocalism protonic, de trecere de la un sistem de iakanie moderată, caracteristic vorbirii informatorilor mai în vîrstă, la sistemul de ikanie, care predomină.
Rusă

: . , . Slava Rusi:
'·.A. Înainte de consoană dură, indiferent de vocala accentuată: U.aMy, y3'a.'lti, ~aB6, na·
np'uH'ac.'Ui, A 1a:J1CMm 1 , c'acmp'ti.1.11\a, c'a11d, na_11'aKOux (<rom. ciocoi). A'ac}'\ s'a3jm,
11s'tundK, c'ad'MbiM, ym'etiKdm', O'eaJUi, TlQ.8 1 0JA'U, 6p'axit'Usaila etc.
Aşa cum am menţionat, în ace3..'!tă poziţie, la vorbitorii de vîxstă medie şi tineri, am remarcat pentru vocalele neînchise protonice refleinil u (e) (vezi 8.0.1).
B. Înainte de consoană moale, indiferent de vocala de sub accent: y11'eo'um, cK'un'um'U.1>1
nA'UA'U, H'ec'U, p'eK'U, 6'e.11'Um', tJ'em'UwKu, cM'eiidA'uc', 3aiiet1~U11'u, c'ep' dmK'u, n'uK'dM, c'uK'tiAt,
M'un'i na1t'um'i11 H'ud'i11'u 6'u3c} liAu'uKa cm'uH'e etc
Am !ntllnit' şi unele ~bateri: U.a1io.~'am'uKa, n;'u11'am'um'. Han'ap'6m (dar şi Han'ep'6m)
A'a:NcdAa~

.cM'aN'u11'u, y11'ao'u.

8.0.4. Un alt sistem de vocalism protonic este cel care reuneşte modelele
Id şi Im, în care vocalele neînchise suferă următoarele schimbări: se realizează
-ca a înainte de consoană dură, indiferent de calitatea vocalei de sub accent,
şi înainte de consoană moale, cînd sub accent se află vocalele u(&1), y, a, o;
·se realizează ca u(u•), e cînd sub accent se află e; se realizează ca a şi ca non-a,
dnd sub accent se află 'o. In linii generale, exceptînd doar dublele variante
ale vocalelor· neînchise înainte de 'o, sistemul acesta de iakanie este foarte
:apropiat de tipul Kidusovski 1 , cunoscut în dialectologia rusă ca propriu graiurilor din regiunea Reazan. Sistemul este caracteristic graiurilor din localităţile Sarichioi, Socolinţi, Climăuţi, Gltindăreşti şi Lespezi. Schematic el poate
fi prezentat astfel:
l Cf. R. I. Avan c so v, op. cit., p. 101 şi. PyccKa11 clulJJleKmo11ow11, sub
Ava.nesov şi V. G. Orlova, Moscoya, 1965, p. 58-59.
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Sarichioi:
A. Inainte de consoană dură., indiferent de calitatea vocalei de sub accent: 6'apyt/b,
rom. chiabur). ym'a1<dm', iJ'ap:JH:dm, 1<u'acd, m'a1tf11, c'aBpJ'x, c'ampdf,
li'up'ay,1d, c'uM'a1ui, n11'am}\ 6p'afjHd, p'OBy, n'up'aiJdM etc.
B. Inainte de consoană moale, în funcţie de calitatea vocalei de sub accent:
Sub accent se află u: n'ap'UHa, na.J1.1 a11.'um', nayA'aO'U, Hop'ad'U.1.,,c', np'u6'ap'U, A'aH'Ut1bl,
n'upoc'OA U/t uc\ n'bce'am'Um', yp'ax'U, Map'ax'U, 6'ay'Um\ 3'am't/H („oţet" din te. zcytin, dial.
zctin), s'uc'DA'Ji.m' etc.
Sub accent se află y: fUl'a'l'y, CM'aiiyc'.
Sub accent se află a: n&iiaiJ'am' iJ'am'dM, Ky'l'ap'ap'dnii.
Sub accent se află 'o: p'ues'dm' 6'urp'011a, s'ep'O'fjn-a, 3'ueA'âHaila, e'ec'd111t1, m'eA'OHKa,
6'ep'Om', ti'uH'OK, n'eK'dM, A'utn'Ow.Ka, 6'urA'iiO, cm'eK'Om', H'ec'Om', np'uB'e~'OM, <fam'0H1'K,
3&6'ap'Om', m'aK'Om', 1'a3'(Jm', 11'1urul'OpmwM, n.t1'am'6M, s'ap'dYK'u, np'~'OM, n;1"a'l'd etc.
Sub accent se află. e: 'l 1 UpK 1icw, c'e.:l'i., Alu1li, Kp'uw'iu'wie, d'um'iU, m'un'ip\ n.1'um'iH'.
îH'e1'iJ'i, H'eiJ'i11'a, Hau6'u,1'iu, 1a)p'uM'i11 etc. Intr-un singur cu,·înt am intilnit înaintea lui
e sub accent a Io loc de u. e: y~c'm'an'i.
~'amtllp'e, 1<'a6yp

1

<<

1

Socolinţi:

A. Înainte de consoană dură, indiferent de calitatea vocalei de sub accent: np'uH'aAd,
1
.11.'acti, nr>mp'a611'dUem. HDll'asdm', yap'asdm', p'add.M'u, 0.11'a_xdmw, H u'l'aBâ, c'aOdU, "fp'axd"fi,
1
1
3 0M11 f, 6'apjm, pa36'apf, n'amjx, n'aHKj, O'aObJ., 3 aM~1'U, s'ampbl, 6'ajlCW, Ua3blK, np'IDICWH,
1<p' acmril etc.
1

B. Liaiote de consoană moale, în funcţie de calitatea vocalei de sub accent:
Sub accent se află u: cH'ay'U, y3"a.·1'U, n.apa30'an'lL:1, yA'ad'UM, u'ac'u, n'a11'Ue&1, 11'aK'1i.
ilaO'UM, O'am'Utuel\, UaU11 11\a1 B'ec'a1Z'U11a etc.
Sub accent se află a: pa1p'aiJ'am', we1iJ'ac'dm, y11'aiJ'am, m'a11'dmK'u, 11aiiacJ'd1ţ1.,
tJ'am'âM'u, Ha_n1t'a1.1.'âx etc.
Sub accent se află y: cM'aii.j1ţb, B'ec'Oll'jc', fUl'a'l'.v.
Sub accent se află. 'o: rlumB'dpm„l, yn'ep'Om, n'urc'dm, nac'u"'OH&Ua, np'etJ'd.'rt, 6'ut.1'Ud,
1

6'ep'OM, H'ec'dlf&, p'es'dm, m'eK'dm, 6'ep d3a, n'eK'dM, s'e3'dm, cM'uUdMc'e, rLil'em'Om, s'ec'd11•ii,
1
3'en'd11&iia, yyc'eu'dH&K, 11a_c'ap'Om, yn'ap'dm, Uaiid, Af'etJs'aO'dHbK, am111'am 0m, 1t'an'dwK'u,
p'e"6'oHKa, m'a..1'01tb1' etc.
Sub accent se află e: Hac'u.;i't!H'uiia, ctl'u1ii.'iH'ux., c'e1t't!, n'u"'iH'uUa, m'epn'i11 1 uUa,
1
1
11.'uB'icma, H'ud'i.11', m'unep\ cm'eH'i, B eH'i11, A em't!m', "fp'eM't!1t 1 6'uc'i0a, n11'um'fH' etc. Am
şi două cazuri în care, în prima silabă protonică,
i-ea.Jizea.ză ca a: np'u'l'acm'iH'uUa, n'up'~'t!1tb1t.

înregistrat

se

în Ioc de u, e vocalele ne!ochlse

Climăufi:

A. Inainte de consoană dură, indiferent de calitatea vocalei de sub accent: 6p'afjHo,
s'aiJpO, e'acAd, n'amHdM, c'aQ'MOM, c'acmpOU, cm'aH6U, cM'amdRa, c11'an.OUa., cm'ayd.uM, y6'aydUy,
1
e'a3A'U, m'aK11'U., yM'ap1t'U, 'l'amblp'e, 6'adJI, s'aOjm, B D3jm, s'aHl/-f, ~'apjm etc.
B. Inaiote de consoană moale, în funcţie de calitatea vocalei de sub accent:
Sub accent se află u : ams'ap'UM, ams'a3'U, 6'ap'U., 611'ax'U., Bac'aH'U., s'a3'U, c}'as'Uw11'uK, iJ'am'1<'ti, ·y,i'ao'tiM, n'ap'tiHy, nA'a'l'uHiJa (<rom. plli&intiE"j, c'aM'u, iiDK'Una etc.
Sub accent se află y: B'uc'a11'yc'a, CM'aiijc'.
Sub accent se află a: iJ'ac'dmK'u, iJ'am'dM, iJB'ap'dx, 3'a.M'd, c11'aiJ'dm, r11'aiJ'dm, Hauao'dl/b,
ca'a11.'ti.M'u., np'uM'a" dzieM etc.
Sub accent se află o: yap'a'l'd.
Sub accent se află. 'o: 6'up'd3a, s'e3'6m, s'ep'âi)Ka, tlec'dAbii., 3'e.Jt'OH11U., H'ec'd.w., n'u1<."dn1,
p'ee'Om, d'uc'emep'dM, n'um'ep'OM, 6'ap'6M, 6'ap'd11a, 3'011.'dnbii., H ac dM, n'al\,Om, npWl'a.:J'dM,
1
c'aK dM, O'am'dHbK etc.
Sub accent se află. e: oacKp'~c'i11 uUa, s'e:t'ti.1, s'e1.1.'ip'um', suc'e.1'i1i, ;'11'ud'i11a,
1

1

"'fli U3~ t}

e, d'up'efl'a, A'UM'tiw.,

1

IL1 Ul./

1

t!1 c'eA'i etc.
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- - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _I_nprima silabă protonică
Inaintea consoan~i dure
I .Inaintea consoanei moi
Vocala de sub accent

-------

H(bl)

a

a

y

a

a

·-

o

a

a

a

'o
e

I

---·

a
a
H,

e, a

H

e

-----

Problema tipului de iakanie din graiurile lipovenilor din Sarichioi, Socoa fost studiată şi de alţi cercetători 1 , dar soluţiile propuse
parte, contrazise de fapte. Articolul semnat de Clara Pasztemâk, L. Lukacs şi M. Nagy surprinde prin faptul că sînt înglobate în acelaşi fenomen două graiuri care au în privinţa vocalismului protonic un comportament cu totul diferit: la Sarichioi este iakanie, iar la Jurilovca - ikanie.
Această greşeală face ca toate consideraţiile din studiul menţionat să nu poată
fi luate în discuţie.
In studierea fizionomiei fonetice a graiurilor ruse, absenţa unui material
faptic adunat cu grijă din punct de vedere calitativ şi suficient din punct de
vedere cantitativ atrage după sine riscuri nebănuite. Un număr foarte restrîns
de exemple pentru ilustrarea tipului de vocalism protonic din graiul de la
Sarichioi nu putea să ducă, pr;in urmare, la rezultate satisfăcătoare în studiul
lui E. Novicicov. Din acest motiv se afirmă, în mod fals, că în graiul lipovenilor din Sarichioi are loc „un proces evolutiv de integrare a sistemului
Novoselski în sistemul iakaniei absolute (oj. cit. p. 232-233)".
Definirea graiurilor din Socolinţi şi Climăuţi ca tip de iakanie Kultuki se
întemeiază în studiile citate ale lui E. Vrabie pe o clasificare în parte depăşită.
(vezi PyccKaR iJuaAe1cmoAozu.F1, sub redacţia lui R.I. Avanesov şi V.G. Orlova.
Moscova, 1965, p. 59). Autorul a studiat cu scrupulozitate faptele, astfel că
interpretarea modelului de iakanie căruia aparţin aceste graiuri rămîne
doar o chestiune de detaliu.
·
Mai jos vom da exemple pentru situaţiile descrise, ilustrînd tipul de iakanie în care sînt incluse graiurile amintite în acest paragraf.
linţi şi Climăuţi
sînt, cel puţin în

1 Cf. E. Vrabie, Graiul lipovenilor din saJul Sowlinţi, comuna Mitocul Dragomirnei.
autoreferatul disertaţiei pentru obţinerea titlului de doctor în ştiinţele filologice, Bucureşti, 1964;
E. V r a bi e, Un tip de iakanie într-un grai rus din R.P.R„ in Culegere de studii, Bucureşti,1961 ~
E. Vrabie, Note amfWa graiului rus de la Climăuţi, Rsl, XII, Bucureşti, 1965; C 1 ar a
Pas z t c r n a k, L. Lu k â c s, M. N a g y, Tipul de iakanie in g.-aiul rusesc din comu„eleSa.-ichiai ~i ]urilovca (reg. Dobrogea), in 1 Studia Universitatis Babcş-Bolya.i •, Series IV, Fasc. 2.
Philologia, Gini. 1960; E. N o v i ci k o v, Cu privire la vocalismul protonic într-un grai volicorus
de pe tef'itoriul R.P.R„ Rsl, 1964.
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:

A. Inainte de consoanli dura., indiferent de calitatea vocalei accentuate: c'ampd, 6'aoyiiy,
os'a111iqbm', M'awoK, n'am11aqbm', yy11z'apd ( < rom. ghiondeY, te. gunder, gonder), ams'ap11ym',
yp3y'asa, o'aobi, nbH'acAa, tJ'ap:llCbtm'a, iu'ap6y, s'aopo, t}'ep'asa, m'ayd.Jr'u, 6'aydm' etc.
B. Inainte de consoanli moale, în funcţie de calitatea vocalei de sub accent:
Sub accent se afll u: 6'aA'li3H'u, nafi'try'Um', 31,' _11'a1<.'U, c6yA'ad'UM, Kun'am'UM, c'cuJ'UM,
n411'ay'UM, nal.l'aA'U, UaK'UM, 14epm'aH'U1t'Ka, n'ep'e6 a3'Um a, pacNJp'ad'UA'u, Kam'ap'UHD. etc.
Sub accent se aflli a: o'am'aM'u, 3M'aiJO., y,1'atJ'dm',np'u~'aiii'diiyqa.
Sub accent se află y: cM'aii.yc'
Sub accent se află 'o: c'utm'Op, c'u11'dmK'u, fl ep'6jna,
UeUd, 6'ep'Om', d'em'OnKa,
1

1

1

ilu c'dM, np'uH'utc'Om', m_c'ap'dmK'u, s'a3'dm', c'a1<.'6M, 1'aO'dp, 3'a11'dH111, n'aK11'd~1<a, np'aO'dM,
n11'am'dM, cM'aii.dm'ec' etc.
Sub accent se atlă e: n'ud'e..-1•, c'u6'i, d'um'eii, c'e.1•e, nayp'u6'iH'uUa, A'ez'tbl'e, M'uH'C,
cm'u•11'e. etc. Am notat în acest caz şi douli cuvinte !n care în Joc de u,e fn prima silabă
protonică am !nt!lnit a: nayA'ao'eA, na c'aA'e.

Lespezi:
A. lnainte de consoană dură, indiferent de calitatea vocalei de sub accent: c'aAo,
d apxd11., iiaBO, A'a:HCdm'. c'apndM, np'us'a3d11, UaMj, p'adtiM'u, p'amKd.At'u, cB'amâUe, pi,c14'ac.11'Um', n'uo'a8dm11'uK, c'aHIJY, "'aKtiH14'UK, d'up arJJjw1<y, yr,1p'asd, A'adtiww etc.
B. Înainte de consoanli moale, !n funcţie de calitatea vocalei accentuate:
Sub accent se află u: ~·am'U.w1<'u, nl:>B'uc'aJt'U1t'uc', nbpb3d'aA'U:t'u, cM'aH'liA'u etc.
Sub accent se a.ilă a: nbyA'atJ'dm, afio'aA'diieM, ams'a~'diiy.
Sub accent se află o: yap'a~'o.
Sub accent se află 'o:yn'ep'dm, n'uK'OM, cm'uK'dm, 6'urp'dM, B'ed'dpK'u, iieUO, pmB'eO'dAt,
Hbn'aK'OM, Hb!ll'ap'dm, m'a11'0HKD etc.
Sub accent se află c: d'um'iii, y.1'ud'f.:1'u, n/1 uM'eu'ux'u, HbA'um'tiAa, c'u6'i, c'e11'e etc.
1

1

1

8.0.5. Graiul de la Carcaliu are un sistem derivat din cel descris în paragi-aful anterior. Trăsătura sa proprie constă în consecvenţa mo.dului de pronunţare a vocalelor neînchise înainte de consoane moi (vezi modelul 2 m).
Tipul acestui vocalism poate fi ilustrat în următorul tabel :
Vocala de sub accent

ln prima silabă protonică
lnaintea consoanei dure

_ _ _ _ _ _H(hl) _ _ _ _ - - - - - - a _ _

!

._I

Inaintea consoanei moi

a

y

a______

I/

o

a

I

a

a

II

a

------ a - - - 'o

e

I

a

a
H(H ),

e

Observăm,

deci, că vocalele neînchise se pronunţă a înainte de consoană
(indiferent de calitatea vocalei de sub accent) şi înainte de consoană
moale (cînd sub accent se află vocalele u, y, o, a şi 'o) şi ca non-a, atunci cînd
sub accent se află vocala e 1 •
dură

1 Existenţa unui asemenea model de vocalism protonic ln graiurile ruseşti este menţionată
!n PyccKOR dlllUf!KmOAOZUR, Moscova, 1965, p. 55 (vezi modelul <1.similativ-disimilativ 1.4 m).
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Exemple:
A. Inainte de consoană dură.: B'aHqy, c'a..zti, 3a6'a.u:ic', m"a1ua, 6'110H'a1:61}, n'amp_vwi;y.
M,epme'aqtiM, B,a<)pti, ca6'apjm, k·p'acmd, 6'apJ~~·, y_.·1 amâx. .:1 adasjiJy. cm'aK.'lhl, At'acmti,
11ac'aKj etc.
B. înainte de consoană. moale:
Sub accent se află u: Hap'aifu.1c'a, M'a~'unoy, 11'uq'ap'uqy, 6'ay'um', 11'ap'u11'e, o'aB'uw1t'uK., nanp'uă'aA'Wr etc.
Sub accent se a.flă a: o'am'aM'u, 11ay11'ao'a11a.
Sub accent se află o: yap'aq'o
Sub accent se află y; cM'aujq&.
Sub accent se află 'o; n'tv>:'OM, 6'ap'6M:'e, 11.::m'tv>:'6M, q'epm'an'onq'eir, 1taiUi, 6'ap'611&,
1

1

<:M'aUOm'ec', t'ap'Omx'u, 11'an'Ow~'4. K'u, cn'aK 1 6Ac 1 O'am'611Kb, y5'ap'6Mc'e, 6'a1'6M, e'aO'dm'.
a'ac'611aUll, c'aK'OM, 11J1'am'6M et:. Numai în cîteva cuvinte am întîlnit, în această situaţie,
varianta non-a: p'u~6'dHJ:.a, n'e~1'6H1<a, c'em'dp, O'em'âmK, ii.eUO. etc.
·Sub accent se află e: ~1'uH'i, m'un'ip', m'u5'i. nayA'uifi~111 acM e/1 e11a, y.;t'um'e11a,
c'e11'e11'uue et:. Am notat, la unii vorb".tori, şi pronunţarea a in loc de " în prima silabă.
protonică: C'apy'eu, cm'au'e etc., d ir aceasta nu ne dă. dreptul să considerăm că avem
ele-a face, în cazul graiului din Ca.realin, cu iakania absolutei.
1

1

8.0.6. Un tip cu totul aparte de vocalism protonic

1

cunoaşte

graiul de

la Manolea (vezi modelul 3 m). Astfel vocalele a, o, e se realizează ca a înainte

de consoană dură, indiferent de vocala accentuată, şi înainte de consoană
moale, atunci cînd sub accent se află vocalele u, y, o; vocalele neînchise se
realizează ca u(u')e înainte de consoane moi, cînd sub accent se află a şi e.
Ca şi în graiurile studiate sub 8.0.4. şi 8.0.5., vocalele neînchise aflate înainte
de 'o accentuat se realizează ca u(u'), e sau a.
Vaca.la de sub accent

In prima sila.bă protonică
lnainte de consoană dură

j

lna.inte de consoană moa.le

H(bl)

a

a

)'

a

a

o

a

a

a

a

H(~'),

e

'o

H(H'),

e, a

e

H(H'), e

Exemple:
A. Inainte de consoană dură: tl'acHti., cm'aud., 36 1 a:10ti 1 n11'aJ1d, n'aHl\ti, K~1'acd~ n11Kr,.r1'a.6dA, xADnfl'aKd., N'aMdii, M'acmti'!}, A'acdK, n.l1'em'a11dK, 11'a„1HOI\, p'uM'acA6, n'acK'li, 6'ep'ayY,
6'apyl{I>. y,1'a:HCj etc.
B. Sub accent se află H: pacnp'uo'o..i1'u,1'u, y.1'ao'uM, 11'ai;;'u, 11bp'aiJ'u.1c'e, cm'ep'ay'1ic',
6'ep'ay'U, e'aa'U, cm'e 0 n'U, O'am'UuJK„y, A 1a1lliBbltle etc.
Sub accent se află o: o: yap'aq'o
Sub accent se află 'o: 3'u1l'Dmiia, 6'u 11'UO, B'c3'6m. CM'eii.O.uc'e, c'u 11'dt}bn, p'es'dm, c'up'd1
Oy, c'UM'dn, 6'up'63'uu, c'u0M'etf0HM\, yn'ep'Om, 11p'uo'e3'iJM, n'ur.i'OuwUc, UeUd, H 11'uc'dm. (u'ac'6m), iJ"um'oNKa, 6'ep'oqa (6'ap'6qa), c'ep'omi;;'u, n&1_c'ap'6m, 6'ep'o1}'Ka (B'ap'o1}i;'u), nz'e11'6111:'u
·(m aA'011Ka), yn'ap'Om, 3b6'ap'dw np'u«'a3'6M, np'aO'OM, 6'ap'd.1ttc e, ce'a3'6M, .:1'an'Ow1ey, m'aK'Om, n'aK'DM, yp'a6'6.w, a6c)'ap'Ow., np'uH'ac'OAt, n..1'am riM~ ame'ad'Om etc.
Sub accent se află a: O'us'dmb.u, c'e6'd, 3a.A1 1 el./'ti..1, Va'up'dx, M 1un'd11'u, c)'ep'e11'dmUa,
d'uc'dmKa, y1n'11t!u'dmo~H, aO'eild.nb, c'cAt'Uti, p'e6'dm, nbn1'ep'd.;1, iJ'em'dM, ll'cpB'tiK, naym'ep'd.JZ11c',
.cM'u11'd.Jl'uc', <>'ur'dmbU, u't1A'3'd, e'e1tll.'dqa, n'uc)'uc'timbl, nopacm'ep'd11a etc.
1

1

1
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Jn aceastii. situaţie am notat doar cîteva cuvinte in care, în prima silal>ii. protonicii.,
se distinge sau a sau e însoţit âe un· sunet uşor perceptibil, care se apropie de a:
naym'ap'â.iu, ym'e•11'amw, yiYe•11'diiem. Majoritatea covîrşitoare a cazurilor prezintii. insă
varianta u(u•), e, aşa cum se vede din exemplele date mai sus.
Sub accent se afl~ e.: ~·up11'eiiem, 6'uc'eda, y11'U3'd'e, n11'um'e11', i)'um'eu, n'ep'ei)11'a
s'u"'epu'a, m'u11'ep', JJ'um'eM· 1 6'uA'eU, e'eH'fq., y11'uO'eAa, yp'uM'eJl'6, c'm'uH'e etc. Am
înregistrat aici şi cuvinte în care vocalele neînchise se realizeazii. ca. a (n'up'as'ep11'uM
n'ep'ad'e11~11bliie), care nu infirmii. însii. regula dominantii. în grai.
După trăsăturile pe care le manifestă, vocalismul protonic din graiul
de la Manolea nu poate fi încadrat în schemele cunoscute 1 . Astfel, vocala
deschisă a sub accent determină în prima silabă protonică apariţia vocalei
închise u, iar vocalele cu apertură medie o, e acţionează diferit asupra vocalei
precedente: o acţionează ca o vocală închisă, avînd cel mai des înainte pe a,
iar e ca o vocală deschisă, avînd înainte pe u.
8.0.7. Cel mai răspîndit tip de vocalism protonic este cel care reuneşte
modelele 2d şi 4m, în care în prima silabă protonică după consoane moi se
pronunţă u(u'), e, independent atît de vocala de sub accent, cit şi de caracterul dur sau moale al consoanei următoare vocalelor neînchise (vezi tabelul).

ln prima silabă protonică

Vocala de sub accent

Inainte de consoanl dură

Inainte de consoană. moale

H(H'), e

H(H'), e

H(H'), e

H(JI'), .e

o

H(H'), C

H(H'), e

a

H(H'), e

H(H'), e

H(H'), C

H(H'), C

H(e•), e

H(H'), e

K(!.1)

I

y

'o

i

e

Urmează

Slava

J

exemple pentru toate graiurile

lipoveneşti

cu ikanie.

Cercheză:

A. lnainte de consoană dură: np'ui;pâc11bl, 11'ucâA1'u, y.1'emâum', na6'ewd.Aa, 11'u~'us6, 11p'u1
1
11'ecJUi, cmp'u8dJ1a, n'upri, 6'epjm', iJ'u~pjJla, M U.CH&liie. cm U1\dum\„1'uc611'e1<, amH'uc11'd, qB'umKâM etc.
B. Înainte de consoană moale: M'wi'âa'u, tl'u~p'iBH'u, 6'11d'dm', pacm'uA'"-'1, c'eK'dM,
M'uH'€, 6'l!"f-'Um', y11.'uO'UM, np'u9'e3'tJM, naUec)'UM, n'u'l.'d„1'y11a, H'uc'Um'a, cl'uB'zi.wu'uK, CJ.1'uUd11~1 1
3as'u11'u, yn'up'om etc.

? O l)lar~ a.semănare se poate constata. intre sistemul graiului studiat
tiv prezentat în PyccKan dua11eKmo11own, la. p. 48.
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Slava

Rusă:

A. Înainte de consoană dură: c'ucmp'u11'Ka, paJo'upnj.1a, .'1'umd11, 6p'uxd.1a, 11'uc1iK, 11J1y.1'u:Hej, M'uuuiK, c1 eAO, 1.1'emW.p'e, ym'uJCdm', 31UM.A'ti, 6'udd, c.At'unuiHy,u'ecjm', na_cl'uKdux,
n'umpjwi;a, c'uO'MoB~, nayp'esdue11a etc.
B. lnainte de consoană moale: na11'um,iA, M'uu'i, y„r u'~O'Unr', H'uO'i11'u, n'uK'OM, c'uK1dM, 3aile6'UA'u1 etc.
2 Mai:

A. Înainte de consoană dură: na11'u.JUi, c'up'eoa, B'untµi, npux'ec11'u, s'HCHo, n'ucai;, Janp'em'Wn', 36'U31CtiA, K'urţpd.Jt, M'uwduM, HD.4'u•dm', cs'emOii, cM'ewdiiy etc.
B. Înainte de consoană moale: na11'ue'.11.'li., y.11.'u.O'i11'u, 3Q.M'ec'UJU1, ucn'uK'dl/Q, .c'up'DmK'u,
K,un'u1t'Oubl, O'ep'eB'd11w, cn'wc'OM, mp'u m'UHJCa, c6'em'UA, 6'e.11.'Um' 2 etc.

Jurilovca:
A. Înainte de consoană dura: 6p'ux11'uBaua, 11'ucoi;, ym'ui;um', UMj, J'u•pno, 11J1o'un11'd11.'ucd, 3'eM.11.'U, 6'upj, yp'u3t:iUy, nac'eK)\ m'un.Ad, M'upme'e11d., K'un'umoK, y3'u11ti, ad'uBdUylfl>, Kan'u•pjwKy, n'u..wd 3 etc.
B. Înainte de consoană moale: c'up'omKy, c'w.'o.u, 6'ep'o.11, lielio, s'uo'om, J'u•11'0Hbl,
s uc'6Aw, n.A'um'Om,' cfe.11'UA'u, 3'eA'eH'1icm'68b, c'eM'UU, aO'uiuiAo, 11'uep6 tÎK, a'u1t'ti11, M UH i etc.

11'uc',

1

1

1

1

Mahmudia:
A. Ina.inte de consoană dură: naB'u311'u, o'ep:JtCQJI, ~·umblp'e, ~·uMy, naA'UBbli:!.e, n'umHâl/&m', ym'u/\11'11, H'uc.V, 11a_.11'ucY, y3 UAd, 3'upHd, np'uiie;Jtcti.11a, 0.11'u_dOMy, 6'UJtjya, c'ucmp'uv'Ky etc.
B. Inaintc de consoană moale: n'uO'uc'dm, yA'ud'ti.m, aO'mid11r,, c·eA'liA'u, y3'UA'U,
<)'up'u8'UHy, 11'uuldcH&ii.a, c'up'Omx'u, 6'up'dqa, <l'um'liii, c'ep'iOH'uU, m'un'ep', Os'up'tiil, O'u·
p'e6H'e, na .11'ud'e.11a etc.
1

Sviştovca:

A. Înainte de consoană dură: i;'upxdnbl, M'uwoi;, Kac'eKoy, 11am'e11jm', 6'u11jya, c'uBp'jya,
s'ucHdU., c'utmpti., 3'upHd, XA'u6d, c'epnbl, n'uc6K, M'ucnuix, riunjpbl, yH'u30<), c'ucmpbi, cH'uyf,
11. .1'usâA'u etc.
B. Inainte de consoană. moale: 11'u"'U, yA'uO'UM, 11'up'.A1'eH'1i„1'u, 3'eA'e11'Ucmw, c'UA'Omxy,
a·un'dwKa, c'um'Op, p'u6'01tb11.~, d'um'OHKa, "(e.1'dmbl, O'um'ciM, 11am'up'â.1c'.a, nA 1UM iH 1 UK, m'u1
H ud'i11'a, M'uH'e etc.
1

n'ip',

Chilia

Ve~he:

A. Înainte de consoană dură: naA'u:JtcdAa, c'umKoi}, B'umpa, o'ep:HCdqa, 6'UAYUJKQ, m'unfm', ~·upo'ui;ti, cm'1111f, 11'uxKo, s'uOpo, B'ep6j, 11'uKmiip (<rom. nectar), JaA'e.w, amp'u'Kdl/D,
c'u•op'ywKa etc.
B. Înainte de consoa.11l'L moale: nparl'u11'U, .11'em'Um'. c'utp'ucd'U1w., 3as'U3'U, •lep'en'Uqbl,
y1'ap'e11'U.Ac'a, 6'up'Om, 11'ups'uil'tJ1:, ac'um'Op, c'u11'6mKa, 11'up'un1'dw1r'u, m'u14'iN'uUe etc.
1 Vezi şi alte exemple pentru acest caz, sub 8.0.3.
s Vezi şi alte exemple pentru acest caz, sub 8.0.3.
a În această situaţie am notat şi două cuvinte in care voca.lele a, o, e în
se pronunţă. ca a: cB'amblua, np'um'anj11'u.
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Periprava:
A. Inainte de consoană dură:

CM'umdHK'u m'uHj.1c'e, 11'eps'd,;, cm'u,;due11a, 11'uc/IOi;,
s'uopd, 6'u:HCM, cmp'usdum' supmdue11a, o'uiMiJ, n'umpjwi;a, 11'u:HCMm' etc.
B. Înainte de consoană moale: c'up'uo'uH&r; 36'epu, cs'um'um', o'uc'dm,;y, ao'u11'duym,
cM,uH'dum', n'um'dpKy, 6'up 1dMc 1e, yn'u.p'dw, c'uA'OO&ll'K'u, M'u11.'e, c'u6'i, H'uO'iA'u etc.

Mila 23:
A. Înainte de consoană. dură.: n'ep'e3Bti, •/ums'ipx, naJ1'utJ1Cblm, 11s'umbl., c'uM'uHti, 3'u.M.11'0U, 6'U1tC1'tium', Oa_m'ux_ndp, cM'umdm,ii, H'UMHdw1a,, M'uwtiuM etc.
B. Inaintc de consoană. moale: n.,1'e1t'UHOy, O'um'UUIK'u, O'us'li.w.H'uK., O'ee'um'UHKa, 38'u~
p'UHKa, p'u6't:ima, n'uK'd.t1, y_c'up'dmKy,

m'un'tip'a, u'uB'ec1:a 1 etc.

n'uA'011&11.'Ky,

n.lt'um'dM, n'up'uM'iuy.

naf.l'upH i~1'u,
1

Brăiliţa-Pisc2:

A. Inainte de consoană dură: nadM'umJim', xap11'esdua, U3bl1', o'us'UHOCmb, oa_c'u_xnop,
yp'u3du.M, np'u.H 1ecjn1', na11'u.nd, y'u.M.V. c'uM'_cdm etc.
B. lnainte de consoanA. moale: np'ue'u3'6M, 6'urA'1i6, :1'11.11'011aii:a, c'uA'i, ctiulU'iHu~,
m'up'Ow, ,..·'un'um'Um' etc.
Botoşani:

A. Inainte de consoană dură: 11'u•cd, c'UMHJi11&m, BWM'emd,1, n'up'uMoilyc', u.w;V, cmp'e6d.1c'a,

UpMO, O'eAtJfj, ac)'u11dm11a, n'up'us'upmdm', UO{UBO), B'UHq'aUM,

KQ;l'u•ca, n'ump;vuii;'u,

n'u~mYx

etc.
B. !nainte de consoană moale:

Uen'UcKr.n, M UH'U, 11'up'uM'eN,lÎ111 uc'a 1 n'uO'uc'dmr,M,
11 uA 3'd, d'up'u1 dHyily, 6'ep'd3b6blU, o'ud'OpKy, m'eK'dm, M en1'dm, H'ut:J'i.n'y, c'u6'i etc.
1

1

1

1

1

Marea majoritate a exemplelor se încadrează în regulile ikaniei; cu toate
acestea, la Botoşani, am înregistrat şi cazuri de iakanie, uneori la acelaşi
vorbitor: sanp'uy6ui, .1'ayfwKa, 'l'am,;1p 'e, 6&1c'aMHOlfbm', ys'a1ui, ua1t1_V{iieMf).
Credem că sistemul vocalismului protonic al graiului rămîne consecvent şi
nu este afectat de aceste abateri nesemnificative.
Tg. Frumos:
A. lnainte de consoană dură: 36p'uxdn, c'epndM'u, uM'u•HJi, m'lr(dUM, c'u.1d, na11'un6C"
3'uM1t'U, na_p'uOj, d'up„cbt, pa:1p'ur3duM, n'ep'eM'uuuiA'uc', np'u1'e3.Vm etc.
B. Înainte de connsoană moale: pc.C"uA'UA'uc', A'eH'UBwUe, yJ1'uă'1i. p'116'dma, n'ucldm'.
O'uB'âmtnM, Han'ep'dm, :15'up'dM, d'um·eu, :1'eM.11'eO'iJJ'uiie),1, c'u6'i etc.
Roman:
A. Inainte de consoană dură: Kp'u•cm'una, s'u<)jm, s'UHl/O, c11'u'1dum', ym'u,;dum,
M'epms'e1/Y, na11'uHduM, cM'umdHy, 6'uOH'eu, 6'upjm, A1'uw6,; etc.
B. !oainte de consoană. moale: c'uM'iia, c'eM'und, n'ep'eM'eH'U.11'uc', O'ea'11m'1iHK'u, n'ud'u~
c'âm' B'uO'dpKa, H.an'up'Om, s'uH'il/, a'u11.'ipH'a, a3'u'11'u'H'i11a, n'u&1 iH'ii.a etc.
1

8.0.8. !n acest paragraf ne vom ocupa de vocalismul protonic după consoanele şuierătoare dure şi după l/· Deşi consoanele x,w şi l/ sînt dure în majoritatea graiurilor ruseşti, totuşi atunci cînd sînt urmate de vocalele neînchise,
1 Exemple pentru ilustrarea vocalismului acestui grai pot fi găsite în articolul Mariei
Dumitrescu, Ha6111ooeHu11 HO/J (/jo11emu,;ou pyccKux WBO/)OB 11a meppumopuu PyM1>11t11u (ceno
«Mila 23» J(o6pyo:HCaHcKou 06,1acmu), Rs/, IX, 1~63, pp. 220-221.
1 Fonetica graiului a fost studia.tă şi de V. V as ce n co, Observaţii asup1a graiului
rusesc al lipovenilor din satul Pisc, raionul Brtlila, Rs/ \'II, 1963, p. 100.
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ele acţionează asupra acestora la fel cu consoanele moi 1 . În acest fenomen sînt
cuprinse nu numai graiurile cu iakanie de diferite tipuri, ci şi cele cu ikanie,
în care un asemenea tratament al vocalelor a, o, e după consoane şuierătoare
şi t/ ar fi mai puţin justificat 2 • Faptul trebuie pus în legătură cu o stare de
lucruri cunoscută din limba rusă veche, cînd aceste consoane erau moi şi
acţionau ca atare asupra vocalelor următoare 3 .
În graiurile cercetate şuierătoarele .:HC,w, prezintă două serii de variante:
:J1C, w - sunete dure şi :>1e', w', - sunete moi şi, în acelaşi timp, lungi.
Din punct de vedere fonologic, între aceste variante nu se poate stabili
nici o legătură: primele nu au corespondente palatale şi nu fac parte din
corelaţia de timbru, ultimele nu au corespondente cu durată normală(.J1C',w')
şi de aceea nu se pune problema opunerii lor sub raportul duratei.
Totodată, graiurile studiate nu cunosc şuierătoare dure lungi, astfel că
:Jie',Ui' nu participă nici la corelaţia de timbru. Variantele x',iii' sînt condiţi
onate poziţional şi limitate lexical.
Situaţia lui 1/ este mai simplă, această consoană realizîndu-se în aproape
toate cazurile în forma dură. Sînt nesemnificative situaţiile cînd I/ se pronunţă
ca o consoană moale.
Mai jos ne vom referi numai la poziţiile în care şuierătoarele şi I/ sînt
numai dure 4 • Astfel, vocalele neînchise din prima silabă protonică după.J1C,w
şi 1/ dure se comportă ca şi cum aceste consoane ar fi moi, pronunţîndu-se,
cu rare excepţii, ca a, indiferent de caracterul dur sau moale al consoanei
următoare si chiar indiferent de calitatea vocalei de sub accent.
Vom da exemplele respective în ordinea folosită în paragrafele precedente.
A. Inaintc de consoană dura.: paxawm66 (2M, G, J, P, Soc, R, M), np•WHtUu (Cl,TgF),
npawa9ci,1a (2M), 11pbwMam' (G, Ch, B, Soc), wawHtiq•m' (Br,Cl,R), wacmblM (Soc., Man,TgF),
~1ca1(v (Br,Cl,Soc, G, P, SIC), ua_:11ca_:Jiuif,y, xaHtim•il (S), :11ca:uiilem, wacm6~ (C), xa11m6i;
(~fan, CI), wacmtiil (TgF), qa.1.vilqy., naqa11a6cilla (C), qa11yum', qan.1ciilem (J) etc.
B. înainte de consoană moale: nwaH'uqa(Br, G, Man, .Soc, J, TgF) nwaH'uH'i;'u (C,R),
nwaH'u~'Ky, :JH:QH'Ux (Soc), :JICQH'uqa (Br,G,P), nQ:JH:aH'Wi'uc' (TgF,C), :HCQH'Wic'e (G,J,S!C,R),
Q:JH:QH'u11c'a (SIR, P), :JH:QH'uc', (C, G), :JH:Q./1°fJHb (Man) etc.

9. Din materialul analizat pînă aici se desprind următoarele concluzii:
a) Graiurile lipoveneşti din România sînt, prin trăsăturile lor esenţiale,
graiuri velicoruse de sud 5 •
b) Toate aceste graiuri cunosc, fără excepţie, fenomenul de akanie.
În ce priveşte vocalismul protonic după consoane moi, numai o parte din ele
sînt cuprinse în grupa graiurilor cu iakanie, restul fiind înscrise într-o grupă
aparte, cu ikanie, ca trăsătură fonetică consecventă 8 •
l Cf.
Pycci;QJI dUtl./leKmOAOZUR, Moscova, 1965, p. 65 şi R.
pyccKoil oua11eKmo11ozuu, Moscova, p. 102-106.

I. A

V

an e s o v,

o~epKU

2 R. I. A v an e so'" id., p. 105,
a Ibtdem, p. 102.
4 ln paragrafele precedente s-a avut în vedere vocalismul protome: după consoanele şuieră
toare moi, care nu se deosebesc cu nimic, sub acest raport, de conspanele cu pereche dură.
• Cf. E. V r a b i e, Mecmo c11a6RHCKux zo6opo6 Ha meppumopuu PHP 6 cucmeMe c11a6RHCKUX R3blK06 u ux 3Ha~eHue O/IR c11a6RHCKOii dUQ./leKmo11ozuu, R sl, IX, .1963, p. 195-215.
6 Ibid„ p. 197-198 unde se afirmă, .pe baza informaţiilor insuficiente cuprinse în studiile
existente atunci, că graiurile lipoveneşti din România sint .•KOIOUJUe (cu takanie), excepţie
făcind graiul din satul Pisc (raionul Brăila), care este consecventuKalOUJllU (cu tkanie). După
cum s-a putut constata, datele noastre infumă acest punct de vedere.
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c) Sistemele vocalice în af:µa accentului în graiurile cercetate sînt, în
marea lor majoritate, orientate în jwul unei caracteristici dominante. Probleme de clasificare mai dificile ridică unele graiuri în care sistemul de iakanie
pare să nu se fi cristalizat. Lipsa de unitate a acestor sisteme în evoluţie poate
fi explicată prin provenienţa din diferite locuri a vorbitorilor graiului respectiv
sau prin contactul activ pe care îl au între ei lipovenii din ţara noastră (în
special cei din regiunea Dobrogea).
10. Am constatat că în vocalismul protonic după consoană moale moctificările în pronunţarea vocalelor neînchise (a, o, e) sînt variate, iar în vocalismul protonic după consoană dură realizările vocalelor a, o sînt, în linii generale,
comune tuturor graiurilor.Acest fapt detennină ca sistemul vocalic sub accent,
care este unic, să fie comparat cu cel puţin alte două sisteme în afara accentului. Plasîndu-se pe terenul unei terminologii strict fonologice, ctiscuţia va trebui să pornească de la următoarele date prealabile :
a) Sistemul sub accent cuprinde cinci foneme vocalice. Din punctul de
vedere al localizării, ele se împart în: vocale anterioare (u, e) şi posterioare
(y, o), care se opun unele altora prin trăsătura distinctivă labial ~non-labial,
şi vocala deschisă, neutră, a. După gradul de deschidere, se împart în : vocale
închise (u, y), vocale semi-deschise sau semi-închise (e, o) şi vocala deschisă a.
Reprezentarea schematică a acestui sistem este următoarea:
H

y

e

o

b) O condiţionare de mare însemnătate a modificărilor pe care le poate
suferi sistemul vocalic, fie sub accent, fie în afara accentului, este, aşa cum am
văzut, dată de vecinătatea cu consoanele, de acţiunea acestora asupra lor.
Cu o singură excepţie, pe care o vom vedea mai jos, localizarea nu este
pertinentă pentru definirea sistemului vocalic. Acest rol îl îndeplineşte gradul
de deschidere a vocalelor. Opoziţia de localizare funcţionează permanent
numai pentru vocalele din seria închisă, singurele care îşi păstrează nealterate
trăsăturile proprii, în orice condiţii.
c) Pentru interpretarea fonologică ce urmează ne folosim de terminologia
lui R. Jakobson 1 din analiza binară a faptelor de fonetică. Astfel, în termeni
acustici, vocalele u, y sînt vocale difuze, vocalele e, o difuze-compacte, iar a
vocală compactă.

Examinînd sistemul vocalic sub accent ilustrat în schema de mai sus,
vom conchide că cele trei clase de vocale distribuite după trăsătura ctistinc1 Cf. R. J a k obs o n, G. M. Fan t, M. Ha 11 e, Preliminaries Io Speech Analysis.
The distinctive features and their correlates, • Technical Raport t Nr. 13, June, 1955, chap. II;
vezi şi traducerea în Jimba rusă BBeiJeHUe 6 DHQAU3 pel/u. Pa3AUl/UmeAbHble npU3HDKU u
ux i;oppeA!lmbl în HoBoe 6 AUHzBucmui;e, II, Moscova, 1962, p. 173--230. In studiile de slavistică publicate la noi aplicarea analizei binare este de dată recentă; cf. în această privinţă G h.
B o I oca n, Opoziţia de cantitalate <n limba bulgară, în Omagiu lui Aluandru Rosetti la 70 de
ani, Bucureşti, 1965, p. 73-77 şi G h. Bol oca n şi V.Nes tor e s cu, op. cit., pp. 373-394.
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tivă compact-difuz converg spre o împărţire binară. Într-adevăr, cele trei
serii vocalice paralele din schemă arată că seria de mijloc (e, o) poate fi considerată compactă în raport cu cea superioară (u, y), care este difuză, şi difuză,
în raport cu seria inferioară (a), care este compactă.
10.1. În afara accentului opoziţia difuz-compact, care este trăsătura
pertinentă a sistemului vocalic, funcţionează perfect binar, deoarece vocalele
difuze-compacte (e, o) şi vocala compactă a se confundă, realizîndu-se într-o
singură variantă comună. Cu alte cuvinte, caracterul binar al opoziţiei devine
evident prin neutralizarea opoziţiei vocalelor a, o, e în poziţie neaccentuată.
10.2. Neutralizarea opoziţiilor vocalice se produce în funcţie de poziţia
accentului, de calitatea consoanei precedente şi următoare, de calitatea vocalei
de sub accent.
Poziţia neaccentuată este o condiţionare de gTadul I, care duce la neutralizarea opoziţiilor vocalice a ,..., o ,..., e, în funcţie de caracterul consoanei
precedente :
a) După consoană dură, în prima silabă protonică se neutralizează opoziţia a - o. Sistemul are următoarea înfăţişare:

Precizăm că ace;t sistem alcătuit din patru foneme vocalice este general
pentru graiurile studiate.
b) După consoană m:iale, în prima silabă protonică neutralizarea opoziţiei bnem~lor vocalice a ,..., o ,..., e are loc în funcţie de unele condiţii suplimentare, proprii unui anumit grai sau comune unui grup de graiuri. Se disting
două situaţii:
1) opoziţia

a ,..., o ,..., e se neutralizează în favoarea vocalei compacte.
Atunci cînd sub accent se găseşte una din vocalele a, u, y, o (sau 'o)
reprezentantul arhifonemului este A.
In unele graiuri, opoziţia a ,..., o ,..., e se neutralizează fie în favoarea lui a,
fie în favoarea lui e (considerate fonetic), atunci cînd sub accent se află 'o
(vezi mJdelele generale lm, 3m). Reprezentantul opoziţiei neutralizate nu
poate fi considerat E, ci tot A, deoarece realizările (u'), e pentru a o, e în
cazul acesta sînt doar variante poziţionale ale lui a, cea mai compactă vocală din întreaga serie.
Aceeaşi interpretare trebuie dată şi neutralizării opoziţiei a ,..., o ,..., e,
atunci cînd sub accent se află e (vezi modelele generale lm, 2m şi 3m) sau cînd
sub accent se află a, în cazul special al gTaiului din Manolea (vezi modelul
general 3m).
Sistemul vocalic discutat, care este propriu gTaiurilor cu vocalism protonic ilustrat de m::idelele generale lm, Zm şi 3m (Carcaliu, Climăuţi, Ghindă
reşti, Lespezi, Manolea, Socolinţi şi Sarichioi), poate fi prezentat astfel:
u
y
A
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Din această schemă constatăm că sistemul vocalic este orientat de sus
în jos, în direcţia seriei de vocale c;ompacte, considerînd cele trei serii vocalice
ca fiind dispuse paralel. Opoziţia compact-difuz funcţionează, deci, între A,
pe de o parte, şi u, y, pe de altă parte.
2) Opoziţia a - o - e se neutralizează în favoarea vocalelor închise,
în sensul că ele se închid, devenind difuze, prin realizarea lor în varianta comună u(u') (vezi modelul general 4m). înainte de consoană moale, fără alte
condiţii suplimentare, în vocalismul protonic din acest sistem nu mai funcţio
nează trăsătura distinctivă compact-difuz, aşa cum se poate observa din schema
de mai jos:

H

y

Sistemul vocalic este mult simplificat, avînd doar un singur grad de deschidere (vocalele închise). Direcţia modificărilor suferite de vocalele a, o, e
este absolut inversă cu cea pe care am remarcat-o în celălalt sistem neaccentuat după consoană moale. Această orientare a sistemului, de jos în sus, spre
seria vocalelor difuze, în care H este reprezentantul arhifonemului rezultat
din neutralizarea opoziţiei a - o - e, duce la suprimarea funcţiei distinctive
a opoziţiei compact-difuz.
Intr-o astfel de situaţie devine operantă numai opoziţia de localizare, pe
baza elementului diferenţial labial - non-labial, aşa cum demonstrează
perechea "'YMY - 'lu'Mf sau contextele contrastive 11'y - 11'u ( 11'yo'dM - .~·u
mdm', 11'y6'Ull'u- 11'un'i:111'u) c'.Y- c'u (c'yod- c'uodii.) "'Y,..., 'l'u (ll'y116K,..., 'l'u110).

Sistemul neaccentuat cuprinzînd două foneme vocalice este caracteristic
graiurilor cercetate, atît celor cu ikanie, cît şi celor cu iakanie

majorităţii
moderată.

6ElY,l{APHbiR: BOKAJIH3M B rOBOPAX JIHDOBAH B PYMblHIDI
(Pe1toMe)

Hacro11wee HCC11et1oaanue nocB11DiaCTc11 HJy'lelUUO nunoaancKHX roeopoe, uaxot111wuxc11
B PyMhlHHR, H OCHOBblBaCTCA Ha MaTCpHane, co6paHHOM B CDCl.{H8.JILHblX onpocax, a TalOl(e Ha

pa16ope JlH8.JICKTHblX TCKCTOB, JaDHcaHHldX Ha MBrUBTOij>OHHOlt neHTe.
B nepeolt 'laCTK pa6oTbl ,o.aCTcA aH8.JIHJ HJMeuenult rnaCHblX a cne.o.yJODIKX nOlKL\llllX:
l. a, o, e B nepaoM npe,o.y,o.apnoM cnore nocne TBCP.D.LIX cornacnL1x;
2. a, o, e eo eTopoM npe,o.yt1apnoM cnore Ha 1ay,o.apuwx cnorax;
3. rnaCHblC B Ua'la.,,e H B KOHUC cnoaa;
4. a, o, I! B nepeoM npe,o.y,o.apuoM cnore, nocne MllI'HX cornacHMX.
4:>opMyJIHPYIOTCA CJIC,D.YIODIHC o6wKe DOJIOllCCHHA:
a. JlHHOBaHCKHC roaopLI B PyMbllUl.H, no CBOHM OCHOBHLIM ij>OHCTH'ICCKKM 'ICpTaM, npKHaD.JJCllCaT K IOJKHO-BCnRKOpyccKHM roeopaM.
6. BceM uJy'leHHLIM aeTopoM roeopaM HJBCCTHO 6e1 BCAKoro HCKJCJIIO'ICHHA J1B11eune ,o.ncc11 MHJIJITRBHOro aKaHLJI.
B. 0THOCHTCJILHO npe;zy,o.apnoro BOKllJIKJMa nocrre MRrKHX cornaCHLIX, HJY'faCMLIC roeopbl
pacnpeD.CJIAIOTCA Ha AKatoOIKC K HKatofl(RC.
Bo eTopoll 'taCTH pa6oTLl npe.11cTaBJ1eHL1, a repMnRax 6imapnoro ana.JIKJa, ij>ononorH'lec1rne
CHCTCMLI AaHHblX roeopoe B YJlapnoM H 6eJyD.apHOM nonoJKCHHJIX.
17 -
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,llHcjJcj>epeHJ:.{Han&Hhle npHJHaKlil KOMnaJCI'Hhllt - AHct>d>YJHLIA llBJIJllOTCll crepl!CHCBOlt OililOJHD,HeA cjJOHOnore'ICCKHX CHCTCM, YKlllldBllll Ha OpHCHTlllUUO TCX HJMCHCHllA, KOTOpLie npoHCXO.!llIT
B 6eJy.11apHOM IlOilOlKCHHH. BalKHocn. :rroro npoTHBOnocraaneHHI! AJ1JI CHCTCM rnaclli>IX .!IOK3ll3hlBaercJI D03111.\BCA HelhparuoaueH no creneHH DO.!l;i>CMa.
B 6eJy,11apHOM nonoxceuHH npoTHBonocrasneHHe .o;HcPcPY'.JHOCT&-KOMnaKTHOCT& cranosHTclt
CHMCTpH'lHO 6HHap!lh!M.
,lln11 scex npoaHanHJHpyCMl>IX rosopoB ClilCTCMa rnaCHl>DC COCTOTHT HJ 5 rnaCHLIX cjJOHCM:

u y, oe, o, a.
1

Hell:1pa.nHJaUH11 npoTHsonOCTllllJleHJdl rnacHLIX npoHcxO)On' B pB31ili>IX ycnosBJIX, B Ja&JICHMOCTH OT OKpYJKCHllll rnacn&IX HOT y,11.apeHHll. ,llnR llKaJOD!HX rosopoe na JTlil .li.Ba ycnoBllll Ha.Klla,llhlBaeTCJI Iii rpene- Jra'ICCTBo y,11.a,11.Roro rnacuoro.

LE VOCALISME ATONE DANS LES PARLERS DES LIPOVENES DE ROUMANIE
(Resume)

Le present article est consacre a l'etude des parlers grand-russes des Iipovenes de Roumanie.
en reposant sur Ies donnees resultees d'enqu~tes spc!ciales, effrctuees a l'aide d'un questionnaire
et par des enregistrements sur bande de magnetophone.
Dans la premiere partie sont analyses Ies changements que subissent les voyelles non accentuees:
1) a, o, e dans la premiere syllabe protonique apres des consonnes dures;
2) a, o, e dans la deuxillme syllabe protonique et dans ·Ies syllabes posttoniques;
3) les voyelles en position initiale et finale ;
4) a, o, e danş la premiere syllabe protoniquc apres des consonnes molles.
Les conclusion.~ auxquelles nous avons abouti sont Ies suivantes:
a) les parlers des lipovenes de Roumanie sont, par leurs principales caracteristiqucs phonetiques, des parlers grand-russes du sud;
b) tous Ies parlers etudies connaissent, sa.ns exception, le phenomene de „akanie non. dissimilatif";
c) en cc qui concerne Ic vocalisme protonique apres une consonne moile, seulement une
partie des parlers etudies ont comipe trait phonetique principal le „yakanie", Ies autres etant
inclus dans le groupe des parlers avec „ikanie".
··
Dans la. seconde partie de son article, l'auteur presen te, dans Ies termes de l'analyse binaire.
le systeme phonologique en position accent;uee et non accentuee. Le trait distinctif compactdiffus represente l'opposition essentielle pour le systeme phonologique, indiquant l'orientation
des changements qui ont Iieu en position non accentuee. Son importance pour le systeme vocalique est demontree par la neutralisation des oppositions vocaliques en position non accentuee.
C'est-a-dire que dans ce cas, l'opposition diffus ~compact devient parfaitement binaire.
Lesysteme accentue, commun pour Ies parlersiexarnines, comporte 5 phonemes vocaliqucs:
u, y, e, o, a.
La neutralisation des oppositions vocaliques se produit en diverses conditions, eD fonction
de l'entourage phonetique et de ]'accent. Pour-tous Ies parlers ou existe le „ya.kanie" ii y a aussi
une troisieme condition: la qualite de ia voyelle accentuee.
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C]TEVA PARTICULARITĂŢI FONETICE ALE GRAIURILOR '
CEHE DIN BĂNATUL DE SUD
TIBERIU PLETER

Introducere. în lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm cîteva din
particularităţile fonetice ale graiurilor cehe vorbite ·în cinci comune din Banatul de sud, şi anume Sfînta Elena, Gîmic, Bigăr, Ravensca şi Şumiţa, pe
baza materialului lingvistic obţinut în urma anchetelor dialectale efectua:te
·
în anii 1962 şi 1963.

La stringerea materialului ne-am folosit de chestionarele elaborate de
Institutul de limbă cehă al Academiei Cehoslovace de Ştiinţe din Praga 1 .
In notarea răspunsurilor ne-am ghidat după normele transcrierii fonetice
adoptate în lucrările de dialectologie cehă 2•
Informatorii sînt indicaţi prin cifrele romane puse după -cuvîntul sau
expresia respectivă. Numele satelot anchetate pot apărea în texfJfie integral.
fie prescurtate astfel: ·E. (= Sfînta Elena), G. (= Gîrnic), B. ·(= Bigăr),.
R. (= Ravensca), Ş. (= Şumiţa). Lista informatorilor din localitatea Sfînta
Elena : I - Anna . Eliasova,. 80 ani, casnică ; II - Karel Kucera, · 63 ani,
tîmplar; III - Marie Jelinkova, 52 ani, casnică: IV - Rachel Jelinkova
28 ani, casnică ; V - Anna Plachova, 81 ani, casnică; VI - Anna Urbankova,
52 ani, casnică; din Gîrnic: I - Barbara Vrbova, 24 ani, casnică ; II Karel · Chmelif, 36 ani, agricultor: III - Katenna Vrbova, 58 ani, casnică:
IV - Vencel Nedjet, 63 aru, agricultor; din Ravensca: I - Johann Kotva,
42 ani, agricultor: II - Josef Prochazka, 42 ani, agricultor; III ....:. Petr
Spicl, 65 ani, agricultor; IV - Jan Holecek, 44 ani, agricultor; V - Franta
Pinkava, 72 ani, agricultor; din Bigăr: I - Vincenc Vochoc, 67 ani, miner
pensionar; II -Frantisek Saukop, 43 ani, .miner pensionar; III- Josef
1 Slovnikovy dotaznlk pro ndleU le.shtho jazyka, tast I, II, Praga (fără an de apariţie) ;
Dola.znik fn'o nti.feU stfedoceskli (se zfetelem k obecne le!tinl), Praga (fără an de apariţie); Dotaznik
pro ceskl nâreU jihozapadni, Praga (fără an de apariţie, litografiat) ; Dotaznik fwo lcskti ndieU
severovyclwdni, Praga (fără an de apariţie).
• Aceste norme sînt publicate în broşura Pravidla ţwo videcky pfepis dialektickych zapisu
leskych a sloL'cnskycll, elaborată de comisia de dialectologie a Academiei Cehoslovace de Ştiinţe
în anul 1951.
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Pelnaf, 77 ani, miner pensionar; IV - Josef Mleziva, 53 ani, agricultor;
V -Jan Svoboda, 60 ani, agricultor; din Şumiţa: I - Pepka ~uchojc, 54
ani, casnică; II - Anna Draksl, 64 ani, casnică.
Pînă în urmă cu cîţiva ani, graiurile cehe vorbite în Banatul de sud nu
au fost studiate. In anii 1962 şi 1963 au apărut două lucrări care tratează
despre unele aspecte ale graiurilor cehe bănăţene, datorate lui Slavomir
Uteseny 1 şi Gheorghe Ciplea 2 •
Cele două lucrări deschid drumul în cercetarea acestor graiuri. Cîteva
date lingvistice sumare, cu caracter pur informativ, pot fi întîlnite într-o
lucrare mai veche a lui R. Urban 3 •
In privinţa datei venirii şi stabilirii populaţiei cehe în Banatul de sud
există o literatură relativ bogată 4 • Lucrările cehe despre această populaţie
oferă indicaţii preţioase privitoare la locurile ei de baştină 5 • Analiza lingvistică a acestor graiuri ne arată că regiunile din Cehia din care au venit stră
moşii actualei populaţii cehe din Banatul de sud sînt într-adevăr cele pe care
le menţionează cercetătorii cehi, în primul rînd R. Urban.
După cum se va vedea în lucrare, în graiul fiecăreia din cele cinci comune
anchetate coexistă două sisteme dialectale - dialectul ceh central şi <lialectul ceh sud-vestic. Elementul dialectal ceh central este predominant la E. din care cauză graiul vorbit în această comună este mai apropiat de limba
cehă literară, iar elementul dialectal ceh sud-vestic este preponderent în
graiul tuturor celorlaltor comune cu populaţie cehă din Banatul de sud (Gîrnic,
Ravensca, Bigăr, Sumiţa).
VOCALISMUL

1. Cantitatea vo;:alici. In graiurile cehe bănăţene se menţine deosebirea
dintre vocalele lungi şi cele scurte. Alături de vocalele lungi şi scurte există,
de asemenea, vocale cu semilungime 0, apărute în urma tendinţei de scurtare
a vocalelor lungi şi, mai rar, ca urmare a tendinţei contrare de lungire a vocalelor scurte: votacejf seno (E.II) „întorc finul", boii duha (E.II)/b6ii duha
{E.I,IV) „curcubeu".
Vocalele lungi pot deveni prin scurtare nu numai vocale semilungi, dar
şi vocale scurte: chlif (S.I, II) „grajd", musim (E.II) „trebuie" (pers. 1 sg.),
mnesic (E.11) „lună", iiien (B.IV) „sete". După cum remarcă Gh. Ciplea 7 ,
1 S I a v o m Ir U t li: s e 11 y, O jazyce lesk.vch osad na jihu runiu11Skeho Banatu, • Cesky
nr. 5, 1962, p. 201-209.
1 G he org h e Ci p I ea, Cantitatea vocalicd în graiurile c•hc din Banat, Rsl, VII, 1963,
p. 211-218.
.
8 R.
U r b a n, Cechoslovaci v Rumvnsku, Bucureşti, 1930.
• Vezi lucra.rea Te odor ei A 1exandr11, Istoricul ase::drii cehilor f1I Banatul de st1d
(Rep, Socialistd România), Rsl, XII, 1965, p. 139 şi urm.
'
• R. Urban, op. cit.; J. S c h I 6ge1, Dljiny l:eskych osad v f'umunsklm Banate,
extras din « Na!e zahranitf •. VI, 1925, p.
• Pentru indicarea semilun1.>irnii vocalelor folosim semnul '.
1 op. ~I„ p. 215 şi unn.
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tendinţa de scurtare a vocalelor iungi nu trebuie înţeleasă ca fiind datorată
numai limbii române ; în dialectele cehe din care provin graiurile cehe bănă
tene (de pildă, în dialectul ceh central) 1 fenomenul scurtării cantităţii lungi
i vocalelor este frecvent. Dimpotrivă, vocalele scurte pot deveni prin lungire
nu numai vocale semilungi, dar şi vocale lungi. Astfel, etim. o scurt sub accent
a fost înregistrat o, 6 în cuvinte ca: bozi duha (E.II), b6zi duha (E.I, IV)
„curcubeu", kl6bol}k (E.II) „pălărie".
Pentru scurtarea vocalelor lungi există, de altfel, premise fiziologicoarticulatorii 2 • !n limba cehă literară, ca şi în dialecte, vocalele închise u, l
pot deveni scurte sau semilungi în urma faptului că durata lor de pronunţare
este, în general, mai scurtă, în comparaţie cu celelalte vocale (u = 12-14
sutimi de secundă, i = 14---20 sutimi de secundă, faţă de a = 19-30 sutimi
de secundă). !n lumina acestei observaţii se explică, credem, de ce vocala
lungă a apare cel mai frecvent ca vocală cu semilungime 3 : durata ei de pronunţare fiind aproape dublă în raport cu u, i, scurtarea ei parţială reprezintă.
o nivelare cantitativă. între a şi u, i lungi (Expresia cifrică a acestei nivelări
ar fi 12,25 sutimi de secundă - adică 24,5: 2 - ceea ce este egal cu media
valorii cuprinse între 12-14 sutimi). Din acest m::>tiv a este perceput incomparabil mai distinct decît u, i, a căror scurtare parţială reprezintă la valoarea
medie 6,5, respectiv 7,75 sutimi de secundă. !n acelaşi timp, constatarea lui
Gh. Ciplea 4 că u, i apar mai rar ca vocale sernilungi în aceste graiuri - în
comparaţie cu a- este pe deplin justificată teoretic: semilungimea acestora
este, în fond, extrem de apropiată de durata pronunţării vocalelor scurte,
din care cauză trecerea lui u, i la stadiul intermediar al sernilungimii nu mai
are loc.
2. Accentul. Ca şi în limba cehă comună, accentul este fixat pe prima
silabă şi nu îşi schimbă locul în cursul flexiunii: 'zena (E.,B., G.,R.,Ş.) „femeie",
'vostavam (E. II) „locuiesc" 'brabcak (R.1) „vrabie", 'krumpac (G.II, IV}
„tîrnăcop".
Prepoziţiile cu element vocalic atrag asupra lor accentul cuvîntului pe
care îl preced: 'do BoMaku (E.II, G.III, R.I) „la Moldova-Nouă", 'na Bigru
(E.II, G.IV) „la Bigăr". Formele verbului auxiliar bit care servesc la formarea
timpului trecut al verbelor, la fel ca şi cele care formează modul condiţional
(bich, bis ... ), sînt atone. Fără accent sînt şi formele scurte ale pronumelor:
'dej mu to (E.III) „dă-i-o ! ". Cuvintele atone alcătuiesc o unitate tonică
cu cuvîntul accentuat precedent : 'bit sem (E.II) „am fost", 'sli sme (E.II,
IV; R.II) „am mers".
3. Vocalele a, a. Graiul de la Gîrnic, Bigăr, Ravensca şi Şumiţa păstrează.
neschimbat în unele cuvinte a după consoană palatală ('a) : srfan (G.II;
Ş.I; R.II, IV; B.I, II) „o specie de viespe", pl. srfani (R.II,IV), fesato (G.I,
II; B.I, II; Ş.II; R.II, IV) „ciur". Acest fenomen caracterizează. dialectul
1
şi

J.

H a 11 e r, Popis a rozbor lidov6 mluvy v

p~ti

podhpskych obcich, Praga, 1932, p. 83

urm.

B. Ha I a, !11. So va k, Hlas-iel-sluch, ed. III, Praga, 1957, p. 166, 175.
G h. Cip Ie a, art. cit., p. 216.
' Ibidem

2
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-ceh de sud-vest 1 . !n graiul de la Elena etimol. 'a din cuvinte de acest fel
trece la e, ca în dialectul ceh central şi în ceha comună: srsen (E.III)/srsen
{E.I, II), reseta (E.II). Cu excepţia cuvintelor citate, care permit tratamentul
diferenţiat arătat, în celelalte cuvinte ale seriei a fost notat numai e pentru
etimol. 'a, la fel ca în ceha comună: jestrap (G.II) „uliu", pjet (E., R., Ş., G.,B).
„cinci", kase (B.IV) „caşă", ulice (E.I) „uliţă".
Cuvintele împrumutate, terminate în -'a, se adaptează fonetismului
acestor graiuri: klobasice (B.IV) „cîmat" (provenit din sîrbă: kobasica „cîrnat).
Vocala ri, rezultată din metateza lichidelor, apare deseori ca vocală cu
semilungime: vrana (E.II) „cioară", krava (E.II, V) „vacă" alături de vrana
(G.II; B.I, II; R. II).
4. Vocalele e, e. După consoană palatală, vocala e se menţine neschimbată în graiul de la Sf. Elena, la fel ca în dialectul ceh central 2 : celo (E. I,II)
„frunte", jehla (E. II, III) „ac", /cela (E. II, III, IV) „albină", hfeblo E.I, IV)
feblo (E.II, III) „cociorvă", lehkej (E.I, II) „uşor", lechta (E. II) „gîdilă"
(pers. 3 sg. prez.), sklenice (E. I, II) „pahar", kofen, pl. kofeni (E. II, III)
„rădăcină, rădăcini". !n graiul tuturor celorlaltor comune anchetate, pe lingă
cuvinte cu 'e neschimbat, cum sînt: celo (R. I., II; G. II, III; Ş.I, II; B. II),
kofeni (G. II, III, VI). fcelka (G. II) „albină", JCela (B. I, II), skleiiice (B. II,
III, IV; G. II, IV), pot fi întîlnite cuvinte care prezintă tratamentul specific
-dialectului ceh sud-vestic al deschiderii lui 'e în 'a3 : jahla ( G. I, II, IV;
S. I, II; B. I, IV; R. I) „ac", hfablo (G. I, II, III; B. II, IV; R. III)/fablo
(R. I; G. IV) „cociorvă".
Vocala lungă e se închide în i, la fel ca în ceha comună: mliko (E. I, II;
G. II, III; B. II; R. III) „lapte", polifka (E. V.; G. II; B. III) „supă,
-ciorbă", Uk (E. V.; R. III, IV; G. II) „leac, medicament", chlif (S. II) „grajd",
'dobri itro (E. II) „bună dimineaţa!", 'dobri 'vino (G. II) ,;vin bun.". Inchi·derea e > i din rădăcina verbelor de conjugarea I-a (ceh. lit. nesti, peci),
-caracteristică pentru dialectul ceh, central 4 , a fost înregistrată' la Elena:
pict (E. II, III, IV, V, VI) „a coace", tict (E. II, III, IV, V) „a curge". Ea
nu apare în graiul celorlaltor comune: pect (G. III, IV; R. IV) „a coace",
.tect (G. III, IV; R. IV) „a curge", alături de pict (B. III; S. I, II), tect (B. IV;
S. II). Formele participiale de gen neutru (ceh. lit. -eno) apar în graiul tuturor
·Celor.cinci comune anchetate în -ino, adică la fel ca în dialectul ceh central 5 :
je zaplacino (E. III, IV; B. IV) „este plătit, s-a plătit", mame vimlacino
(B. IV) „e îmblătit", je vivrsino (E. III, IV) „e treerat", cito fetino (E. VI)
d,s-a spus".
·Închiderea lui e scurt în ia fost notată în cuvîntul vecir (B. IV) „seară" 6 .
1

2

•

•
'
'"

Vor â /!, Ceskd ndreU jihozdpadni, ~st prvnJ, Praga, 1955, p. 9, 13 şi urm.
Haller, op. cit., p. 76, 103.
] . V or â /!, op. cit„ p. 13.
]. Hal Ier, op. cit„ p. 143.
ci. ] . H a 11 e r, op. cit., p. 88.
,
Pentru existenţa acestui fonetism în dialectul ceh central vezi J. Ha 11 e r, op. cit., p. IO.

J.
J.
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5. Vocalele i, i. 1 Vocala lungă"l, provenită etimologic din y, trece regulat la ej, la fel ca şi în ceha comună 2 : mlejn (E. II ; R. III, IV; G. I, II)
„moară", pejr (G. I, II; B. II; R. II) „pir", nedopejr (E. II; G. II, IV;
R. I, II; S. I, II) „liliac" (vieţuitoare), tejden (E. II, III, IV) „săptămînă"„
motejl (E. III; B. IV) „fluture", ivejka (B. IV) „rumegă", slatkej (E. III;
G. IV; B. IV) „dulce", iiinivej (B. IV; R. III) „setos, însetat". Schimbarea
nu are loc în cuvîntul sikora (G. I, II) „piţigoi".
Vocala i, provenită etimologic din y, nu suferă schimbări: sin (E. I,
II; G. II; B. V) „fiu". Prefixul verbal corespunzător lui vy- din ceha literară
este vi- (prin urmare netrecut la vej- : 'vilihnou se 'kurd.ta (E. III) „ies puii
(din găoace)", 'vipfahneme 'kone (E. IV) „deshămăm caii", 'vidluiime se
(E. II, IV) „facem datorii".
In graiul de la Gîrnic apare vocala redusă a sau chiar vocala plină e în
în locul lui i în grupurile de sunete -it- (-yl-), precum şi în alte situaţii: nosal
(G. IV) „.a purtat", gdibi bel sel (G. IV) „dacă s-ar fi dus", ~l (G. II) „a
fost", mat (G. II, IV) „islaz, păşune", vobali (G. II) „cereale, grine", salnej
(G. II, IV) „puternic, tare", kuclm"z (G. II, III) „bucătărie", liva (pl. nom„
G. IV) „o specie de ciuperci comestibile", stroma (pl. nom„ G. II) „pomi".
Reducţia completă a vocalei i a fost înregistrată la Bigăr în cuvîntul slnej
(B. I, III) „puternic". Apariţia vocalei reduse a sau a celei pline e în situaţiile
descrise, precum şi fenomenul de reducţie completă a vocalei i cc: -acterizează
dialectul ceh sud-vestic 3 .
In graiul tuturor celorlaltor comune anchetate fenomenul nu a fost
înregistrat: silnej (R. I, II; E. II) „puternic", nosila (R. V) „a purtat", 'dobrej 'iivot sem 'neproiila (E. I) „n-am dus o viaţă bună", 'krmila 'husu (R. I, II)
„a îndopat gîsca", vobili (Ş. I) „cereale, grîne", bil (Ş. I) ;,a fost", „.'sila se
stra fila (E. I) „„.mi-am pierdut puterea".
'
6. Vocala o. In sistemul fonetic al graiurilor cehe din Banatul de sud
se păstrează numai o scurt, la fel ca în limba cehă comună: strom (E. II)
„pom", 'do kostela (E. I) „la biserică". In locul vechiului 6 întîlnim reflexul
său u4 : kun (G. IV) „cal" ..
In graiul de la Elena a fost înregistrat fenomenul de lungire a lui o scurt
sub accent, frecvent în dialectul ceh central: klobo'lfk (E. II) „pălărie", boii
duha (E. II) „curcubeu ".
Foarte frecvent ·este fenomenul închiderii lui o scurt în u scurt : tulik
(Ş. II) „atît(a), atîţi(a), atîtea", poltegrafiruvat (E. V, VI; R. III, V ;=B. V)
„a fotografia", prubuvat (E. V) „a proba", potfebuvat (R. III) „ a avea nevoie"
verbuvali (G. I, IV) „ au recrutat, au fost mobilizaţi", premzuvat (din germ.
Bremse; G. II, IV; R. I, III) „a frîna".
1 Nefiind nicio deosebire între i·(i) şi y (y) (diferenţierea. în scris este etimologică), a.m
nota.t peste tot fonemul i sa.u i.
2 In limba. cehă literară deschiderea. I ui y I n ej nu se produce ( mlyn, pj'f'), vezi F r. T r av ni~ e k, Mluvniu spisovni! ceitiny, I, Pra.ga., 1949, p. 37.
3 vezi J. Vor a~. op. cit„ p. 10, 39.
4 Referitor la. trecerea. vechiului 6 la. 1' (prin diftongare şi remonoftongare: 6 >
•
u6 >
uo > u) în dia.lectele cehe vezi M. K om are k, Hislorich4 mlu11nice ceshâ, I, Pra.g:a., 1958,
p. 103.
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La începutul cuvîntului o primeşte proteza v: votviral vokno (E. III}
„a deschis fereastra", voves (E. II; B. II, III; R. II) „ovăz" votaceji seno
(E. II) „întorc finul", vobili (Ş. I; E. II, III)cereale", von (E., B., R., Ş., G.)
„el". Proteza lui v se produce şi după prefixare : podvordvdme 'po iii.e (E. II
„după secerat ogorîm", zavorat (E. III) „a ara". în unele cuvinte autohtone,
precum şi în cuvintele împrumutate de ceha bănăţeană din alte limbi proteza v
înainte de o- nu mai are loc: otec (E. II) „tată", opanec, pl. opance (G. II, IV)
„opincă, opinci", operace (E. VI) „operaţie (chirurgicală)" (din rom.) 1
7. Vocalele u, u. Ca şi în limba cehă comună, în graiurile vorbite în celecinci localităţi cu populaţie cehă din Banatul de sud în locul vocalei lungi
iniţiale U- apare diftongul oy, : 011-l (E. II ; G. II, III ; R. V; B. II ; Ş. I, II)
„stup", oy,terej (E. I, II; G. III; R. I, II; B. II; Ş. II) „marţi", 011-roda
(E. V; R. IV; B. III) „recoltă", OydoU (G. II) „numele unei părţi a satului
Gîrnic".
In oyiitek (B. II) „folos", diftongul înlocuieşte vocala scurtă iniţială u-.
(În alte comune u se menţine neschimbat: 'nemdm 'ia.dnej uiitek 's tuteho
(E. II) „n-am nici un folos din asta", uiitek (S. I, II) „folos".
În interiorul cuvintelor, etimol. u după consoană nepalatală a devenit
peste tot oy,, la fel ca în dialectul ceh central şi cel sud-vestic (exceptînd aria
sa periferică de sud) 2 : mol}ka (E. I, IV, V; G. III; R. III; S- I) „făină"
cliomoy,t (B. IV) „colacul hamului (Ia cai)", §kraloy,p (B. IV) „caimac", l'mu!ime
'tlouct 'maslo (E. III, IV) „trebuie să batem untul", dlol}hej (E. I, III; G. II,
IV; S. I; B. III) „lung".
Existenţa în graiul de la Bigăr, Gîrnic, Ravensca şi Şumiţa a diftongului
oy, în cuvinte ca plo1J.ch (B. I, II, III; G. I, II, IV; R. I, II; S. I, II) „plug",
boii douha (B. II) „curcubeu" şi absenţa lui în aceleaşi cuvinte notate la
Sf. Elena (pluch, E. I, II, III ; boii duha, E. II, III) constituie încă un indiciu
al prezenţei elementului dialectal sud-vestic în graiul de la Bigăr, Gîrnic,
Ravensca şi Sumiţa şi al absenţei lui în graiul de la Elena 3 •
8. r, I silabici. Graiurile anchetate se caracterizează, în general, prin
absenţa vocalei de însoţire - reduse sau pline - a vibrantei sau lichidei
în poziţie interconsonantică sau la sfîrşitul cuvîntului după o consoană:
kţk (E. I, II, III; G. I, II; R. I, II; B. I, II; Ş. I, II) „gît'', hţnec (E. I, II;
B. II; R. I) „oală vas", dţiadlo (E. II, VI) „coada îmblăciului", krmit (B. IV, S.
II) „a hrăni (animale)", mlsnej (B. IV) „mofturos", sţze (E. II, III; R. I, II}
srz (S. II) „lacrimă", 'drndame se 'zimou (E. IV) „tremurăm de frig", trhance
(B. IV) „tăieţăi", strnat (E. I, II; G. IV) „presură". Vocala plină, de însoţire, a fost notată la Bigăr: herlicka (B. I, II) „turturea" (În celelalte comune
cuvîntul apare sub forma hrlicka, E. I, II; Ş. I, II; R. I, III; G. II).
Vezi şi S I. U t ~ ~ e n y, art. cit., p. 203.
In aria amintitl!. etimol. u după consoană nepalatală nu trece la diftongul 01•: kusek.
dluho, kohu.t (cf. B. Ha Vrane k, Ndreli leskd, !n OeskoslU1Jenskd vlastivlda, III, ]azyk,
Praga, 1934, p. 109).
' f. ] . V or a I':, op. cit., p. 28 şi urm.
1

2

https://biblioteca-digitala.ro

GRAIURILE CEHE DIN BANATUL DE SUD

265

--- - - - - - - - - - - -

CONSONANTISMUL

Privit în ansamblu, sistemul consonantic al graiurilor cehe vorbite la
Elena, Bigăr, Gîrnic, Ravensca şi Şumiţa nu diferă de sistemul consonantic
al limbii cehe comune ; la fel ca în ceha comună, consonantismul graiurilor
cercetate prezintă, de pildă, neutralizarea opoziţiei fonologice de sonoritate
(E. pluch; B„ R., G., Ş.; poych „plug" - 'z dvouma 'plo-y,hama, B. I, „cu
două pluguri", sel z plo1Jhem vorat, G. III, „s-a dus să are cu plugul";
zup, E. II, G. II, B. I, II, R. I, Ş. II „dinte" - 'ze zubu, E.II „din dinte";
chUJ, Ş.I, II „grajd" - f chlivje S. II „în grajd"), fenomene de asimilare a
sonorităţii (E. V: vodafki „cununie"; podafki, G.II, „furcă de lemn pentru
fin", 'f tomdle mnesice, S. II, „în luna aceasta").
Dintre principalele trăsături fonetice care caracterizează graiurile cehe
bănăţene sînt de notat următoarele:
1. Conservarea unor urme ale vechiului l velar : în poziţie finală şi înainte
de consoană lichida l prezintă un slab caracter velar: pidtel (pl. gen„ E. I)
„a rudelor", vzal (G. IV) „a luat", pul (E. I) „jumătate", umfel (B. IV) „a
murit", mellte ! (G. I, II) „tăceţi' !", Pelnafuc (B. II, IV), nume de familie,
iluna (G. II, IV) „specie de ciocănitoare".
2. Căderea lui l velar în cuvinte ca: iuna (B. IV) „specie de ciocănitoare",
postaf (E. II; G. I, II) „pernă".
3. Pierderea totală sau parţială a caracterului fricativ al palatalei j
înainte de i- (i la începutul cuvîntului): iskra (E. II) „scînteie", 'dolri 'itro/dobritro (E. II, III, IV) „bună dimineaţa", ifik (R. I) „lăstun", idlo (E. II)
„mîncare", 'dolista 'indl 'mluvjeji (E. I) „vorbesc cu totul altfel"; iinda (E. VI)
„alădată". Dispariţia lui j a fost consemnată, de asemenea, în cuvîntul est"e
(E. II, III; G. I, II; B. I, II; R. II, Ş. I) „încă, mai". Acelaşi fenomen are
loc şi în cazul cîndj se află înainte de consoană: sem (E„ B„ G„ R., Ş.) „sînt",
gdi p_udes? (E. II, IV) „cînd vei merge?", pucit (Ş. II) „a împrumuta".
Înainte de celelalte vocale, fricativa palatală j apare totdeauna : jetel
(E. VI) „trifoi", jalovice (E. VI) „viţea, junincă", jorgan (R. III) „plapumă"
(împrumut din rom.). La Sf. Elena şi Bigăr am înregistrat jarmara (E. I,
II, III; B. I, II) „dulap", iar la Ravensca şi Şumiţa almara (R. I, II; Ş. I, II)
cu acelaşi sens. ·
4. Palatala fi urmată de consoană trece la fricativa palatală j în cuvîntul
bullte: bujte ficho ! (G. IV) „linişte !".
5. Rotacizarea lui d precedat de o vocală şi urmat de o consoană sonoră
sau a lui d intervocalic. Acest tratament, care apare atît în dialectul ceh
central 1 , cit şi în cel sud-vestic 2 , este bine reprezentat în graiurile cehe din
Banat: flerek (Ş. I, II) „moş, unchiaş", flereeek (Ş. I, II), „diminutiv de la
precedentul, svarba (E. II) „nuntă" (sinonim cu mai des folositul veselka,
E. I). borej{ (R. IV) „ba bine că nu!, slavă domnului !", herbabi (E. II) „mă
tase", herbabnej (E. II, III) „de mătase", 'zaplafil 'arvokata (R. III) „a plătit
1 Vezi J. Ha 11 e r, op. cit„ p. 56, 70.
zvezi ]. Vorac, op.cit.,p.45;B. Havranek, op.cit„p.141.
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advocat". În alte cuvinte ale seriei rotacizarea lui d nu se produce: padesrit
(E., B., G., R., Ş) cincizeci", studenej (G. I, II; R. I, II; B. I) „rece".
6. Dentalizarea vibrantei r (r > d): Kadel (G. II), cf. ceh. Karel; Kadlik
(E. V.; R. I), diminutiv de la Kadel.
7. Rostirea grupului ml cu 1i epentetic: mnesto (E. II, III, IV; R.=I,
III; B. I, II, III; G. II; Ş. I., II) „oraş", mnel (E. G., R., B., Ş) „a avut",
'v zimne (E. II, III; G. I) „iarna, mnesic (B. II, III; G. IV; E. II) „lună".
Acest mod de rostire caracterizează dialectul ceh central 1 ; în dialectul ceh
de sud-vest epenteza lui n nu se produce 2 •
8. Căderea labiodentalei v înainte de j în cuvinte ca: dje ( < dvje) :
dje sednice (G. IV) „două camere", nedjet ( < nedvjet) (G. IV) „urs", kjete
( < kvjete) (G. III; E. II, V) „înfloreşte" 3 •
9. Păstrarea neschimbată a labiodentalei v în poziţie intervocalică:
jalovice (E. VI) „viţea, junincă", nastovice (S. II) „vărsat".
Labiodentala v a sufixului -ovic, cu ajutorul căruia se formează nume
indicînd apartenenţa la familie, a dispărut prin trecerea lui w la j (ca urmare
a delabializării) în graiul tuturor comunelor anchetate,cu excepţia graiului de
la Sf. Elena: -oje (G., R., Ş.) - Vrbojc, Cizrelojc, Berdnkojc, Kapicojc,
Vinsojc, Houskojc (G. I, II, III, IV); Spiclojc, Kotvojc, Holeckojc, Fiserojc,
5ubrtojc (R. I, II, III): 5uchojc, Kalinojc, Hadafojc, Drakslg:jc, Verlichojc
(Ş. I, II); -uc (Bigăr): Vochocuc, Mlezivuc, Pelnafuc, Kujkuc, Snajdruc (B. I,
II, III, IV) ; dar -ovi (Elena) - Pekovi, ] elinkovi, $fep1iickovi, Kleprickovi.
Formele cu w dispărut se întîlnesc în dialectul ceh de sud-vest 4 , iar cele în
-ovi(c) sînt caracteristice pentru dialectul ceh central 5 •
10. Proteza laringalei sonore h înaintea vocalelor a, u şi a consoanelor
f, ii. Fenomenul protezei lui h, înaintea sunetelor menţionate este specific
dialectului ceh sud-vestic. El este răspîndit îndeosebi în aria vestică a dialectului amintit - respectiv în regiunile Domaz1ice şi Hor.fuvatyn 6 • Proteza
lui h a fost notată numai în graiul de la Gîrnic, Bigăr, şi Ravensca: halmara
(G. II, III)/harmara (G. IV) „dulap" (compară cu jarmara, E. I, III, II;
B. I, II; almara, R. I, II; S. I, II, cu acelaşi sens), harestant (B. II) „puşcă
riaş", 'do harestu (R. III). „la arest", huzeni maso (G. II) „carne afumată",
'maso 'huiJime 'f komine (G. I) „carnea o afumăm în coş, hfemesiHk (G. II)
„meseriaş", 'lefel 'hnisko (R. I, II) „a zburat la mică înălţime", je moc 'hniskej (R. I, II, 'IV) „e prea jos". Viabilitatea protezei lui h în graiurile comunelor amintite o dovedeşte cuvîntul huzina (B. I) „uzină", împrumutat din
româneşte.

11. Opus fenomenului protezei lui h înainte de f este simplificarea grupului hf prin căderea laringalei: febik (E. II) „cui", fablo (R. I; G. IV)
„cociorvă". Fenomenul este frecvent în dialectul ceh central 7 •
Vezi J. Haller, op. cit., p. 31; B. Havranek, op. cit., p. 141.
Vezi J. Vor ac, op. cit„ p. 43.
Vezi şi S I. U te ii e n y, op. cit., p. 204.
• Vezi J. Vor ac, op. cit., p. 50, 61, 75 şi hărţile XII, XIV din il.nexă.
• Vezi J. Ha 11 e r, op. cit., p. 120 şi urm.
• Vezi J. Vor ac, op. cit., p. 53 şi urm., 58; B. Havranek, op. cit., p. 152.
'Vezi J. Haller, op.cit.,p.65.

1
2
3
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Din scurta prezentare a cîtorva din principalele aspecte fonetice ale
graiurilor cehe vorbite în cele cinci comune din Banatul de sud - Sf. Elena,
Gîrnic, Bigăr, Ravensca, Şumiţa - pot fi desprinse următoarele concluzii:
1. Graiurile cercetate prezintă aspecte şi particularităţi fonetice pe baza
cărora putem conchide că ele provin din dialectele ceh central şi ceh de sudvest.
2. Graiul fiecăreia din cele cinci comune anchetate nu este omogen
din punct de vedere lingvistic. Se poate vorbi, aşadar, de predominarea
fie a elementului dialectal ceh central asupra celui sud-vestic (Elena), fie
elementului dialectal ceh sud-vestic asupra celui ceh central (Gîmic, Bigăr,
Ravensca, Şumiţa). Amestecul graiurilor cehe bănăţene se explică istoric
prin caracterul dialectal eterogen al limbii populaţiei cehe care, începînd cu
cel de al treilea deceniu al secolului trecut, s-a stabilit în Banat şi a întemeiat
actualele asezări.
3. Dintre principalele trăsături fonetice caracteristice ale dialectului
ceh sud-vestic, reprezentate în graiurile cehe bănăţene sînt de notat îndeosebi
proteza lui Iz (huzina, huzeni maso), păstrarea neschimbată a lui a după
consoană palatală (hiablo), forme ca plouch, tect/tect, nosel, pierderea bilabialei w în sufixele care servesc la formarea numelor indicînd apartenenţa :
în G., R., Ş. -oje (Vinsojc), în B. -uc ( Mlezivuc).
4. Rezultatele anchetei dialectale vin să confirme justeţea afirmaţiilor
lui R. Urban (op. cit„ p. 6 şi urm.) cu privire la regiunile din Cehia de unde
au venit strămoşii actualilor colonişti din Banatul de sud. în acelaşi timp,
ele infirmă părerea lui J. Schlogel (op. cit., p. 5), potrivit căreia strămoşii
actualei populaţii cehe de la' Elena ar fi venit din regiunea ~umava.

HECKOJlbKO 410HETH'IF.CKHX OCOl>EllllOCfER 'IEWCKHX rOBOPOB
IO'.lKHOro l>AHATA
(PCllOMC)

B CiaTr.e ape.nCTaeneHo Hecxom.xo cl>oHCTll'ICCKHX oco6eHHOCTeA 'ICWCKHX roaopoe DllTH
cen lOlKllOro JiaHaTa (PyMJ.IHHll) c 'ICWCICHM HaceneHHCM, a HMCHHO: C4>1>U1Ta EneHa, rwpHHK,
li11np, Paeencxa H fil)'MHlla. AHanHl J1lIJKOe1o1x cl>aKToe DOKa31>111aeT, 'ITO yxaJaHHLJe roeopw Heo.nHopoAHJ>I c ,llHanei.-ran1>HOll: TO'IKH lpeHHll. 3To 061>J1CHJICTCJI TCM, 'ITO npe,111t11 coepeMCHHl>IX
KOilOHHCTOB DpHIWIH Hl pa3Hl>IX o6naCTell: qexocnoeaKHH, npHHa,llnClKall.IHX K pa3Hl>IM JtHanCKTanbHl>IM apeanaM. B roeope KaJK,o;oro cena cocy11.1ecrey10T ,o;ee AHaneKTllJil>HIJe CHCTeMIJ, a HMeHHo:
llCllTJlan1>Hbllt 'IClllcJOdl ,llHanCKT H JOro-3ana.1tm11t 'lelllcKllli: JtHaneKT. OOHpuci. Ha cjJoHeTH'lecKHii
aHanHl Jlll>IKOBLIX cl>aKTOB, co6paHKLIX Ha MCCTe, aBTOP DpHXO,llHT K BLIBOJtY o TOM, 'ITO B roeope
cena Ccl>r.JHTa EneHa rocoo,o;CTBYIOll.IHM ,llHaneKTllJil>Hl>IM 3neMCHTOM J1a.1J1ercJ1 3neMeHT '!ewcxoro 11eHTpanbHoro ,llllaneKTa (a nocne CMRr'ICHHoro cornacHoro oepexOAHT e e: sden, reieto;
rpynni.1 -il-, -yl- coxpaHHnHCL e HCHlMCHHOM ell,ole: coxpaneHHe v B cycl>cl>HKce -o vie: ] elinkori
coxpaHeHRe HCl!Bcl>ToHrH'lecKoro u e cnoeax THna pluch, duha;
OTCYCT11He rrpoTent'ICCKoro h; ynpoll.leHHe rpynai.1 cornacHLlx hi': rebik,), a ,o;pyrnx llCe roeopax IOlKl!oro liaHaTa
npeo6na,neT lOJKHO-BOCTO'IHLlil 'leWCKHlt ,llHaneKTanJ.Hldlt 3neMCHT (coxpaHeUHC a nocne CMJlr'ICHHOro cornacnoro: srlan reiato; noRBneHHe ceepxKp&TKoro a B rpyouax -il-, -yl-: b8l;
oepexo.it v o j e cycjJcl>HKce -ovi': Vrboj'; .11ucl>TOurBJa1.U1J1 u e cnoeax THna plouch, douha;
HanH'IHe npoTCTH~ecKoro h: huzina, linisko H T. ,o;.).
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Pe3yJ11>TaT1>1 npoaellCHHoro HCCJICllOBaHHll B ll3blKOBOM ruiaHe no.o.TaeplKABIOT npaeHJlbHOCTI> yTB:pllCAeHHl! P. Yp6aHa B OTHomeHHH o6naCTeR lfexHH, oncyAa npHWJIH ape.zum cerollHll
WHHX 'ICWCKHX KOJIOBK:TOB JOJKHoro :6aRaTa.

QUELQUES PARTICULARITES PHONETIQUES DES PARLERS TCHEQUES
DU BANAT MERIDIONAL
(Resume)

L'article presente certaines particularites phonetiqucs des parlers tcheques usites dan
cinq communes de population tcheque du Banat Meridional en R. S. de Roumanie, a savoir:
Sfinta Elena, Glrnic, Bigăr, Ravensca et Şumiţa. L'anaJyse des faits linguistiques aboutit
a la conclusion que Ies parlers examines ne presentent pas d'homogeneite diaJecWe. Cela s'explique par la provenance des ancetres des actuels habitants des regions tcbeques appartcnant
a des aires dialecWes differentes. Aussi, dans Ie parler de chacune de ces communes, coexistent
deux systemes dia!ectaux a savoir Ie dialecte tcheque central et le dialecte tcbeque du sud ouest.
En s'appuyant sur l'analyse phonetique des faits de langue cueillis sur le Iieu, l'auteur arrive
a conclure que !'element tchequc central constitue ]'element predominant dans le parler de Sflnta
Elena (a suivant une consonne palaWe passe a l'i: srien, feieto: les groupes de sons -ii-, -ylse conservent tels quels; maintien ina!tere de 11 dans le sufixe -ovi&: ]eli.nkoui.: maintien nondiphtongue de l'u dans des rnots tels que pluch, duha: l'absence de Ia prothese deh; simplification
du groupe M: febik), tandis que dans le parler du restant des communes c'est l'l!lement dialectal
tcheque du sud-ouest qui est preponderant (maintien de l'a apres la consonne palaWe:
sr!an, feJalo; apparition de Ia voyelle reduite dans Ies groupes de sons -i.1-, -yl-: bâl, passage
du 11 au j dans Ie suffixe -011ic: Vrbojc, la conversion en diphtonguc de l'u dans des mots comme
pouch, douha : Ia prothese }1: hurina, hiii.sko, etc.).
Les resultats deces rccherches viennent confirmer, au point de vue linguistique, Ia justesse
des affirmations de R. Urban concernant Ies regions de Tchecoslovaquie d'ou sont vcaus Ies
ancetres des actuels habita11ts tcheques du Banat Meridional de Roumanie.
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ASUPRA GRAIULUI MUNTENEGRENILOR
DIN BANAT
TH. N TRÂPCEA

Cunoscutul dialectolog iugoslav Pavle Ivic a publicat în 1960 un
articol despre graiul muntenegrenilor din Banat 1 . Aceştia formează o enclavă
etnică de origine sîrbă, deosebită prin limbă de majoritatea populaţiei de
aceeaşi obîrşie din Banat. Ei sînt aşezaţi în comunele Petrovaselo (din care
fa\:e parte satul Cralovaţ), Stancevo şi Lucareţ (sau Lucarevaţ). Locuitorii
comunelor amintite au conştiinţa originei lor distincte, spunîndu-şi, în
graiul lor, crnogorci (muntenegreni), iar teritoriul locuit de ei îl numesc
Banatska Crna Gora (Muntenegru bănăţean) 2 •
Pavle Ivic a efectuat o anchetă dialectală printre muntenegrenii din
Petrovaselo şi Cralovaţ, completînd constatările făcute Îil; alte studii 3 • Dar,
complexitatea fenomenelor lingvistice sub care se prezintă graiul muntenegrenilor nu i-a permis lingvistului iugoslav s-o cuprindă în amănunt, căci
nu a dispus de timp suficient pentru o cercetare exhaustivă 4 • De aceea, în
cele ce urmează ne propunem să prezentăm cîteva din constatările noastre,
făcute cu prilejul unor anchete dialectale personale. 5 •
l J edna doskrwo nepo;:nata grupa Jtoka11skih go11rwa: go11ori s nezamenjenim jaJom (Un grup
dt graiuri ştokaviene aproape necunoscute: graiurik cu iatul neschimbat), în t Godisnjak Fakulteta •, Novi-Sad, 1960, p. 146-159.
1 Studiile existente indică venirea muntenegrenilor a.ici după 1720. cf. C z li r ni g F r.
I( a.r I, Ethnographie des oesternichischen Monarchie, Wien, 1857; Mi 11 e k e r Bod o g,
D41 magyarrwszag kfi:.epkOlli foldrajza (Geografia medievaltf. a Ungariei sud-estice), Timişoara,
1913. Rapoartele secţiilor de învăţa.mint de la sfî111itul sec. al XVIII-iea indicau ca limbă de predare la şcolile de la Lucareţ şi Cralevaţ lb. română. cf. Arh. de Stat din Budapesta, Secţ. Cons.
Locum. Dep. Shol. nat. fons. 4-5, positio 1, 11, 56, 73.
ş Die Serbokf'oatiscl•en Dialekte, l, Haga., 1958, p. 238 şi următoarele. şi Dialektologija
srpskohrvaJskog jezika, Novi-Sa.d, 1956, p. 209-212.
• J edna doskrwo nepoznaJa„. p. 159, nota. .I O: „Moj material vrlo nepotpun."
1 Autorul acestor rlnduri a efectuat două.anchete dialectale, in 1962 şi 1963. Subiecţii au
fost persoane de vîrstl şi ocupaţii diferite. Am primit informaţii tn mod specia.I de la învăţătorul
Jiva. Popovici, de la profesoara Emma. Erdeleanu şi de la. asistentul universitar Jiva. Milin, cărorn
Ic aduc aici vii mulţumiri.
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Pe lingă cele general cunoscute în dialectul ştokavian· ekavian, Pavle
!vie a stabilit reflexe noi ale iatului în graiul muntenegrenilor şi anume ei
şi i. Deosebit de aceasta, noi am constatat la Cralovaţ, pronunţarea lui l
ca l, semn prin care notăm o vocală centrală, cu nuanţă anterioară 1 , între
ă şi l din sistemul fonetic al limbii române. Am întîlnit această rostire în
cuvintele: Bllic, blid „palid", llv „stîng", pllva „pleavă", seca „măcel". z
Vocala o este diftongată în următoarele cazuri' lol}g, lit. bog „Dumnezeu",
kol}ndir, lit. kondir „clondir", kol}ndak, lit. kondak „haină scurtă", polf.d,
lit. pod „podea"; cf. şi koifpila, lit. kupila „cumpărată".
Poate fi relevat caracterul silabic al lichidei r în cuvinte ca: trsti, lit.
tresti „a scutura", vrlenka, lit. vretenka „roata morii", krlatica, lit. krilatica
„zmeu", vrtence, lit. vtetence „vîrtelniţă", krsiti, lit. kresiti „a stropi". In schimb,
ea este urmată de o vocală în cuvintele ca: grek, lit. grk „grec", gromi, lit.grmi
„tună", krestiti, lit. krstiti „a boteza".
In privinţa consoanelor, se constată confundarea lui c cu c (şi invers), fenomen cunoscut şi în alte graiuri din Banat 3 • Faţă de sonorele ă şi di şi surdele
cşi cdin limba literară, în graiul muntenegrenilor constatăm la sfîrşitul cuvintelor pronunţarea unui: i cekj, lit. lekic „ciocan", trucai, lit. trubac „gornist",
haikaj, lit. haikac „gonaci"; smej lit. smed „brunet", „castaniu", rij_, lit. rid
„murg", smuj, lit. smuă „şalău", japunje lit. japundze „giubea", „surtuc"
sereia, lit. seredia „ferigea".
·
I:n: mod obişnuit j se transformă în semivocală i : divojka, lit. devofka
„fată", visiji, lit. visiji „mai sus", vuliii, lit. vuciji „al lupului", meci!i,lit.
meliji „al ursului".
·
Consoana surdă h, la începutul cuvîntului, s-a pierdut în mod obişnuit,
deşi nu întotdeauna: (h)leb „pîine''; (h)rana „frig", (h)rana „hrană", (h)arlija
„hîrtie", (h)unka „movilă" ; •în schimb, la sfîrşitul cuvîntului h s-a transformat
în v: koiuv „coj0c", trbuv „burtă", prav· „praf", vrv ;,vîrf". Consoana veste
eliminată în genere în grupurile kv şi gv: /Jreska, lit. breskva „piersic", kocka,
lit. kvolka „cloşcă", kaki. lit. kakvi „ce fel", gozden, lit. gvozden „de fier",
krga, lit. kvrga „nod" etc.
.
.
·în grupul consonantic ps, ultima. consoană s-a transformat în c: pceto,
lit. pseto „cîine", pcina, lit. psina „dulău, pcogonja, lit. psogonja „rătăcitor",
pcujem, lit. psujem. „înjur". De menţionat că această trăsătură este specifică
graiurilor vorbite în regiunea Kosovo-Metobija.
Un fenomen frecvent în graiul muntenegrenilor ·este rnetate?;a: gabrn,
lit. bagren „salcîm", svabda, liL svadba „nuntă", pocmen, lit. poenem „focep" etc.
O trăsătură fonetică marcantă în graiul muntenegrenilor se întîlneşte
în cuvintele lojza, lit. loza „viţă de vie", grojze, lit. grozăe „struguri", klajze,
1 Ivan Popov ic, Istorija srpskolirvatskog jezika (Istoria limbi( strbocroaJe), NoviSad, 1955, p. 77, îl notează ca •.
·
.
·
2 Constatarea mi-a fost confirmată şi de Jiva Popovici, vezi p. l nota 5:
B C. Con le a, O nehim osobmostima srpskog govora u srednfem severu delu rumunskog Banala
(Despre unele parlicularittJţi ale limbii sirbeşti di~ partea de mifloc a Banatului romanesc de nord)
In „Novi- Zi vot" 1959, p. 102; P. Ivi c, Die serbokroatisclien„. p. 237, existenţa lui clialcctoogul iugoslav o atribuie influenţei limbii române.
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lit. klasje „spic", lisje, llt. lisce. Această trăsătură este caracteristică pentru
dialectul vorbit în regiunea Kosovo-Resava 1 •
. De asemenea, prezintă interes păstrarea lui l final (la Cralovaţ), ca element arhaic 2, în următoarele cazuri: sol „sare", pepel „cenuşă", posal „treabă"
etc. Este una din trăsăturile dialectului stokavian de tip vechi, dialect care
se întinde de la gura riului Timoc spre sud, pe lingă Morava, pînă la Kosovo,
Prizren, Sirinir5 3 •
Din morfologie semnalăm următoarele particularităţi.
Adesea la plural se constată întrebuinţarea cazului general: imam mnogo
ovee „am multe oi", bio sam kod ovee „am fost la oi", kupio sam volovi za dobri
novei „am cumpărat boi pe bani buni",. dajem seno ovee „dau fin oilor", sovee idem u polje „nierg cu oile la cîmp", idem pored iene „merg pe lingă femei".
La Petrovaselo, întrebuinţarea cazurilor prezintă la singular următoarea
particularitate: o parte dintre localnici întrebuinţează dativul pentru genetiv,
iar alţii genetivul pentru dativ. Exemple pentru primul caz: otisao sam k
kuci ]avanu Mitinomu „am mers spre casa lui ]. M."; proâoh p'ored kuci Milinomu „am trecut pe lingă casa lui ]. M."; dohodio (în loc de dolazio) sam k
njemu „am venit spre el". Pentru al doilea caz: ja sam rekao kid Marije „eu
i-am spus Mariei; on je kazao mame „el a spus mamei" ; dao je sestre knjigu
„i-a dat surorii cartea"; on je kazao tebe „el ţi-a spus ţie"; mene sam · kupio
knjigu „mi-am cumpărat carte".
Adjectivul stă în mod consecvent după substantiv: brasno belo „făină
albă" ; eovek dobar „om bun" ; rad dobrovoljni „mună voluntară" etc. Comparativul se construieşte cu po, ca, de ex„ în: po do bar „mai. bun", po star
„mai vechi", po velik „mai mare", deşi este în uz şi forma literară po bolji
',,mai bun". Această din urmă se datoreşte limbii literare, pe care o vorbesc
intelectualii localnici. Cele. două fenomene de mai sus se datoresc, probabil,
influenţei limbii române, învederată şi de un alt procedeu existent în aceste
graiuri : comparativul cu maj ; ca, de ex„ în : on je maj jak „el este mai
puternic"; ona je maj te;pca „ea este mai frumoasă". Superlativul se formează
cu naj, plus forma „pozitivă": najdobar, najvelik, najlep, najmudar etc.
În legătură cu pronumele, semnalăm acuzativul în loc de instrumental
în: igrao sam nju (sau je) „am jucat-o", în loc de „am jucat cu ea". Am notat
de asemenea întrebuinţarea pronumelui reflexiv în următoarele cazuri:
hocu da si uzmem ovei (în loc de hocu da mi uzmem ovee „vreau să-mi iau oi",
uzmisi knjigu (în loc de uzmi mi knjigu) „ia-mi cartea", idem da si kupim kaput
(în loc de idem da mi kupim kaput) „merg să-mi iau platan", mene ho cu da si KupiM
sesir (în loc de meni hocu da mi kupim §e§ir) „mie vreau să-mi iau pălărie" etc.
1 Pa v Ie Ivi c, Dir serbokroalishen„., p. 234; cf. şi M. St e fan o vi c, Gramatika
srpskohroatskog jezika, Novi-Sad, 1954, p. 4.
2 I v an P o p o v i c, op. cit. p. 34.
• D r . M. P a v I o vi c, Primeri istoriskog rasvitka srpskohroatskog jezika ( Ezemple
despre evoluţia islorict! a limbii sfrbocroale}. Beograd, 1956, p. 145.
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Menţionăm folosirea adverbului kaj, care este propriu limbii macedonene 1
kaj si bil „unde ai fost?" kaj ide§ „unde te duci?", at kaj si dafaa „de unde
ai venit?"
Infinitivul se termină în t: dat „a veni", it „a m ~rge", vidit „a vedea",
cuvat "a păstra" etc. Atrag atenţia form~le vechi ale imperafoiului de la
verbul daci „a veni": dat ka(d)me „vino la mine !", dajadi adma „vino imediat",
je,di iela „mănîncă mîncarea !" 2
In sfîrşit, semnalăm folosirea frecventă a verbului venem, -eS, -e etc.,
{;U sensul de „a veni": da vene§, da vis m:Jje tutke
„să vii, să vezi curcile
mele", cf. rom. a veni.

HAl>JilO~HIDI

HA,11; I'OBOPOM qEPHOI'OPQEB J>AHATA
(PeJtoMC)

Ha6nto.D.CHHll aBTopa HMetoT c;ioeii 11eni.to, c o.o.Hoit crnpoHbl, .o.ononHHTb co6paRHi.11i
'RtorOCJJaBCKHM .D.RanCKTOnorOM Tiaane J.iBH'fCM MaTCpHan O rosope 'fCpHOropUCB :SaHaTa, a, C
.D.PYTOll. c:ropollld, BblllBRTb 'ICpTW, 061llHC .11.n11 JJ.aHHOro rosopa H 6onrapc1Coro H MalCCJJ.OHCICOro
IDWKoe. HanH'IRC nocne.1:1Hwx CBH.D.eTeni.cTeyer o TOM, 'ITO roaop 'ICpHoropuee npHtta.o.neJKRT
AIHTep«!>epHpYIODlCMY apeany cep6cKoro, 6onrapcKOTO K MaKe.D.OHCKOro ll3bJKOB.

"OBSERVANTIONS CONCERNANT LE PARLER DES MONTENEGRI.NS
DU BANAT
(Resume)
Les observations quc l'auteur signale dans son travail viennent, d'une part, complc!ter les
.constatations faites par le dialectologue yugosla\·~ Pavie I vie au sujet du parler des montenegrins
du Banat, et d'autre part, mettre en evidence certains traits du parler susmentionnc!, communs
aux langues bulgare et macc!donienne. L'existence de semblables caractc!ristiques constitue !'indice
.comme quoi le parler des montc!ncgrins trouve son origine dans l'aire d'interfc!rence des langues
,serbc, bulgare et macc!donienne.

z

1 B I a
e K o n e s k i, Gramalika na tnakedonskiol lilcraiurcn je:ik, (Gra111alica limbii
Jiterare maced<>nene), voi. II, Skopje, 1954, p. 98; kaj este trecut tn categoria prepoziţiilor; în
limba română corespondentul său unde are valoare de adverb relativ-interogativ. Existenţa
foi kaj mi-a fost confirmată şi de E. Ercleleanu şi J. Popovici.
• P. I vi e, Die Serbokroatisclum ... p. 45, afirmă că dojodi, dot etc. sînt forme intermediare,
-ca evoluţie fonetică, ale verbului doiti: cf., pentru ·formele verbului în t la infiniti\', p. 237.
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GENERALE ASUPRA GRAIURILOR POLONE
DIN JUDEŢUL SUCEA VA
ELENA DEBOVEANC

Datele de ma.i JOS se referă la graiurile polone din Poiana Micului
Solonetul Nou, Plesa, Păltinoasa, Cacica, Bulai, Frumoasa, Mihoveni ~i
Vicşan.i.
'
'
Anchetele s-au efectuat la faţa locului, în anii 1963 şi 1934, pe baza unui
chestionar unic de 1.500 de întrebări, selectate din Chestionarul Atlasului
general slav 1 şi dintr-un chestionar pentru cercetarea lexicului graiurilor
polone 2 • ln cursul anchetelor am folosit atît limba polonă, cît şi limba română,
pe care majoritatea informatorilor o cunosc, cu excepţia unor femei în vîrstă
din Poiana Micului şi Fleşa. La informarea prin anchetă se adaugă datele
culese prin observaţie, pr12cedeu cu ajutorul căruia am strîns o serie de particularităţi lingvistice interesante, caracteristice vorbirii orale.
În literatura de specialitate de pînă acum există unele informaţii lingvistice despre graiurile de la Soloneţ, Pleşa şi Poiana Micului, pe de o parte,
~i asupra graiului de la Bulai, pe de altă parte.
De primele trei se ocupă comunicarea lui M. Malecki şi Gr. Nandriş,
publicată în rezumat, în limba franceză, sub titlul Remarques sur les dialectes
polonais en Bucovine (în „Bulletin de l' Academie P0lonaise des S:iences
et des Lettres", Cracovia, 1936, p. 16-22). Autorii au dem:mstrat caracterul
polon al graiului şi au arătat că influenţa slovacă nu i-a atins sistemul.
Originea graiului din Soloneţ, Fleşa şi Poiana Micului este prezentată
de M. Malecki într-o altă lucrare, J !JZYk polski na politdnie od Karpat. Spisz.
Orawa. Czadeckie. Wyspy j!Jzykowe, Zakopane, 1938.Aici se arată că polonezii
din cele trei .localităţi situate în România sînt urmaşi ai „g6ralilor" din
1mprejurimile Zywiecului (regiune aflată la graniţa dintre Polonia Mică
(Malopolska) şi Silezia de sud, în sud-estul Poloniei). De aici, în secolul alXVI-lea - al XVII-iea, „g6ralii" s-au strămutat în regiunea Czadeckie,
in nord-vestul Slovaciei, şi apoi, între anii 1834-1842, au venit în Bucovina.
1
2

J8 -

BonpoCHUK a6UleC.1aBRacKozo AUHZ8ucmu~eci;ozo am.1aca,

t. I-III, Varşovia,
Kwestionari11sz do badatl slownictwa ludowego, t. I-IV, Varsovia, 1953

IOOJ
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Ei vorbesc graiul czadecki, apropiat cel mai mult de tipul Oszczadnice (M.
Malecki, op. cit., p. 80).
De graiul din Buiai se ocupă articolul Graiul şi folclorul polonez din Bulai,
reg. Suceava, de I. C. Chiţimia şi E. Deboveanu, în Rsl, VII, 1963, p.159-186.
Şcris pe baza unui material cules de autori în anul 1960, articolul cuprinde
informaţii de natură istorică, lingvistică şi folclorică. Recent, I. C. Chiţimia.
a prezentat cîteva particularităţi ale aceluiaşi grai, sub titlul Niekt6re
cechy mowy Polak6w we wsi Bulai pod Suczawq (na Moldawii), în „Studia
z filologii polskiej i slowiaiiskiej", t. V, Varşovia, 1965, p. 254-259.
Caracteristicile lingvistice principale ale tuturor graiurilor polone din
regiunea Suceava sînt prezentate în articolul Elenei Deboveanu şi Stanislaw
Gogolewski Przeglqd gwar polskich na terenie Rumum:i, în „J ţzyk Polski".
XLVI (1966), nr. 2, p. 112-132 şi nr. 3, p. 214-217.
Dintre studiile dialectologice cu caracter general, care cuprind referiri
şi la graiurile polone de la noi menţionăm articolul lui Emil Vrabie Privire:
asupra loc:alităţilor cu graiuri slave din Republica Populară Română, în Rsl..
VII, 1963, p. 75-85, unde sînt enumerate localităţile în care se pot efectua
cercetări de dialectologie polonă: Soloneţ-Maidan, Poiana Micului, Pleşa.
Părteştii-de-Sus (raionul Gura-Humorului), Vicşani (raionul Siret), Moara.
Buiai, Bosanci, Teodoreşti, Mihoveni, Buninţi (raionul Suceava), Putna
(raionul Rădăuţi). Moldoviţa (raionul Cîmpulung). Aceste informaţii se bazează pe datele statistice oficiale ale Recensămintului populaţiei din 21 ianuarie 1956. în cercetările noastre pe teren din anii 1963 şil964 am constatat
însă că nu în toate aceste localităţi s-a păstrat limba polonă. Am găsit, în
schimb, un număr de aproximativ 30 de familii care vorbesc polona în
comuna Păltinoasa, neamintită, după cite se pare, pînă acum.
Datele referitoare la stabilirea polonilor în satele de care ne ocupăm
le-am cules din studiile ment'ionate aici. Pentru restul localitătilor am folosit
documentele din arhivele staturilor populare locale şi relatările unor informatori în vîrstă.
·
In lucrarea Das A nsiedlungswesen in der Bukowina seit der BesitzergreiJung durch Osterreich, Innsbruck, 1902, R. F. Kaindl, vorbind în general
despre coloniştii polonezi din Bucovina, arată că aceştia erau funcţionari,
intelectuali, meseriaşi şi soldaţi (p. 155-157). Despre populaţia rurală nu
spune nimic. In schimb, în lucrarea sa găsim un capitol consacrat „colonişti
lor slovaci" (p. 279-307), care au venit în partea de nord a Bucovinei aşezîn
du-se în localităţile: Terepleşti, Hliboca, Tereşeni şi în suburbiile Cemău
ţilor - Caliceanca şi Clocoucica. Ulterior, la cererea coloniştilor, oficialită
ţile le-au permis crearea de colonii compacte, la Soloneţul Nou (1834), Pleş.
(1835) şi Poiana Micului (1838). Despre soarta ulterioară a acestor „slovaci"
autorul scrie: „Ca urmare a procesului treptat de desnaţionalizare a slovacilor de către preoţii şi învăţătorii polonezi, ei sînt consideraţi, în recensămin
tele ulterioare, polonezi" 1 (p. 306). Nu se arată însă nicăieri motivul pentru
1 \"ezi şi I o n I. Nistor,
Cehoslovacii şi Yom4nii, in •Codrul Cosminului • VI.
1929-1930: „.„ coloniştii slovaci din Soloneţul Nou, Pleşa şi Poiana Micului rezist1l a1.1mai
cu greu procesului de desnaţionalizare în folosul polonilor prin şcoală. şi biserică" (p. 302).
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care administraţia austriacă de atunci a trimis învăţători şi preoţi poloni
în sate cu populaţie compactă slovacă, spre a-i poloniza. în orice caz, datele
lingvistice de care dispunem nu confirmă procesul istoric prezentat de Kaindl.
Dacă slovacii ar fi fost desnaţionalizaţi de intelectuali polonezi, limba pe care
şi-au însuşit-o slovacii ar trebui să fie polonă literară. În realitate, graiul
actual de la Soloneţul Nou, Pleşa şi Poiana Micului se caracterizează prin
trăsături dialectate necunoscute nici în limba slovacă literară, nici în polona
literară: trecerea vechiului ă la o, pronunţarea vechilor vocale nazale ca în,
im, un, um, fenomenul denumit „mazurzenie" 1 etc. (vezi mai jos p. 277).
De fapt e vorba de un grai polon cu anumite influenţe slovace. Venind în
Bucovina din Slovacia, purtătorii lui au fost consideraţi de funcţionarii locali
drept slovaci. Nu este exlus ca printre coloniştii de la Soloneţul Nou, Pleşa
şi Poiana Micului să fi existat şi un anumit număr de slovaci care cunoşteau
graiul polon al mediului înconjurător.
În lucrarea sa, R. F. Kaindl se referă şi la localitatea Cacica. Oficialităţile de stat, spune el, au colonizat, începîndcu anul 1790, în jurul minei
de sare din Cacica munteni germano-cehi şi mineri, iar proprietarul salinei
a adus aici numeroşi mineri din Zips (Ungaria de sus)" (p. 21.)
Documutele locale şi tradiţia orală arată însă că primii mineri şi funcţionari
ai salinei din Cacica au fost polonezi veniţi din diferite localităţi renumite
prin minele de sare din vechea Galiţie austriacă: Bochnia şi Wieliczka, din
jurul Cracoviei, şi Kalusz, de lingă Stanislavov (azi, lvanofrankovsk, în
R. S. S. Ucraineană).
O serie de date referitoare la localităţile care ne interesează, găsim şi în
lucrarea lui O. M. Zukowski, Bukowina, pod wzgl~dem topograficznym, statystycznym i historycznym zc szczeg6lnem uwzgl!Jdnieniem iywioţu polskiego,
Cernăuţi-Lwow, 1914. Despre Cacica se spune aici că a luat fiinţă în 1791
o dată cu deschiderea minei de sare. Dintre cei 2029 de locuitori pe care îi
număra localitatea conform recensămîntului din 1910, un număr de 762
erau polonezi (p. 44). La Pleşa. numărul acestora era de 254, la Poiana Micului de 574, iar în Soloneţul Nou - de 813. Pe locuitorii polonezi ai acestor
trei sate O. M. Zukowski îi numeşte „gorale" (munteni), pentru că veneau
dintr-o regiune de munte. Tot aşa sînt ei denumiţi şi de ceilalţi polonezi din
Bucovina, ca şi de autorii unor lucrări de specialitate. Reţinem termenul,
întrucît prezintă avantajul că denumeşte cu un singur cuvînt pe vorbitorii
a trei sate.
Acestor „gorali" le sînt consacrate şi alte lucrări, dintre care amintim:
M. Gotkiewicz şi B. Drozdek, Piefoi slqskich g6rafr przetrwal~/ na Bukowinie
i wiesiele w Pojanie Mikuli, în „Prace i Materialy Etnograficzne", VII, Lublin,
1949; M. Gotkiewicz, Na tulaczych szlakach g6rali", în „Wierchy", XXIV,
Cracovia, 1956.
Pentru a completa datele de mai sus cu cele pe care le-am cules cu prilejul cercetărilor noastre, menţionăm că cel mai vechi grup de colonişti poloni
- cel din Cacica - se află în mijlocul unei populaţii româneşti, ucrainene şi
1

Vezi

şi cercetările

lui M. Malecki

şi

Gr.

Nandriş

dinainte de 1936, op. cit.
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germane. Numărul vorbitorilor de limbă polonă din această localitate se
ridica, în anul 1963, la aproximativ 300.
Al treilea, în ordine cronologică, este grupul polonezilor ·de la Vicşani
(după denumirea veche, Ruda), care s-au stabilit aici prin anul 1855, provenind din împrejurimile Tarnowului. La Vicşani găsim astăzi peste 40 de
familii de polonezi, în mijlocul unei populaţii româneşti şi ucrainene.
In preajma anului 1870, un număr restrîns de colonişti polonezi s-a
aşezat printre rommii din Mihoveni. Astăzi întîlnim acolo numai cîteva familii de polonezi care folosesc limba română nu numai în viaţa socială, ci
.şi în cea particulară.
Cu 15 ani mai tîrziu, în comuna Buiai (şi cătunele Moara şi Frumoasa)
la o distanţă de aproximativ 8 km. de Mihoveni, s-a stabilit un grup mai
numeros de polonezi. In prezent se găsesc aici, în mijlocul vorbitorilor de
limbă română, aproximativ 300 de polonezi.
Cercetarea limbii polonezilor din reg. Suceava ne-a condus la stabilirea
a patru graiuri, pe care le menţionăm în ordinea în care purtătorii lor au venit
pe teritoriul ţării noastre:
I) graiul de la Cacica; 2) graiul „goralilor" bucovineni; 3) graiul de la
Vicşani; 4) graiul de la Mihoveni şi Bulai.
Am văzut că vorbitorii de limbă polonă din Moldova provin din diferite
puncte ale Poloniei Mici. Această regiune este puternic diferenţiată din punct
de vedere lingvistic 1 , fapt care se reflectă şi în structura graiurilor bucovinene. A;;.~z3.r~a geJ5rafi:l r.!13.tiv di3p~r.sat.l. a acestora în re_siunea Suce3.va
şi influenţele diferite ale m:diului lingvi3tÎ: în:onjurător explică, de asemenea,
particularităţile specifice fie:ăruia dintre graiurile polone de la noi 2 •
În cele ce urmează, vom încerca să stabilim, pornind de la principiul
genealogi~, corespondenţele J,ingvistice cu dialectele Poloniei Mici.
În dialectologia polonă sînt menţionate, ca trăsături caracteristice celei
mai mari părţi a teritoriului malopolon: 1) asimilarea consoanei finale surde
la vocala sau sonanta cuvîntului următor; 2) trecerea vechiului ii la o sau
1a un sunet intermediar între a şi o; 3) fenomenul cunoscut sub numele de
„mazurzenie", care constă în înlocuirea alveolarelor sz, i. c1, di cu dentalele
s, z, c, dz 3 .
Aceste trăsături sînt reflectate, într-o măsură mai mare sau mai mică,
în toate graiurile polone din Bucovina, cu excepţia celui de la Cacica. Astfel,
prima caracteristică - sonorizarea consoanei finale surde înaintea unei vocale
sau sonate (U care începe cuvîntul următor: a) în graiul „goralilor": xcei
ahy lys, naz nabily (S) 4 , pod okno, pod lu§k o, iiyl' eiala z renkuv i l' eci (P.\1)
zanuz I'.1m tam, iag cb;ervovol (PL), iagf.~ doi3 na rose (Pt); (b în graiul de la
1

Cf. K. Nit s c h, Wyb6r pism polonistycz11ych, t. IV, Wroclaw-Cracovi3., 1958, p. 106;

St. Urban c z y k; Zarys dialektologii polskiej. ed. a IT-a, Varşovia, 1962, p. 86.

Prezentarea acestor trll~i•turi se face !n articolul citat al Elenei Debovcanu şi Stanislaw
Gogolewski.
s Cf. K. Nit h c h, op. cit., p. 37, 87, 90, 103; St. (; r ba 1\ c z y k, op. cil., p. 82-89.
• Abrevieri: Soloucţul Nou = S. Poiana Micului = PM, Plcşa = PI. Păltinoasa = Pt.
Buiai = B, Mihoveni = M, Cacic.a =- C, \"icşani = V.
2
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Mihoveni şi Bulai: taliig ruznyx, p~n3 ro/ii (B), !uz iag iest (M); c) în graiul
de la Vicşani: juiei nerasta. La Cacica am notat, în p::iziţiile respective, numai
cazuri de pronunţare surdă, de exemplu: as YeTjka, iak nema. Urme ale fenomenului de sonocizare am găsit totuşi în unele forme flexionare ale verbului
bvc: iezdvm, .ezdemv.
- Cea de adjua trăsătură,, mazu:zrn:e" - se întîlneşte, în afară de Cacica,
în toate celelalte localităţi, în intensităţi difc rite de la un grai la altul. Dintre
satele „g6ralibr", cea mai mare răspîndirc a acestui fenomen o cunoaşte
Poiana Micului: bycek, cel'icka, str.:isyilo, casem, cy, cysty; în celelalte localităţi ale graiului apar sp:>radic: cy (Pt), cosnek (Pl), cese se (S). Fonetismul
cu „mazurzenie" s-a păstrat cel mai bine în Buiai şi Mihoveni: bycek, copka,
caska, carny, kurc~nta, carny, scyie!f, kj'icy, becy, mrucy, vyrcy, sceblc, zmarsclti, ruzny, ocuj (G. pl.) etc., iar în Vicşani - numai în vorbirea generaţiei
în vîrstă: laska, zmarski, ze, psysla.
Cea de a treia trăsătură - diferenţierea între vechiul ă (scurt) şi ă (lung)
cunoaşte aceeaşi răspîndire ca şi fenomenul „mazurzenie": s-a păstrat în
toate graiurile, în proporţii diferite, lipsind însă cu totul din cel din Cacica.
De exemplu: provda, posek, gnozdo, _zopaska, snodane, pij_ok (în satele „g6ralilor"); §l'imok, pnok, copka, mo (p. 3 sg.), xodok, iepok, cmentos (B şi M).
pijok, snodane, se3ol (p. 3 sg.) - în rostirea unor informatori în vîrstă din
Vicşani.

Mai menţionăm o serie de fenomene dialectale pe care le întllnim, de
data aceasta, în toate graiurile de la noi, inclusiv la Cacica: 1) Prezenţa destul
de frecventă a reflexului y după consoană dură şi i după consoană moale
a vechiului e, în cuvinte ca: snik, ne'/, ric, iis 11 jiiek (C, V), pogiyf 11 pogfip
(graiul „g6ralilor"), xl'ip etc.; 2) Inchiderea vocalelor nazale: li spre y, iar
cînd se disociază - ym, )'n, yr,, Q spre 1i respectiv um, un, UT/. De exein plu :
gys, 3ttsla, zaiunc, untroba, dymp, klympko, zymbad_lo, rumbe (p. 3 sg.) sumsek, mu„ka, paiu„k, ry„kof, rynkarice, sumfat mesunc etc. (satele „goralilor"), paiit„k, paiuncyna, ry„karice, mdunc (C), paiu„k, dump, ry11kaf,
ry„kaPice, iyz_vk, V'tfS)', sumsada (B şi M), paiuncyna, gys, gysor, dymbina,
zymbela, ryi,kailice, mefanc (V); 3) Lipsa desinenţei pers.' l-a pl. - va. Această desinenţă, care caracterizează regiunile de şes ale Poloniei Mici, am
notat-o în vorbirea unei singure persoane, din satul Frumoasa: zapominava_
Ultimele trei trăsături sînt specifice numai ariei de sud a graiurilor malopolcn~ convergente, ceea ce ne permite delimitarea mai precisă a teritoriuluidin care s-au desprins graiurile de la noi.
Aceste date lingvistice confirmă, în acelaşi timp, datele nelingvistice
referitoare la localizarea acestor idiomuri.
Raportînd, aşa cum am procedat mai sus, graiurile polone din regiunea
Suceava la graiurile convergente din Polonia Mică, observăm că trăsăturile
caracteristice dialectului malopolon s-au păstrat cel mai bine în graiul de la
Bulai, cel mai recent pe teren românesc. In afara fenomenelor amintite,
întîlnim aici şi alte fenomene, specifice numai Poloniti Mici: lipsa metafoniei lui e/o, cazuri de dispariţie a rezonanţei nazale a vocalelor, pronunţarea
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lui -n (în poziţie finală) ca !. trecerea lui -x final în -k 1 şi altele, păstrate din
graiul originar, din împrejurimile localităţii Kolbuszowa.
In graiurile mai vechi, din Vicşani şi Mihoveni, trăsăturile malopolone s-au
păstrat în măsură mai mică, la Vicşani numai în vorbirea generaţiei vîrstnice.
In ceea ce priveşte graiul „g6ralilor", acesta ocupă între celelalte un loc
aparte. Desprinzîndu-se dintr-un teritoriu lingvistic situat la graniţa cu
dialectul silezian, unele trăsături proprii acestuia au intrat şi în graiul „g6ralilor", păstrîndu-se pînă azi: 1) absenţa trecerii lui -x > -k (cu excepţia cîtorva
forme întîlnite în vorbirea bătrînilor din Poiana-Micului) ; 2) unne ale amestecului seriilor s, i, c,
şi s, i, l, 3 2 , specific părţii de sud a Sileziei;
3) formele pers. l. sg. la modul condiţional de tipul byx pil „aş bea" şi pers. l. sg.
timpul trecut pilex sau ţex pil „am băut" (cf. Stanislaw Urbanczyk, op. cit.,
p. 51); 4) desinenţele verbale -m şi -me la prezent, pers. 1 sg. şi pl. Aceste
desinenţe sînt de origine slovacă în dialectul silezian. De altfel, influenţa
slovacă în limba „g6ralilor" bucovineni se datorează nu numai vecinătăţii
cu Silezia de sud, ci şi contactului direct şi îndelungat pe care aceştia l-au
avut cu dialectele slovace de nord-vest. Această influentă se reflectă, într-o
măsură sau alta, în toate compartimentele graiului „go'ralilor". Menţionăm
apariţia lui a < ă în formele de nominativ singular ale adjectivelor feminine.
Sporadic se constată pierderea palatalizării consoanelor labiale înainte de -e,
apriţia laringalei sonore Iz, cuvinte izolate cu fonetism slovac (ex.: xlapec
mraka, vrabec), aceeaşi desinenţă pentru dativ şi locativ singular la substantivele masculine (ex.: (o) r.Jifkor.Ji, (o) xlopo1H 3 • Tot legată de influenţa slovacă,
d"<i.r în mod indirect, menţionăm existenţa în sistemul fonologic al graiului
a fenomenelor f, i şi, probabil, f 4 • Influenţa dialectelor slovace este evidentă
şi în lexicul „g6ralilor".
Graiul de la Cacica, cel mai vechi pe teren românesc, fiind izolat un timp
îndelungat de graiurile de origine şi găsindu-se, pe de altă parte, în contact
strîns cu limba ucraineană, a pierdut în cea mai mare parte trăsăturile proprii dialectului malopolon, apropiindu-se mult de acele graiuri de răsărit ale
Poloniei Mici, care au venit în contact cu limba ucraineană.
Ca urmare a izolării graiurilor polone din judeţul Suceava de teritoriul
compact al limbii polone, a strlngerii contactului dintre membrii acestora
(căsătorii mixte etc.), a exercitării asupra acestor graiuri a influevţei mediului lingvistic înconjurător, s-a creat o nouă serie de trăsături, comune pentru
toate idiomurile polone de la noi. Astfel, menţionăm ca o caracteristică fonetică generală, înmuierea sonantei laterale l şi în alte poziţii, nu numai
înainte de i ca în limba comună şi în unele graiuri convergente 5 :a) înainte
de a: bl' axa, zemfa (C), l'astufka, l'afka, l' ampa; b) înainte de e: pol' e, v l'ese;

3

1
2
8

Cf. St. U r ba 1i c z y k, op. cit., p. 21, 29.
Cf. K. Nit s c h, op. cit., p. 98.
In legătură cu influenţa slovacă în regiunea de sud-vest a Poloniei, vezi M. M a l e c k i,

op. Gil.

' In legătură cu acea.stă problemă v. E. De b ove anu, KorelaGja twardolâ i mir.kkosGi sp6lglosek w polskifj gwar::r. tzw. „G6rali bukowinskicli", în • Rozprawy komisji j~zykowcj •,
I..6dt (sub tipar).
~ Vezi Z d. St ie b e r,
Rozwoj fonologic::ny jr::yka polskiego, ed. II, Varşovia, 1958,
p. 70 şi urm.; St. U r ba ac z r k, op. cit., p. 32.
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c) înainte de o: z'el'ony (C), iel'uny (PM). pl'ova (B,M). l'ota (Pt), l'oto (PI),

l'ota!om (S), l' ata (V) ; d) înainte de u: bl'uska (MP, PI, Pt, S), do spytal' u
(C), pl'uskfy (B,M), pl'uca; e) înaintea unei consoane: xal'ka, ol'xa, pal' ce;
j) în poziţie finală: postul' (PM), kyrdel', myntel' (PM, Pt, PI, S) spital'
(PM, Pt, PI, S, V). motyl' (V).
Aceasta este, în cazul graiurilor de la Cacica, Vicşani şi Bulai, o inovaţie
.dezvoltată în urma contactului cu limba ucraineană. E de mentionat că
trăsătura aceasta se întîlneşte şi în alte dialecte de pe teritoriul polonez, învecinate cu limba ucraineană. !n cazul „goralilor" însă, avem de a face cu o
trăsătură arhaică, păstrată sub influenţa limbii slovace 1 .
O a doua trăsătură comună este desinenţa -e la acuz. sg. al adjectivelor
feminine:napelnefure (PM), mo iel'une xuste (S), ch3ol jex carne krove (PI).
nio nuve xa1;,pe (B), kupil slotJie smintane (V), gadal za ty ladny fifcyny (C).
La Cacica e neaccentuat după consoane nepalatale trece în y.
O altă inovaţie, de data aceasta necunoscută graiurilor polone convergente, este formarea comparativului adjectival şi adverbial cu ajutorul adverbului româ.nesc mai: mai ladny, mai gţsty, maj prentko (C); mai cenka, mai
paskudne (PI), mai fainy, mai duzo (PM), mai guronca (Pt), mai mlada (S),
mai dobry, mai Jiepsko (V), mai kfa5ny, mai vel'go (B). Această trăsătură, care
cîştigă tot mai mult teren, caracterizează şi alte graiuri slave de pe teritoriul
tării noastre. 2
'
O a patra trăsătură comună ţine de lexic. !n toate graiurile cercetate
am întîlnit o serie de cuvinte care nu aparţin limbii polone comune, nici majorităţii graiurilor polone convergente: farniki „chibrituri", melnik „morar",
brexac/ / bresyc „a minţi", „a născoci", brexun „mincinos", siozy ,;lacrimi", din
limba ucraineană; sparxat, faine, din limba germană, înregistrate ş:i în unele
dialecte de pe teritoriul Poloniei 3 ; arhaismul polonez mesonc ,,lună (astru)".
lntîlnim peste tot împrumuturi din limba română, ca: afyna (<afină 4),
barda ( < bardă), sapac ( < a săpa), putiia ( < putină), rumigac ( < a rumega), kapfony / i kapsun_y / / kapcimy ( < căpşuni), otava ( < otavă), balta
( < baUă), nepot// nepot ( < nepot), nana.{ ( < nănaş), Jieltovac ( < a cheltui), interjecţia saraku ! ( < săracul!) etc. şi foarte multe cuvinte referitoare la organizarea politică, administrativă, la realităţile noi de viaţă
materială şi spirituală, pe care graiurile polone le-au împrumutat din limba
română mai ales în ultimele decenii.
Privite în general, graiurile polone din Bucovina, în condiţiile izolării
de limba naţională, prezintă, în perioada actuală de dezvoltare, o serie de
trăsături noi, comune, rezultate ale legilor interne de dezvoltare şi ale contactului cu mediul lingvistic înconjurător. Aceste trăsături le conferă o fizionomie specifică în comparaţie cu fazele precedente de evoluţie ale acestor
graiuri şi cu evoluţia graiurilor convergente.
Vezi Z d. St ie b e r, ibid.; M. Male c k i şi G r. Nan d r i ş, op. cil., p. 20.
C!. Emil Vra.bie, Obseruaţii asupra unui grai rus pe teritoriul R.P.R„ Rsl, IV, 1960,
p. 122, şi Rsl. XIV, 1967, p. 111, s. v.
3 Cf. J.
K ar I o w ic z Slownik gwar polskich, t. I-VI Cracovia, 1900-1911.
' Cf. de asemenea, varianta jafery, !ntîlnită in Podhale (Zd. Stiebcr, Problem jţzykowej
i elnicznej odrţbnosci Podhala, L6di, 1947, p. 14.
1
2
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OlimHE 3AMEqAHHJI o IlOJILCKHX rOBOPAX eyqAEC:KOlf Y33,ll.A
(Pe1ioMe)

B npouecce HlY'ICHH.R .RJLIKa no.1LCKoro Hace.neBHA Cy'!aBCKOto YtlAa Mhl ycra11oeH1111
'ICTblpe roeopa: I) roeop cena Ka'IHICa, ero HOCHTCJIH 1.11ecL aoceJDUIBCL e 1790 r.; 2) roeop 6yKOBHHCKllX ropuee (gcrale), KOTopwe aoce.mmucL e IloAHa-MBKynyil, ConoHeeyn-Hoy H Tinewa
c 1834 ro.11a; 3) roeop cena .l>uKWaHb, ero HOCHTenu nocenunaci. 1.11ecb oKoJIO 1855 ro.11a
H 4) roeop cen MKXOBeHb H .l>ynalt, nepeHecCHHbll! CIOAa OKOJIO 1870BCOOTBCTCTBCHHO 1885 ro.11a.
HocnTenu nonLCKoro AlblKa o C}"laocKoll o6naCTH lllUlJllOTCA BhlXO.llUaMH Bl paJJIH'IHb!X
MCCT ManononhWH, o6naCTH 'lpCJBbl'laltHO AH4>4>ePCHU.Hp0Ba.HHOl!: B AlbllCOBOM oraomeHHB. 3Ta·
.11Hcl1Cl1epeRUHpOB8HJIOCTb OT])UtaCTCA H B crpyKType aHanBlllJIYCMhlX B .llaHH0.11: cran.e .llHBCPreHTHblX roeopo11. TipelK.lle '!eM oxapaKTCpB3oBaT& B o6DIHX '!epnx 3TH roeop:i.r, aBTop e aepe)'IO
o'lepe.llb ycraeoenn ll'.JLIKOBLie cooTBCTCTBHA c .11uaneKTaKDHL1M MaCCBBOM ManonoJibWH, oTMe'!aA xaK '!epTb!, o6wue .lllIR 6onLwel! 'lacnt ManononLDJH - I) accHMHnAUHA KOHe'IHLIX rnyxHx
cornacHLix n DOJHllHH nepe.11 rnacHLIM HJIH coHaHTOM cne.11ytoll(ero cnoea; 2) nepexo.11 .11peeHere>
a> o; 3) Ma1ypJeRBe, -TIUC a 'leprhl 6onee yJKoro · apeana, a HMeHHo: toJKHoro: I) pecjJneKc y/ f
; .11peeeero e; 2) CYJICeHHe HOCOBLIX rnaCHLIX; 3) OTI:yYCTBHe OKOH'la.HHJI -va B I nBile MH. '!HCJia.
)lance IlOKaJblBaCTC.R, B KaKOA Mepe 3TH 'ICpTbl coxpaHHJJHCb B KaJK,llOM RJ 'leTLlpeX roeopoe.
a TllK lKC MecTO, KOTOpoe JaHHMaCT cpe.11a HHX roeop ropxuen. B ReM o6HapylKBBlllOTCJI H 'lepTbl
CHJieJCXOro .11RaneKTa, a HMeBHo: 1) orcyrcnne nepexo,lla -x
-K; 2) cne.llb1 cMemeHH.R rpy!Illbl
i,
u!, z, f,
3) rnaronhHLie cjiopMbl :rana bYX pil, ju, pil; 4) maroJILHWe 01mH'!aH1111
-TnlJ -me, a TaJOKe BnHRHHC CJIOBfilU(BX .llllaJieKTOB KBK pelYJILTaT ueaocpe,llCTBCBHOro KOHTaKTa.
KaK peJynbTBT HlOnllUHH YKBJBHHblX roeopoe OT OCHOBHoro Macc11ea TIOnhCKoro R3b!KB,
TBK H BJillRHKe OKPYlKBIOlllCA Alb!KOBOA CpC.llbl, B HHX IlOJIBHJJCR ueJlbll!: PR.11 o6inax BHHOBBUHll:
I) CMRr'ICHHe l BO ecex IlOJllllllRX; 2) OKOH'laHllC -e a BHHHT. DB,ll. C.llBH. 'IHCJia y npHJIBr3TCilbHblK
llCCHCKoro po!Ia; 3)· o5pu::ia:i.un:: cpaane."IbHoli cren~Hff npH no:1o1ow11 PYMLIKC!Coro Hape'11u1 mai,
4) o5a:nre ne:ccff'le::K11e 3BKMCTBOBBHHA HJ pyM&IHCKoro .RJ&!Ka.

s, c, 3

>

3:

OBSERVATION5 GENERALES SUR LES GROUPES DIALECTAUX POLONAIS
DU DEPARTEMENT DE SUCEAVA
(Resurne)

Les recherches faites sur le langage de la populJ.tion polonaise du departement de Suceava,
nous ont permis de discerner quatre groupes dialectaux: 1) le groupe de Cacica, dont les rcprcsentants sont venus s'y etablir a partir de 1790; 2) le groupe des „montagnards" (g6rale) bucoviniens gui se sont etablis dans les villages de Poiana-Micului, Soloneţul Nou et Pleşa, a
partir de 1834; 3) le groupe de Vicşani, dont les dependants se sont etablis aux environs de
l'annee 1855 et 4) le groupc de Mihoveni et Buiai. transplante dans ces localites vers 1870 et,
respectivement, 1885.
La population de Ianguc polonaise de la region de Suceava provient de differents points
de la Petite Pologne, region fort diverse au point de vue linguistique. Cettc divcrsite se reflete
aussi dans la structure des groupcs dialectaux divergents qui font I'objet du pr<!sent article.
Pour etablir le caractere general de ces groupes dialectaux, on a commence par fixer Ies
correspondances linguistiqucs avec le massif dialectal de la Petite Pologne, cn y relevant les
traits communs a la plus grande partie de la Grande Polognc: assimilation des consonnes finales sourdes a la voyelle ou la sonnante du mot suivant; le passage de l'ancien a a l'o; la. „mazurzenie'', de meme que les traits propres a une airc plus restreinte, notamment celle du Sud.
!). Ie rMlcxc y//i de l'ancien e; 2). l'assourdissement des voyclles nasales; 3). l'absence de
desinence de la I-re pers. pi. -va. En poursuivant l'etudc, l'ar!icle indique les differents degrcs
auxqucls ces traits se retrouvcnt dans chacun des 4 idiomes precites, a.insi quc la place spe-
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cifique que le groupe dialectal des „montagnards" occupe parmi ceux-ci. Ce groupe presente
-des traits caracteristiques aussi au dialecte silesien, tels quc: I) l'absence du passage de -X >
-k; 2). traces de !'amalgame des series ~. t, c, ,5, et s, f, ~. 3 ; 3). formes verbales du type
byx pi/: Jex pi/; 4). desinences verbales -m et -me, ainsi que des infiuenccs slovaques <lues
au contact direct avec Ies dialectes slovaques.
L'isolement de ces quatre groupes dialectaux du tcrritoire compacte de langue polonaise,
autant que l'influence du milieu Jinguistique environnant ont cu pour consequence l'apparition au sein de ces groupes d'une serie d'innovations, telles que: I. le mouillement du I dans
toutes ses positions; 2. la desinence -e a !'ac. sing. des adjectifs feminins; 3. la formation
du terme de comparaison au moyen de !'adverbe roumain mai et 4. des emprunts lexicaux
communs, cn particulier du roumain.
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UNELE CARACTERISTICI ALE GRAIULUI MORAVO-SLOVAC 1
DIN CLOPODIA (BANAT)
GHEORGHE CIPLEA

Localitatea Clopodia este aşezată în judeţul Arad, pe linia ferată
Lugoj-Jamul Mare, la distanţă de 75 Icni spre sud de Lugoj. Ea dateazâ
din sec. al XIII-lea. Intre anii 1858 şi 1862 s-au stabilit în Clopodia - sau în
Klopot'in cwn ii spun localnicii care vorbesc ceha - cehii.
Despre venirea strămoşilor lor, ei, adică cehii, declară: to muie bit asi
sto let co pf[s]iS!i nasi d' edetci 2 „pot fi cam o sută de ani de cînd au venit stră
moşii noştri". Deoarece în anul 1863 a fost o mare secetă, mulţi cehi s-au
mutat în Bulgaria sau au plecat în America.
In prezent, comuna numără 1482 locuitori 3 , care în majoritatea absolută
sînt agricultori. In localitate există o fabrică de mobilă în care lucrează şi
cehi. Majoritatea absolută a cehilor sînt însă colectivişti.
Pentru prima dată_ am fost în Clopodia în 1962 şi am stat 3 zile apoi
·
în 1963 2 zile.
Am lucrat cu un chestionar ceh şi moravo-ceh. Apoi am notat şi cuvinte
auzite ocazional, care mi-au atras atenţia imediat prin fonetismul lor. Am
1 Mai nou, unii dialectologi din Cehoslovacia, nu acceptă denumirea de „moravo-slovac",
deoarece nu exista o legătură strlnsă, în vechime, intre graiurile „morave de est" şi cele slovace.
Aceşti lingvişti propun denumirea „m or ave de est" pentru graiurile menţionate. Noi
credem că este potrivită această denumire, deoarece exprimă mai clar conţinutul expresiei.
In textul nostru vom continua să folosim denumirea tradiţională (moravo-slovac). Schimbarea
denumirii graiurilor „moravo-slovace" este propusă de ] an C h 1 o u p e k şi A 1 oi s S tu dn i t. k a în articolul K postaveni kopanicdfskjch dialdlu mozi ntifeCimi vychodomof'avskjmi,
publicat 1n t Sborn!k praci filosoficke fakulty brnenske university •, rol:. IV, 1955, rada Jazyk,
t.. 3, p. 42--48.
2 A povestit muncitorul l1ehotik Petr născut în Clopodia la 1907. Unii preconizează chiar
anul 1858, de ex. Fran t i li e k Kara s în Cechove v Rumunsku, Praga, 1937, p. 54--55,
care menţionează că la 1862 au venit 40 familii de ceru cu 200 suflete; cf. şi Ş t e f an M a n c iu 1 ea, lnfiltrdri de populaţii strdine în Banal, extras din c Bui. Societăţii Reg. Rom. de geografic o, voi. XLVI, 1927, 1928, P- II.
1 După rccensăm!ntul populaţiei din 1962: români 749, cehi 164, germani 297, maghiari 273.
In legătură cu sistemul de notare utilizat de noi, a se vedea articolul nostru Influenţe
româneşti tn graiurile cehe din Banat. Lexic, în
c Cercetări de lingvistică t, XI, nr. 1, 1966, p.
64--65, nota 7, alineatul 2 (p. 65).
Cf. Z d zis la w ·St ie b e r, Zarys dialektologii jrzyk6w zachodnio-slowianskicli.
Z wyborem lekstow gwarowych, Warszawa, 1956, p. 136, Mapa 4: Dialekty czcskie; Bohusi<w
Havr.inek, Ndieli leskd, în 1 ceskoslovenskă. vlastiveda 1, III. 1934, p. 154, harta de la fig. 8
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notat şi citeva texte, suficiente pentru a-mi da seama
grai morav de est, mai precis de sud-est.

că

este vorba de un

Pentru a nu repeta anumite explicaţii în corpul articolului de faţă sau
în alte articole, cit şi mai cu seamă pentru a informa pe cercetătorii din ţara
noastră, credem că este nimerit să prezentăm : a) clasificarea graiurilor cehe
acceptată îndeobşte în dialectologia cehă contemporană şi b) să adoptăm,
pentru aceste graiuri, terminologia lingvistică corespunzătoare în limba română.
În literatura de specialitate de pînă acuma graiurile cehe se împart
astfel: I Graiurile cehe în „sens restrîns", din Cehia şi Moravia apuseană;
II Graiurile hanace (hanacka), din centrul Moraviei; III Graiurile mor avo s 1 ova ce (moravskoslovenska), din sud-estul Moraviei; IV Graiurile
1 ah e (lasska), din 9ilezia şi nord-estul Moraviei (vezi Harta nr. I). Fiecare
din acestea cuprind alte grupuri.
Graiurile cehe în „sens restrîns" la rîndul lor se împart în: graiuri c e n t r a 1 e , d e e s t (sau nord-estice), de a p u s sau s u d - v e s t i c e şi
ceh o - mor ave (sau sud-estice). Toate aceastea se vorbesc pe teritoriul
Cehiei (Boemiei). V. Vâiny împarte graiurile cehe în 5: 1. centrale, 2 sudice,
3 apusene, 4 nord-vestice şi 5 sud-vestice 1 •
Graiurile han ace sau morave centrale, răspîndite în centrul Moraviei,
cuprind: grupul centra 1, apusean, muntean (horske), sudic,·
ci u hac (euhacke) etc. Există şi graiuri de trecere, în care, de ex., u a rămas
neschimbat iar y >i (dub „stejar", riba „peşte". La acestea aparţin graiurile
slavkovsko-bucovicke, pferovsko-kromefizske, zab te z s k e, k u n st a t s k e.
Graiurile moravo-slovace cuprind: graiul pod 1 u j an (podluiske),
vorbit în jurul localităţilor Lenzhot şi Bfeclav, graiul d o 1 ea n, mai bine
zis graiurile do 1 e ne (dolska), graiul c he 1 e ce an (kelecke), din jurul
localităţii Kelc, graiul va 1 ah (valasske), graiul copan ic ea r (kopanicarske) vorbit de-a-lungul graniţiei slovace.
Graiurile 1 a h e (lasska) cuprind grupurile de graiuri m o r a·v a n,
o str avan sau estic şi op avan sau apusean 2 •
In legătură cu redarea în româneşte a unor denumiri de graiuri, noi
am fi de părere ca ele să fie cit mai aproape .de ceea ce exprimă în cehă,
adică să fie traduse, unde este posibil, iar unde traducerea s-ar îndepărta
1

V. V al n

y,

Ceskoslouenskti n4ieU (curs litografiat,

fără

locul

şi

anul

apariţiei),

p, 6,34 urm.
2

B oh u s I a v H a v r an e k, op. cil„ p. 154, Frantisek Travnlcek, Historickti. mluunica
leshoslouenskti.. Uuod, hlti.skoslwi a lua„osloui, Praha, 1935, p. 24-25. Aici autorul vorbeşte de:
I grupul de graiuri cehe, 2 gTDpul hanac sau morav central, 3 grupul moravo-slovac, 4 grupul .
silezian sau Ie ah (propunem denumirea „I ca h", la singular, pentru lafske) şi 5 grupul
sluvac (care cuprinde toate graiurile slovace); B oh u slav Havra ne k - A I oi s
J ed Ii k a, Ceskti. mluunice, Praha, 1963, p. 462-464; p. 6, 34 urm. D. F r. Cui n,
B re t i s l a v K o u d e I a., A n to n f n Mat I, prof. d r. F r anti s e k S v C! r a k,
Vyvoj leskeho jazyka a dialeklologie Praha, 1964, p. 89-98. Partea dfalcctologică din această
publicaţie, care este tot un manual litografiat destinat studenţilor de la. secţia fără frecvenţă,
trebuie citită critic. A se vedea în acest sens S I a v o m l r U t ~ ~ e n y, Dialektologie u
lllebnici o uyuoji jazyka (o recenzie a. publicaţiei precedente), în • Nalie fee• ioc. 49, 1966,
nr. 2, p. 102.

c
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prea mult de termenul din cehă să dăm denumirea apropiată. De ex. kopanildfske nafeti s-ar traduce „graiurile săpătorilor" (adică a acelor locuitori care
s-au mutat din Slovacia, au săpat şi defrişat locul din Moravia unde s-au aşezat).
De aceea noi sîntem de părere ca această denumire să fie redată în româneşte prin copaniceare sau a lăzuitorilor (ct. laz, a lăzui). La fel pentru gTaiurile vorbite în regiunea Chod propunem denumirea ho de ne (chodskâ),
ca şi pentru cele din regiunea Doudleb do ud 1 e b e (doudlebskâ) etc.
Fenomenele care caracterizează graiul din Clopodia ca un grai mora\·
sînt de natură fonetică şi morfologică. Vom examina deci fapte din vocalism
şi consonantism, precum şi din flexiunea nominală şi verbală.
A. Din vocalism menţionăm următoarele particularităţi :
I. 'a din ceha comună s-a păstrat fără schimbare atît în temă (şi rădăcină)
cit şi în desinenţe, mai ales după j, l, 1i: jahn'a „miel", jacmen „orz", jatelina
„trifoi", kosila „cămaşă", studiia „fîntînă", jatrn'ice „caltaboş", zabijat „a
tăia (porc)", napajat 1 „a adăpa„; după alte consoane, ca l, c, z, i; tlacanka
„tobă (de porc)", obracat „a întoarce", ha :zat „a arunca", koia „spumă",
ret 'azi 2 „lanturi".
La baza iui 'a care apare în graiul din Clopodia, ilustrat prin exemplele
menţionate, stă atît un ~ slav comun, precum şi a sau o vechi, atît în poziţie
interioară cit şi în poziţie finală. De ex. jacme1i a avut în slava veche forma
jt;lbmy3. ]atelina în slava comună a avut forma *d~telb 4 dintr-un *demtel-j&,
cu rădăcina d~t- 5 • De asemenea, în poziţie finală avem a face cu acelaşi reflex
a al vocalei nazale anterioare, de ex. jahn'a < agn~ şijagng 6 . Trebuie să facem
precizarea că în acest cuvînt ja din prima silabă, mai precis acest a este un a
preiotat, deci este de altă provenienţă decît ja- din cuvîntuljacmen. Şi în particula reflexivă sa, atestată în graiul în discuţie, -a provine tot dintr-un ~ (tl\)7.
, . Uneori apare i : (lung) în locul lui a : (lung literar) cum este în cuvîntul
smi :t sa „a rîde" 8 .
2. Vocala u: (lung) din ceha comună s-a diftongat în majoritatea graiurilor „moravo-slovace". In graiul din Clopodia, considerat de noi ca un grai
1 Vezi Jan G e bau e r, Hi.stori&k4 mluunice jozyka teskUw, dii I, Hltiskoslovi, Nakl.
Ceskoslovenske akademie v~d. Praha, 1963 {reeditare), p. 102.
2 Cf. Jan G e bau e r, op. cil„ I, p. 114, III, p. 120, unde se arată că -'a: din iet'az
provine dintr-un mai vech! -ezb, -edzb.
• Cf. E. Pa u Ii n y, J( veku ]agicovyc/1 a Pal„ovych glos, !n t Slavia • XXVIII, 1959,
se§it I, p. 2a.-28.
• Cf. Jan G e bau e r, op. cil„ I, p. 105; O. H u j e r, ]( teskA piehlti.sce a v l, în tP t ispcvky k historii a dialektologii ceskeho jazyka" Nakl. CSAV„ Praha, 1961, p. 33--41; V a el a v M ac he k, Etymologicky slovnik jazyka tesklho a s/ovensklho, Praha, 1957, p. 178, s.v. jetel.
• J an G e bau e r, op. cit. p. 52, 105: V ac I a v Mach e k, op. cit., p. 178.
• Vezi Jan G e bau e r, op. cit.I, p. 97, 162; J ă. n St ani s I a v, Dejiny slovenskAho
jazyka, 1, p. 384.
' Cf. N. S. T r u b e c k o j, Ob otrauni.jach obiteslavjanskogo t v leiskom jozyke în • Slavia t, VI, 1927-1928, p. 661-684; Jan G e bau e r, op. ci.I. I, p. 114.
e Cuv!ntul smil: I sa „a ·rîde"· este atestat şi în alte graiuri din Moravia, cf. A. V a§ e k,
Charakteristika n4reU na Roznovsku a vychodnim va.Jalsk<1mezifitsku, !n Studie ze slovanski ja,•ykovldy: Slxwn~k k 70. nar. akad. Frontiika Tr4vniika Praba, 1958, p. 391; Jar om ir B Ii f.
Dolsk4 ndfeU na Morave, Praha, 1954, p. 54; Fr. Bartos, Dialectologie morauskd, Brou,
1886, p. 7.

e
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„moravo-slovac" (sau morav de est) cu unele trăsături comune şi altor graiuri
din Moravia sau chiar din Cehia, se păstrează în majoritatea cazurilor u :,
care corespunde lui O!.L din limba cehă literară. Astfel am notat după consoane
dure (în următoarele cuvinte): a) ku paren „baie", su :set(ka) „vecin(ă) 1,
hu :senka 2 „fluture", oni kopu „ei sapă", sestu „a şasea" ku :sek „o bucată",
şi în general în toate formele de acuzativ sg. ale substantivelor, adjectivelor,
pronumelor şi ale numeralelor ordinale de genul feminin (cf. partea de morfologie); b) lu :pat „a curăţa de coajă", ilu :tek „gălbenuş", ru :ra „ţeavă".
În unele cuvinte apare această vocală u scurtată: c) kuf(rS) „fum", kocur
„motan", lupeme „curăţăm (de coajă)", se zbufilo „s-a dărimat" etc.
Acest u: din exemplele amintite subt a reprezintă pe un Q slav comun
şi mai vechi ceh comun. In exemplele de subt b şi c;. u: (lung) şi u (scurt)
provin dintr-un u sau Q slavi comuni, sau dintr-un o, o: străini (neslavi) 3 ,
dintr-un~ (silabic) etc. In afară de graiurile „„moravo-slavace" mai este atestat
acest u: şi în graiul c i u h a c, care face parte din grupul de graiuri h a na ce din Moravia centrală. În alte graiuri cehe mai apar forme cu it(u :)
în mod cu totul izolat. Astfel, în graiurile de trecere cehe de sud şi vest există
forme de tipul kohu :t „cocoş, dlu :ho adverb, „lung" sau „mult (timp)" ku :sek
„o bucată", nesu: (ei) duc" 4 •
In celelalte graiuri cehe ca şi în limba literară acest u: s-a diftongat
în 01J- 5 •
1
2

Cf. Jan Geba.uer, op.cit.I,p.48, 254,308; Ja.romfr Be!H, op.cit.,p.11
Cf. V â c I a. v V â 7. n y, O jml:ne&h motyliJ v slovenskyd ftaieUch, Bratislava., 1955,

p. 261.

Cf. F r a. n t i s e k T r â v n f l e k, op. cit„ p. 86.
' Cf. O I d r i c h H u j e r, V yvoj jazyka Ce.skoslavmskl.ho, in 1 Ceskoslovenskâ vlastiveda. • III, Ja.zyk, Praha., 1934, p. 41; S I a.vom ir U te~ e n y, NaieU piechodfteho ţdsu
leskomoravsktho. Hltiskoslovi, Praha, 1960, p. 60.
• In această privinţă constatăm că monumentele vechi de Jimbă cehă înregistrează forme
cu v: nediftongat încă la începutul secolului al XIV-iea. Abia pe la 1337 slnt lntllnite forme diftonga.te (conf. Jan Geba.uer, f>/J. cit., I, p. 260). Dar diftongul provenit din u a. fost notat obişnuit
prin a.!,! de ex. wyka.!,!pie, persoana. a III-a. pi. „vor cumpăra", fta.d IUa.wa.<j „deasupra. capului"
etc. Se presupune cA. forma intermediară cu a.ţţ ar fi o influenţă germană. Acest diftong a.'!, reflex
al lui u: (< 9), predomină şi se utilizează cu regularitate pină in anul 1849. Jan Gebauer si:une
că u se schimbă ln a.ti şi acesta mai departe în o~ , de ex. sUd - sa.~d- so!.ţd - „judecător";
nesu-nesa.~-neso!,! „(ei) ele duc". Schimbarea a.cea.sta fiind opusul contragerii (contracţiei)
o numeşte schimba.re prin extindere (ro~ffenim).
Cele mai vechi mărturii despre rostirea lui o~ sînt din 1421, spune Gebauer, şi acest dihong
este redat prin ow.
1n Jimba cehă literară şi ln majoritatea graiurilor cehe, aşa cum am spus, apare ou, alături
de ca.re, în poziţie la început de cuvînt, este şi u (redat uneori prin v). In unele monumente, apa.re
u (în locul lui u) şi a.I};, de ex. uftor „februarie", usta. „gură", utery „marţi" ol};fa.t „oficiu, birou",
a. !! z k ost" îngustime „(Cf. Jan Gebauer, op. cit„ I, p. 261).
In graiuri este genera.lizată forma fie cu o'! (pentru Jit. o!,! şi u, de ex. lo'!ka. ,Juncă", o!,!lerek" marţi"), fie că a. rămas 1~ vechi. In aceast! situa.ţie sint graiurile cehe din regiunea. Doma.zlice
(de ex: s kozu „ cu capra", klobufi „pălărie"), apoi din partea. r.lsăriteană a ţArii, în Slovacia., îo .
Moravia de est şi Silezia. In Moravia şi Silezia apa.re iJ, mai cu seamă în graiurile valahe, slovace,
dolene şi în cele din regiunea Opava şi Ostrava. Apa.re şi o'!_: lit. iJ (6 > uo > 1'), de ex.: v. ceh
hr6za, r6ie, ceha. lit. contemporană hT1'za. „groază", ruze „trandafir", dial. hrol};za, ro'!za..
Jan Gebauer menţionează că şi in germană au avut loc schimbări similare, in ca.re u <
a'! şi o'!: h-US> ha!.ţs şi holjs. AsUel, în graiurile bavareze a avut loc acea.stă schimba.re încă în
8
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In graiul din Clopodia am notat şi forme, puţine ce-i drept, cu oti, atît
în interiorul cuvîntului cit şi în poziţie finală. în interiorul cuvîntului: ;:
Klobol}k (Klobol}ki) din localitatea Klobo1Jki" (cf. klobotik „pălărie"), z Olomo!,lce „din Olomouţ", Dlo!,Lha: ulice) „Strada lungă", strol}iok „strujac :,
koupili „au cumpărat". In poziţie finală: necht' p§ol} „să scrie", nebudol} se
t'i smit „nu vor rîde de tine", ne umijol} „(ei) nu ştiu", ut' ikajo!,l (ei) fug",
on'i sol} rest „ei sînt restul", on 'i majo'}" „ei au". De reţinut că aceste forme
le-a utilizat un singur vorbitor, alături de formele în -u {ca iiju tSi „trăiesc
trei'· care predomină.
Explicaţia acestor forme rezidă, credem noi, în faptul că în graiul din
Clopodia se interferează şi fapte de limbă din graiurile limitrofe de acum un
secol (înainte de venirea cehilor în Banat), fapte care, poate, au fost aduse
de către unii locuitori veniţi din regiunile unde erau vii formele în ol} {ca
ut'ikajol} „(ei), fug", sogsed/t „vecin") 1 . Sau poate fi vorba de o analogie
cu verbele cu temă dură învăţate, de unii vorbitori, mai recent prin vizitele
în Cehoslovacia sau prin venirea în vizită în Clopodia a celor din Cehoslovacia.
3. Un alt fenomen îl constituie schimbarea (metafonia) lui u în i (în silabe
moi) după consoane palatale. Astfel în graiul în discuţie nu s-a produs schimsecolul al XII-iea. De asemenea în franca de est, în sileziană etc„ s!nt atestate formele cu au
şi o!,! pentru ,; încă din secolul al XVI-iea. Din acest motiv, Jan Gebauer crede că aceasta ar fi ~
influenţă germană asupra limbii cehe.
1 Cf. J ar o m ir B I': I i c, op. cit„ p. 12, 194 ş.a.
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barea lui u în a!.l şi apoi în i, aşa cum s-a menţionat în legătură, cu u > a!l >o!.l
în nota 5, p. 286 deoarece schimbarea (metafonia) lui u în i a avut loc mai
devreme1 .
4. După consoanele palatale, în graiul din Clopodia s-au păstrat vocalele
u şi u: (lit. u, u), atît în interiorul cuvintelor cit şi în desinenţele cazuale ale
substantivelor feminine cu temă moale (la acuzativ şi instrumental sg.).
Astfel, în interiorul cuvintelor: bfux „stomac", lu§n'e „loitră", lust'it „a
curăţa" (a face curat ceva), klu :cek 2 „cheie" etc. In desinenţele cazuale:
acuzativ sg. na§u „a noastră", vasu „a voastră", pfen'icu „griu" 3 , kukuficu
„porumb", na n'u „pe ea", instrumentalul sg. se_mn'u „cu mine".
5. In ceea ce priveşte -y, -ej, ca terminaţii ale adjectivelor cu temă dură,
în graiul studiat de noi întîlnim în cea mai mare parte forme ca în limba
literară în -y precum şi în -ej şi -e (aceasta din urmă, adică -e, a suferit o
închidere în pronunţarea sa de ex. male mn ' esto „oraş mic", alături de care
există şi mali: mn 'esto, minuti: tejden „săptărnîna trecută", dvaa§edesa :ti
„al şaizecişidoilea". tsiasedesa :ti: „al şaizecişitreilea"' spatni: „rău, prost"'
dobri den' „bună ziua", dobri velir „bună seara", hotovi „gata" upeeeni „fript",
modri „albastru", bra-u-novi §aty „haine gri" reini: xleba „pîine de orez",
takovi par „aşa o pere:he", klusti „gros".
In afară de adjective, apar aceste forme cu y, ej şi în alte cuvinte, în
poziţie interioară: vozik „cărucior, car", m/,i :ko „lapte", pozitra „poimîine",
zasivat „a coase". noiik „cuţit(aş)"' listek "bilet"' poleJfka „supă", pozetsku
„poimîine", fejkat1: „au spus", strejcek „unchi; zejtra „rnîine" etc. 4 •
6. Păstrarea diftongului aj în poziţie tautosilabică este o altă caracteristică a graiului din Clopodia. Astfel, atît în poziţie iniţială cit şi în poziţie
Dialectal a.pa.re şi forma. klaiU,, da.r foarte ra.r, cf. J a.n Geba.uer, op. cit. I, p. 262.
' Formele a.cestea. sint a.testa.te şi în graiurile d o 1 e n e din Mora.via, vezi J ar om f r
B e Ii
op. cit., p. 60----61.
8 ln evoluţia lor, aceste forme au avut unele particularităţi. înainte de a. se fi produs
meta.fonia. u > i intre consoana. precedentă ca.re era pa.la.tală - (exceptind pe j, l', ii) şi u s-a.
dezvoltat un j (j) de trecere de ex: naJju, vaJju, biju:i& etc. Unii lingvişti, cum este de ex.: Sa.chmatov, cred el înainte de a fi trecut i în 'u ar fi ajuns printr-o fază intermediară sub furma.
redată în scris prin u, nu cum preconizează Gebauer el ar fi un diftong iu. Este adevărat că scribii
timpului a.u redat acest •;; pr;n iu, yu, da.r trecerea. lui 'u în i rste ca.uzată de pierderea.
corelaţiei pa.lata.le a consoanelor (cf. J an G e bau e r, op. cit, I, p. 275-278, 748-749).
Cit priveşte cronologia. meta.foniei lui 'u în i formele cu i sint a.testate în monumentele de
Jimbă cehă inel de la începutul secolului a.I XIV-iea. (1375). Franti/ek Travnicek opineâză că ar
fi început şi ma.i devreme şi că s-a. scris la început iu (du/iu), deşi se pronunţa i (cf. Fran t i se k
T r A v n I l: e k, Hisloricka mluvnict. leskoslovenskd, p. 86). Din secolul a.I XIV-iea. pini în seeulul
al XV-iea., meta.fonia lui i şi-a. atins apogeul. De atunci formele cu i sint mai puţin frecvente, ele
se reduc. Ma.i lntii a dispărut i în formele verba.le de conjugarea. a. III-a. sau a. lV-a. de tipul lui
pracije „(el) ea.lucrează" (vezi Bohusla.v Havranek-Alois Jedlicka, op. cit.,
p. 2 7; Fran t i se k T r a v n Ie e k, Mluvnice spisovne lestiny, 1, Pra.ha, 1951, p. 563.
(Havră.nek- Jedlicka. preconizează clasifica.rea. verbelor în 5 conjugări, după tema. prezentului
indicativ persoana. a. III-a sg., iar Td.vnlcek adoptă, drept criteriu de clasificare, tema infinitivului, conform căreia., în limba cehă există 6 conjugări (clase). ln felul acesta. verbul pracovai „a
lucra" şi panovaJ" a. domni", după unii, se inca.drea.zl la. conjugarea. a III-a. (cf. Bohusla.v Havra
nek-Alois Jedlifka), ia.r după a.Iţii, la. conjugarea a VI-a (Travnicek).
• Cf. Da.na. K o ne f; n a, K jazykove situaci v malem vychodomoravskem mlstl, in
•Acta. Univcrsita.tis Cuolina.e 1, Philologica, 3 „Slavica Pra.gensia" III, 1961, p. 119-126;
Jaromir B~lif, op. cit., p. 141-145.
1

c,
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interioară avem forme cu
taţi" (imperativ), najvic

aj faţă de ej din limba literară. De ex. lekajte „aştep
„cel mai ·mult", najmlad(t)si „cel mai tînăr" 1 .
7. In graiul din Clopodia, ca şi aproape în toate graiurile morave de
est, o în poziţie iniţială apare fără v protetic (în cuvintele începătoare cu o :
-0na li :cila" ea a vopsit (a dat cu var)", on 'i su: ei sînt", odpoledna „după
amiază", otelenu: kra :vu „vacă a făta", okov- „găleată" 2 .
B. Sistemul consonantic. Este aproape identic cu cel din graiurile cehe
<lin Cehia si limba cehă literară.
Una dintre caracteristicile cele mai pregnante ale consonantismului
graiurilor morave de est este păstrarea lui se: e§le su: takove „încă sînt din
acestea", islerka „şopîrlă", Sletka „perie, pensulă", pu :§lat „a da drumul,
sla :va „sevă, suc, zea.ID.ă" s.
In textele din secolul al XVI-iea sînt atestate numai forme cu st'. Alături
<le aceste forme s-a menţinut mai consecvent în graiurile răsăritene şi forma
în §l pînă azi. Sporadic apar şi în unele graiuri cehe propriu zise. 4
C I Din morfologie, ne vom referi la declinarea nominală, pronominală,
şi adjectivală (adjective cu formă scurtă), numerale ordinale, subliniind formele
cazului acuzativ şi instrumental sg. feminin.
1. Formele în -u apar la substantivele de tipul psen 'icu, kukuficu, care
se declină după duse - du§u (acuz. ·sg.). La această categorie de substantive
<lesinenţa cazului acuzativ sg. -u provine din Q slav comun 5 •
2. De asemenea la pronumele personal persoana a III-a sg. feminin ona
„ea" apare aceeaşi desinenţă la acuzativ sg. ex. na n 'u „pe ea", iar forma
<le instrumental sg. a pronumelui personal pers. I-a semn' u „cu mine"
(aceasta pare a fi după ona de la acuzativ sg.). in limba cehă modernă acuzativul sg. al substantivelor feminine are desinenţa i/i faţă de vechiul ceh u/u ex.
ausi pentru dusu 6 • Aceleaşi desinenţe în -u apar şi la pronumele posesive
persoana I-a şi a II-a feminin la acuzativ sg. na§u, vasu (cf. mai sus).
3. Adjectivele feminine au aceeaşi desinenţă -u, de ex. : otelenu : kra :vu
(acuzativ sg.).
4. La numeralele ordinale genul feminin de asemenea apare -u la acelaşi
caz; ex.: druhu „a doua", stvrtu „a patra", pa :tu „a cincea" etc.
II. Cît priveşte flexiunea verbală ne vom referi : la formele verbului
byt „a fi" ale indicativul prezent, care ne fac să repartizăm graiul din Clopodia
1 Vezi Jan G e bau e r, op. cit. I, p. 133; Fran t i li e k T r a v n f f e k, Historick4
mluvnice leskoslovensk4, p. 76; Mir os 1 a v K om are k, Histori&k4 mluvnice leska, I, HlasJwslovi, Praha, 1958, p. 156.
2 Cf. A. V ase k, loc. cit., p. 395; Jar om Ir B
Ii f, op. cit„ p. 13, 104; V. V a
n )', Ceskoslovenska nareU, p. 4.
3 Grupul U are origini diferite !l < stj în pu: Ilat „a da drumul" a lăsa.", Il poate avea
la bază skj, sl etc.
Pină in sec. al XIV-iea !l se menţine ln textele cehe vechi alături de !t'. Numai după două
secole apare forma !I'.
• În graiurile hodene s-au păstrat pînă nu demult forme ca !lesti „fericire, noroc" (cont.
V.Vafn)1,op.cit.,p.8~l); Jan Gebauer, op.cit.I,p.522; Frantisek Travnit e k, op. cit., p. 145-146; s I a Vom ir u t e se n y, op. cit., p. 206-208.
5 Cf. ] an G e bau e r, op. cit., III, Tvaroslovi, 1 Sklonovtini, p. 206.
• Vezi Jan G e bau e r, op. cit., I, p. 46.
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între graiurile m o r v e d e e s t (şi putem preciza că este vorba de graiuri
morave de sud-est). De ex.: ja su 3 „eu sînt", ti si „tu eşti", on je „el este",
mi zme „noi sîntem", vi ste „voi sînteţi", on 'i su „ei sînt" (de subliniat
faptul că noi nu am notat vreo deosebire între forma persoanei I-a sg. şi cea
a persoanei a III-a plural, care în alte graiuri morave, cum sînt cele dolene,
apare forma su „(ei) sînt"). Forma xcu „(eu) vreau" modelată după jsu, poate
fi încadrată tot aci'·
Verbele de conjugarea a III-a şi a V-a (după Bohuslav Havranek Alois Jedlicka 5), au la persoana a 3-a pl. a indicativului prezent desinenţa
u: (lung) sau u (scurt) vechi, de ex. pracuju: „(ei) lucrează", d' etaju: „ei
fac" (uneori şi „lucrează", poxazi(j)u „provin", xod 'iju „ei umblă", vafiju
„(ei fierb", piju: „(ei) beau", daju: „(ei) dau", voiaju „(ei) strigă, cheamă",
nemaju „nu au", vikladaju „ei explică, spun" 6 etc. Desinenţa persoanei
a III-a pl. a indicativului prezent în uLu are la bază, aşa cum s-a mai spus
aici, -Qt sau -~t din limba cehă veche. In vechea cehă, deci ar fi trebuit să
dea -Ut, -at, iar după căderea consoanelor finale s-a ajuns la volaju 7 etc.
Pierderea cantităţii din desinenţa personală poate fi o evoluţie mai" nouă.
In încheiere subliniem că în cele expuse mai sus am vrut doar să scoatem
în evidenţă, deocamdată, unele aspecte care caracterizează graiul din CI opodia ca făcînd parte dintre graiurile „moravo-slovace" sau m o r a v e d e
su d - e s t 1 (în care există însă şi elemente din alte graiuri m o r a v e
ca cele d o Ie ne etc.)
HEKOTOPhlE XAPAKTEPHhIE OCOl>EHHOCTU MOPABCKO-CJIOBAI{Koro rOBOPA
KJIOII:J,lllHI (liAHAT)
(Pe:JIOMe)
Bo Bae,11eHHH ,11aeTcR 1CpaT1Ca11 HCTOpHJCo-reorpacjJH'!CCKIUI cnpasKa o JKHTCJJJIX H caMoM Mec·
Te~Ke Knono,!IHR, a TalOKe ICllaccHcjJHKaUHR H PYMb!HCKoe Ha3aaHHe (npeJ].JlolKeHHoe asTopoM)
~e!DCKHX

roaopos.

.

1 Cf. Du§ an S 1 os ar, Dnesni rozd.~leni nâreU na vyclwd.ni Morave, în • Studie ze slovanske jazykovMy • p. 388. Aici se dă isoglosa persoanei I-a sg. a verbului byt (i) „a fi''., su/jjsem
„eu sînt"; Fre.ntBek Travnfcek, op. cit„ p. 419; Jan Gebauer, op. cit„ III,
partea a.2-a, p. 413.
2 Cf. Jaromfr Belic, op. cit., p. 170.
a Vezi Ceskd. mluvnice, Praha, 1963, p. 267 urm.
' Cu privire la clasificarea verbelor în conjugări, vezi aici p. 289 nota 4 alineatul 2. După
clasificarea lui TrAvnl~ek din Mluvnice spisovnl leftiny I, Praha, 1951, p. 563, verbele date de noi
se lncadrea.ză la conjugările I, IV, V, VI.
• Cf. Anton I n Dos tal, Nâstin d.ljin leskiho a slovenskeho jazyka, Praha, 1954
(rotaprint). p. 64, 131.
• Din declaraţia locuitorilor cehi reiese că provin din localităţi aşezate ln sud-estul Moraviei.
Astfel, unul dintre subiecţii anchetaţi Ingr Jifi, colectivist pensionar, născut la 1886 declară:

Moi rod.'ili poza; zeju 8 Moravi, z Vranovic ... NaJi bili z Va&enovic jak mu: j pan ta: ta bil (z)
s J(! (I) obic, jed.n'i z Hrulek ... „ Părinţii mei provin din Moravia, din Vranovice, a.şa cum bunicul
meu era din Krebice, unii (provin sau slnt) din Hru!ky „.„ Noi, am identificat pe harta CSSR
(Cehoslovaciei) 2 din localităţile amintite; Vranovice în raionul Breclav în Moravia de sud-est,
mai există şi în raionul Pfibram din Cehia sud-vestică; Hru§ky se află la est de Breclav.
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ABTop onpe.u;em1er TOBOp KJIODO.D;HH, KOTOpLlll HBKeM He 6LlJI HJ}"!eH, KaK MOpaBCKoCJJO&al.IKHil TOBOP HJIR IOTO-BOCTO'IHLill MOpaBCKBll c JJieMeHTaMB .u;pyno: coce.D.HBX MOpaBCXBX
roaopoe, HanpRMep, ».D;QJTeHCKBX« H .u;p. 3To DOJIOJKeHBe noAnepll!BBaeTCJI <j>OHeTH'leCKJIM B
MOp<j>oJIOTB'ICCICBM MaTepBaJIOM.
A. cJ>oneTHKa: 1.BHJy'laeMOM roaope coxpaHBJIHCb .u;peeue'lemcKBe <j>opMLI Ha 'a ('u eocxo.n;KT K 06w.ecnaaBJ1HCKOMY f), Hanp~Mep: jahn'a „i;rueuox", :abijct „p~an CBHBLIO" B T• .u;.;
2. TaJOKe rnacHLI u: (< o6w.eCJiaB. ~) noum1e1c11 B cnorax 5u:set(ka) „coce.a(xa)", ku:sek
„xycox", hu:senk.1 „ryceHH!la" H .u;p. B npHMepax lu:pat „o~HCTHTL KOllCypy", flw:tek
„lKCJITOK", kwf(rs) „.n;LtM", kocur „KOT", se tbufilo „paJpywencA" H T. .u;. u (.aonTBll) RJIH
(KpBTKBll) BOCXO.D.HT K o6wecnaB. u HJill Q HJIB K o, o: (HCCJiaBAHCKoro, HHOJIJLl'IHOTO
npOHCXOllC.D;CHHll) RJIH Kl CJIOTOBOMY B T. .u;.; 3. B Ha'laJILHOll DO~HLIHB o D°"8JllleTCA 6CJ npoTeTH'lecKOTO tl, Manp11Mep: Ofili, oni, okov „BCllpO" H .llp.; 4. CoxpaHCHHC B Ha'laJILHOll B HCHa'laRLHOll DOJRllHH .llllljJTOllTa aj:najm/ad(t)si „6'a!l"L1l! (-aJI) MOJI0.!1011 (-a11)", ctkajte „DO,!lOllC,!lHTe« (noaCJIKTC'lbHOe HarrnoHeH11e); 5. Kot1conaHTJr!M l!OCTO'IHO-MOpaecJCY.x roaopoe xai;anepHJYeTCA coxpa.HeHBeM rpymn.i U. B roeope Knono.aeA ECTpc'laK.TC11 <j>opMbl pu:Uat
„nycTHTb", ,.i:CeYka'' ,.m.uepHua« H .np.
B. B pa1.11ene „Mopcl>oJJorae" paccMBTpH&aeTCA 11McHHaA K rnaroJILBaR <j>neKCJIA.
l. B noii 'IBCTH (1 HMCHHa.A (jinexc1rn) npBBO.D;ATCA npHMCPLI CKJIOBCHBll BMCH CYILICCTBB•
TCJibHLIX, MCCTOBMeHHll H npBJI&TaTCJILHblX, Bi.ineJilllOTCR .PopMbl BHHHTeJJLHOTO H'TBOpHTCllLHOTO
na,11eJ1Celi:, cjJopMbt :JKeacxoro pana. TaK, npe.u;craaneHLI tjiopMLI Ha -u: J. HMeHa cyweCTBitl"Cmll:lwe
THna p!enicu, kukuficu; 2. JIH'IHOe MCCTOIDKeHBe 3 Jlllll& C,!lBH. 'IBCJia BllHBT. aa.u;. :JKeH. pana
na nu „Ha Hee'', npBTlllK8TCJibHOe MCCTOHJKeuue 1 H li JIRIIB llCCH. po.u;a, BHHHT. Dll,llCll\
11..Su, valu, se mnu „co MHOl!" (TBOPBT. na.a. C,!lHH. 'I.). 3 IlpBJTaraTeJILBOC lKCH, po,!la BBHHT.
na.n;., HanpHMep, otelenu: kravu „OTCnCBID}'10Cll xopoay". 4. Ilopll,!lKOBLIC 'IBCJIBTenbHLIC, BBBHT.
na.u;. lKeH. p0,!18 druhu „BTOPYIO"' itvrtu „'ICTBCpT)'IO". patu OAT)'JO» B T. ,!l.
II. fnaroni.HaR tjinexcH11. XapairrepH!.T cjlopMLI marona bjt „6L1Tb" a BJABHTCJILHOM
HaKJIOHCHBH, HBCTOlllDeM BpeMCHH, B nepaOM JJBL1e e,!lHH. 'IHCJIB ja su „li ecMb" H B TpeTLeM
nHUe MHOlK. 'IHCJIO oni su „OHH cyn.". 3aTeM aBTop npe.n;craBJ1J1eT rnaronLI III H V cnp11JKeHB11, KOTOpLie BLICT}'llalOT B B31'JIBHTCJILHOM Ba.J<JlOHCHJIH, HaCTQJllllCM BPCMCHH, TpCTbCM nHue
MBOlK. 'IHCJia c OKOH'laHBeM
(RJTH u) ,!lpCBH. (< -Qt, -fi), H&npHMep: d'el.1ju: „OHH ,!leJialOT,
(pa6ora10T)", pracuju: „pa60Ta10T". vafiju „aapAT", piju: „DblOT", voiaju „JOBYT, KpB'laT",
nemaju „He BMCIOT" H T. .ll

_„:

QUELQUES CARACTtRISTIQUES DU PARLER MORAYO-HOVAQUE
DE CLOPODIA (BANAT)
(Resnme)
Dans l'introduction, l'auteur presente une breve infonnation histarico-geagraphlque sur
les habitants et la localite de Clopodia, ainsi qu'uoe classification des parlers tcMques avec le
denominatioos roumaioes (proposees par l'auteur).
L'auteur determine ensuite le parler de Clopodia, lequel - par ailleurs - n'a pas eocore
fait I'objet de recherches, comme etant un parler moravo-slovaque ou morave du sud-est, compreoant des elements appartenant a d'autres parlers moraves du voisinage, tels que Ies „dolenes",
etc. De oombreux faits Iinguistiques, d'ordre phooetique et morphologique, viennent a I'appui
de cette assertioo.
A. Faits phonetiques: I. Ce parler conserve des fonnes avec 'a du tcheque cammuo (lequel
'a derive d'un ţ slave commun). par exemple jahn 'a „agneau", zabijal „cauper (Ie cochoo)"
etc. 2) Pareillemeot, la voyelle u: t lc slave commun Q) apparalt dans Ies mots su: set (ka) „voisin (e)", ku: sek „uo morceau", hu: senka „une cheoille", etc. Dans Ies cas (Ies exemples) lu: pat
„eplucher", tlu: lek „jauoe d'oeuf", ku; (r.f) „fum~e", ko~ur „matau", se zbufilo „ii (elle) sest
s'ecrouole (e)" et autres, u: (Jang) ou u (bref) provient d'un u oul slaves communs, ensuite d'uo
o, o: noo slaves (de proveoence etraogere) ou d'un ! syllabique, etc. 3. Dans sa position ioitiale,
I'o apparail hormis le v protdtique, par exemple tma „elle", oni „ils", okov „seau", etc. 4. La con.
servation du diftoogue aj dans Ia position initiale et interne: najmlad(t) Ii „celui (celle) plus jeune",
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&lirJjte „attendez" (f. im~rative). 5. Le consonantisme des parlers moraves orientaux se caracterise par la conservation du groupe consonantique Il, Ainsi, trouvons nous dans le parler de
Clopodia des fonnes comme pu: IlrJt „libc!rer" (ou donner la voie libre, faire partir (un coup de
fcu). iimkrJ „lezard" et autres.
B. Faits morphologiques: L'auteur passe en revuc I la flexion nominale et li la flexion
verbale.
I. Pour cette partie (I flexion nominale), des exemples sont presentes, choisis dans la dc!clinaison nominale, pronominale et adjectivale, Ies formes de l'accusatif et de ]'instrumentale sing.
feminin etant soulignees. Nous trouvons donc des formes en -u: 1. pour Ies substantifs du type
plenN;u, /iukuncu; 2. pour le pronom personnel a la 3-e pers. du sing. accusatif feminin nrJ nu
„sur elle", pour le pronom possessii a la I-re et 2-e pers. du sing. accusatif feminin nlJiu „la natre'',
va.lu „la votre''.. se mnu „avec moi" (instrum. sing.); 3. pour l'adjectif fem. accusa.tif: par ex.
<>tdenu: krrJ: vu „vache (velar)"; 4. pour Ies numeraux ordinaux a l'accusa.tii feminin.: druhu
.,la deuxieme", ltvrtu „la quatrieme", patu „la cinquieme", etc.
II. (Flexion verbale). L'on trouve des formes caractc!ristiques comme par exemple celles
du verbe byt „etre" de l'indicatif present I-re pers. du singulier ja su „je suis" et 3-e pers. du piuriei
<>Iii S1' „ils sont". .
·
Pour finir, l'auteur fait sortir en relief Ies verbes de la 111-e conjugaison et de la V-e, qui
presentent 11. la 3-e pers. du piuriei de l'indicatif prc!sent la forme u: (ou u) ancien (-Qt, ţt) ex;
d'elaju: „ils font (travaillent)'", pt-acuju: „travaillent", vanju „bouent", piju: „boivent", voiaju
.appellent'', nemaju „ils, elles n'ont pas", etc.
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CARACTERISTICILE DECLIN.ĂRII SUBSTANTIVELOR
DIN GRAIDL SLOVACILOR DE LA MARCA HUTA ŞI ZĂUAN BAI,
JUDEŢUL

SĂLAJ

ANTON TĂNĂSESCU

Lucrarea de faţă se bazează pe materialul lingvistic obţinut în wma
anchetelor dialectale efectuate în anii 1962 şi 1964, la Marca Ruta şi Zăuan
Băi 1 , judeţul Sălaj, localităţi cu populaţie de origine slovacă.
In judeţul Sălaj, slovacii au fost colonizaţi succesiv la sfîrşitul sec.
al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, principala lor ocupaţie fiind exploatarea lemnului. In majoritatea lor, aceştia provin din Slovacia de răsărit,
judeţele Zemplin şi Saris 2• Tot în această regiune s-au stabilit şi slovaci
veniţi din diferite judeţe situate în Slovacia Centrală (Gemer, Novobrad şi
Zvolen)3 .
Satul Marca Ruta, numit de localnici Ruta Bojovska, situat pe versantul
de nord-est al munţilor Plopişului, are o populaţie slovacă compactă, iar
Zăuan Băi, situat la cca. 11 km nord-vest de Şimleul Silvaniei, are o populaţie mixtă. Slovacii din aceste localităţi se ocupă, în special, cu agricultura ;
parte din ei lucrează şi în exploatările miniere din împrejurimi.
Majoritatea informatorilor 4 sînt bilingvi. Materialul a fost cules cu
ajutorul unui chestionar întocmit de catedra de limba şi literatura slovacă
din Bratislava 5 • Totodată am procedat şi la notarea unor texte.
Numele satelor anchetate apar în text prescurtate astfel: M.H. (= Marca Huta) şi Z.B.
·
•
.
2 De istoricul aşezărilor slovace din jud. Sălaj se ocupă R. Urban !n Cechosl ovdci v R11mvnsku, Bucureşti, 1930, p. 116-153.
9 R. Urban, op. cit„ p. 125; G r. Bene de k, Despre un grai slovac mizt din rtgiunea Crişana (graiul tk la Borumlaca şi V4r;;ari), în Rsl. VII, Bucureşti, 1963, p. 222.
' Au fost anchetate următoarele persoane: în Marca Hu'4: LaSa. Kaea, 67 ani; Jura§ Franci,
75 ani; Jurd Vinco, 36 ani; Polafek Stefan, 21 ani; Kutrak Jan, 15 ani; Moron g Karol, 42 ani;
Benedek I!avrin~ik, 19 ani; în Zduan B4i: Trojak Jan, 79 ani; Vavra Jano, 72 ani; Valifek Iosif.
53 ani; Pi§ek Maria, 25 ani; Pi§ek Jano, 27 ani.
6 Dotazn'k pre vyskum slovnika slovenskych nareU, I las(. Vydala K atedra slovenskc!ho
jazyka a literatury FF UK v Bratislave, v juni 1961.
1

(= Zluan Bli).
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In cele ce urmează vom analiza particularităţile declinării substantivelor
din graiul slovacilor din Marca Huta şi Zăuan Băi, stabilind totodată corespondenţe cu fenomene similare existente în graiurile slovace convergente:
·Substantivele masculine.
La substantivele masculine se păstrează categoria „însufleţit-neînsufle
tit''. Totodată se constată tendinta extinderii la unele substantive masculine
~eînsufleţite de tipul dub, a con~trucţiei genitiv-acuzativ, specifice substantivelor masculine însufleţite: vid'im duba „văd stejarul"; vid'im jedneho
b u k a „văd un fag"; tam pilime b u k a stareho „acolo tăiem (cu ferăstrăul)
un fag bătrîn''.; vid'im s.t rom a „văd pomul" M.H., dar şi vid'im jeden
str o m 1 „văd un pom''. M.H.
Forma de genitiv-acuzativ apare, în graiul cercetat, la un număr restrîns
de substantive masculine neînsufleţite (dub, buk, strom) 2 şi numai la singula.r3.
Substantivele masculine cu tema în -a (gazda) au la genitiv singular
terminaţia -u: ista rosprava od gaz du do gaz du „a mers vestea din
gospodar în gospodar" M.H. Această terminaţie este caracteristică graiurilor
slovace centrale 4. spre deosebire de graiurile de răsărit, în care se păstrează
forma veche în -i: gazdi 5 .
La instrumental singular, substantivele masculine 6 au terminaţia -em:
ja svojim x la pe m 1 „eu cu bărbatul meu" ; boli spolu z brat r an ce m,
ze suse de m „au fost împreună cu vărul, cu vecinul" Z.B.; id'em ze
b r a t e m „merg cu fratele" ; ze g a z de m „cu gospodarul" M.H. ; p lu h e m sa ore „cu plugul se ară" ; z v l a k e m „cu trenul" M.H. ; strihat' n oii k e m „a tăia cu cuţitaşul" ~.B. Tot la instrumental singular apar sporadic
şi forme în -om, similare celor din limba literară slovacă şi din majoritatea
graiurilor slovace 8 : nad tim d u b o m „deasupra acelui stejar" Z.B. ; pred
d v o r o m „în faţa curţii" M.H.
1 In Marca Huta am notat, la acela.şi subiect, la genitiv singular: z ll1'%U str omu „din
v!rful pomului", iar la acuzativ singular: vid'im str om a „va.d pomul". Aceasta este o dovada.
a influenţei construcţiei genitiv-acuzativ, proprie substantivelor masculine însufleţite care au de
regula. la genitiv singular terminaţia -a şi nu -u.
2 Cum în materialul cules am int!lnit în aceasta. situaţie numai substantive care denumesc
arbori, presupunem ca. acestea au fost incluse de vorbitori în categoria „însufleţitelor".
8 O situaţie similar! prezint! şi unele graiuri slovace de tip r!.sa.ritean din R. P. Ungar!
(Vagashuta). unde este atestat! forma de genitiv-acuzativ numai la singularul substantivelor
masculine neînsufleţite. Vezi J. St o 1 c, Nd.relie lroch slavimskych oslravov v Mad.'arsku, Bratislam, 1949, p. 410. Şi ln graiul din DIM Luka (Slovacia de răsărit) se constată, la substantivele
masculine neînsufleţite, pătrunderea formei de genitiv la acuzativul singular. Vezi F. B u f fa,
Nd.relie Dlhej Lvky 11 Bardejavskom okrese, Bratislava, 1953, p. 78.
·
' Sub influenţa dialectului slovac central şi a Jimbii literare forma gazdu a pătruns şi îu
unele aşezări din partea de vest a regiunii Spi! (Slovacia de ra.s!rit). V. V a z n y, Nd.feli slovenskâ., in „Ceskoslovenskâ Vlastiv!da" III, Jazyk, Praga, 1934, p. 270 şi harta nr. 24.
• J. St ani s 1 a v, Dejiny sl-Ovenskl.ho jazyka, II, Bratislava, 1958, p. 164.
• Vezi şi substantivele neutre la p. 302.
7 Semnul x notează în transriere fonetica. consoana fricativă velar! surdă.
8 J. S ta n i s 1 a v, op. cit., !I, p. 55.
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Instrumentalul singular în -em apare în graiurile slovace de răsărit şi
de apus 1 .
Ţinînd seama de faptul că în graiurile slovace de tip răsăritean din Dlhâ
Luka (Bardejov) 2 şi din împrejurimile localităţii Zborov3 instrumentalul
singular al substantivelor masculine, indiferent de tem:_i. lor, are în mod consecvent terminaţia -em, că prin urmare această formă apare de regulă pe un
teritoriu relativ mare al regiunii Saris 4 , considerăm existenţa ei în graiul
cercetat de noi drept o trăsătură a dialectului slovac răsăritean.
Spre deosebire de graiurile slovace răsăritene 5 , în graiul studiat, substantivele masculine însufleţite de tipul ulit'el', gazda au la nominativ plural
terminaţiile: -a, -ia, -ovia, caracteristice dialectului slovac central 6 : ucit' el' a
„învăţători";
b r a t'a otcovi „fraţii tatălui" M.H.; matkini b r a t'a,
„fraţii mamei" M.H., Z.B.; ftetci d'e d'i n lan j, a su dobri gazdo vi a
„toţi sătenii sînt buni gospodari"; stari o t c o vi a „bunicii"; sme boli traja
.sin o v i a „am fost trei fii" M.H.
Aceste terminaţii apar şi în graiul slovac din Borumlaca şi Vărzari (jud.
Sălaj) 7 unde constituie tot o particularitate slovacă de tip central.
Terminaţia -ox, caracteristică graiurilor slovace de răsărit 6 apare la
genitivul, acuzativul şi locativul plural al substantivelor masculine însufleţite şi la cele neînsufleţite, cu excepţia acuzativului : od dobrix x la p c o x
„de la băieţii buni"; mal'i serl' em sin o x „au avut şapte fii"; ja som mojix
ro d'i l o x nena§ol tam rle som l1exal „eu nu mi-am găsit părinţii acolo unde
i-am lăsat"; hod'il do p so x „a aruncat în cîini"; zabil p so x „a omorît
<;îinii" M.H. ; mam trox x la p co x „am trei băieţi" Z.B. ; vid'im x la pc o x „văd băieţii" M.H.,Z.B. ; do dv or o x „în curţi"; z vrxu str o m o x „din vîrful pomilor"; do sud o x „în butoaie" M.H.; do m ex o x
"în saci"; l'ist'a dubo x „frunzele stejarilor"; oblok susedovix dom o x
,,fereastra caselor vecine" Z.B. ; o x la pc o x „despre băieţi"; o brat o x
„despre fraţi" M.H.,Z.B.
Alături de terminaţia -ox, la locativul plural al substantivelor masculine
neînsufleţite apare sporadic şi -ax, caracteristică graiurilor slovace centrale
de sud 9 : na v r x ax „pe munţi"; na pas ie n k ax „pe păşuni" Z.B.
1 Referitor la răspindirea acestei desinenţe în dialectele slovace de apus şi de răsărit vezi
]. Stanislav, op.cit.,II,p.55; V. Vazny, op.cil„p.235şihartanr.24.
2 F. Buf fa, op. cit„ p. 78-79.
s J. Stol c, op. cit., p. 428.
• ]. St o 1 c, op. cit„ p. 375, 376.
• ln dialectul slovac de răsărit s!nt caracteristice, la nominativul plural al substantivelor
masculine însufleţite, forme de tipul l'uy, sinove, gazdove. Vezi J. St o 1 c, op. cit„ p. 426;
F. Buf fa, op. cit„ p. 14.
6 V. V a
n y, op. cit„ p. 261, 268-269 şi harta nr. 23; P. O n dr u s, Prehl'ad slovenskej
dialektologie, Bratislava, 1961, p. 38-39.
' G r. B e n ed e k, art. cit„ pag. 233.
• J. St ani s 1 a v, op. cit„ II, p. 72, 82; V. V n y, op. cit„ p. 228, 302 şi harta nr .
.53. Forme similare de genitiv-locativ plural în -ox la substantivele de toate genurile stnt ră.spin
-dite şi in graiurile slovace de tip răsăritean din nord-estul R. P. Ungare ca şi !n graiul slovac
din Borumlaca şi Vărzari (jud. Sălaj). Vezi J. Stoic, op. cit„ p. 391, 410 şi urm.; Gr.
B e n e d e k, arl. cil„ p. 233, 234.
·
9 J. St o I c, op. cit„ p. 295-296.
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„cu urzică" Z.B. ; s k u k uricu „cu porumb" M.H., Z.B. ; ze p se li. i cu „cu griu"; ze z emu „cu pămînt"; z dl an u „cu palma" M.H.;
ribar xita s ud' icu, ze se t'u „pescarul prinde cu undiţa, cu plasa" Z.B.
Terminaţia -u (u scurt) 1· la instrumental singular feminin constituie o
trăsătură caracteristică a dialectului slovac de răsărit 2 ca şi a graiurilor slovace de tip răsăritean vorbite pe teritoriul R. P. Ungare 3 •
2. La instrumentalul singular al substantivelor feminine apare, relativ
frecvent şi terminaţia -om, specifică, în limba literară ca şi în cea mai mare
parte a graiurilor slovace, substantivelor masculine şi neutre 4 : kravi sa vikrmja zo · senem, d'a t'e l'i no m „vacile se hrănesc cu fîn, cu trifoi"; z
r u k om „cu mina" M.H.; mlat'it' z r u k om „a treiera cu mîna"; pol'at'
v odo m „a uda cu apă" Z.B.
Terminaţia -om la instrumentalul singular al substantivelor feminine apare
de regulă în graiurile din nordul Slovaciei, situate în vecinătatea graiurilor
poloneze.5. Existenţa acesteia în graiurile slovace amintite constituie un rezultat al pătrunderii formelor cu nazală din regiunea lingvistică poloneză învecinată 8 . Apariţia terminaţiei -om s-ar putea datora şi influenţei instrumentalului singular masculin 7 •
3. La instrumental singular apare sporadic şi terminaţia -Olf, corespunzătoare celei din dialectul slovac central şi celei din limba slovacă literară 8 :
ze r u k o u „cu mina" Z.B.
La ptUral, substantivele feminine prezintă o tendinţă mai pronunţată
de amestec al tipurilor flexionare. !n Marca Ruta la nominativul plural al
substantivelor de tipul ulica, dlai't şi kost', s-a generalizat terminaţia -e: ul'ice
„străzi", dlali.e „palme", kost'e „oase", noce „nopţi" M.H.
Tot la plural se constată şi tendinţa foarte puternică de generalizare a
unor desinenţe cazuale unice pentru toate genurile. Astfel, toate substantivele
feminine 9 au, la genitiv şi locativ plural, terminaţia -ox, caracteristică locativului plural al substantivelor masculine: pjat' ie no x „cinci femei" M.H.,
Z.B.; hnoj od k r avo x „bălegar de la vaci"; ze s li f k ok „din prune";
z j a m o x „din gropi" ; Piat' k 1i i ho x „cinci cărţi" M.H. ; z u l'i c o x
dq ul ic o X „din străzi în străzi" ZB.; do dl an o X „în palme"; vel'a
1 !n dialectul slovac ~entral terminaţia instrumentalului singular feminin este -ou (o!!)
iar in dialectul slovac de apus -u (u lung). Vezi J. St ani s I a v, op. cit„ II, p. 151.
2 V. V â. f n )•, op. cit„ p. 229 şi harta nr. 22; P. O n dr u s, op. cit„ p. 28; F. Buf fa,
.cp. cit., p. 85.
a J. St o 1 c, op. cit., p. 391, 413, 414.
' J. St ani s 1 a v, op. cit., II, p. 55.
6 Forma zenom apare in localităţile Suna.va, Yikartovce, Kravany din vestul regiunii Spis
(Slovacia de răsărit) şi în Orava de Sus (Slovacia centralii.). In nordul regiunii Tren& din Slova-cia de apus apar formele fenom şi unum. Vezi V. V a. f n y, op. cit., p. 267-268; J. St ani s I a v, op. cit., Il,"p. 152; P. O n dr u s, op. cit„ p. 28, 40, 51.
e Formele de tipul fenom existente în Orava de Sus au apărut prin analogie cu formele în
vocali nazali din graiurile poloneze „goralske" învecinate. Vezi V. V a f n )'. op. cit., p. 267-268,
:284 şi harta nr. 22 unde se dl şi ril.spind.irea acestora in aria dialectelor slovace vorbite în R. S.
Cehoslovacii..
7 G. Hora k, op. cit„ p. 64.
a V. V a:!; n y, op. cit., p. 261 şi harta nr. 22.
8 Vezi şi substantivele masculine şi neutre la p. 2 .7 şi 303.
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k os t'o x „multe oase" M.H.; vravim o peknix ie no x „vorbesc despre
femeile frumoase" M.H., Z.B. ; ja pracujem na cest o x „eu lucrez la
drumuri" Z. B. ; pri k r a v o x „lingă vaci" ; v dl a 1i o x „în palme" M.H.
Terminaţia -ax la genitivul şi locativul plural al substantivelor de toate
genurile, constituie una din trăsăturile cele mai caracteristice ale dialectului
slovac de răsărit (îndeosebi a graiurilor din Spis, Zemplin şi Abauj) 1 , ea fiind
prezentă şi în graiurile slovace de tip răsăritean vorbite în nord-estul R. P.
Ungare 2• Apariţia acestei terminaţii în graiul slovac din Borumlaca şi Vărzari
(jud. Sălaj), este explicată de Gr. Benedek 3 tot ca o particularitate slovacă
răsăriteană.

La dativ plural, sub influenţa substantivelor masculine, se generalizează
-om4 : dam ie no m „dau femeilor" M.H., Z.B.; dam s l'e p k om kukuricu „dau găinilor porumb"; daj k r avo m irat' !" dă vacilor
de mîncare !"; ku hlavnim u l'i co m „spre străzile principale"; sa bl'izia
ku dl a li. om „[flacăra] se apropie de palme" M.H.
Tendinţa de generalizare a acestei terminaţii cuprinde, în graiul cercetat,
substantive de toate genurile. Graiul nostru prezintă aici aceeaşi trăsătură
ca şi dialectul slovac de răsărit 5 , iii. care pe întreg teritoriul lingvistic (Spis,
~aris, Zemplin şi Abauj) 8 , inclusiv graiurile de tip răsăritean din R. P. Ungară i, apare o singură formă de dativ plural în -om.
Tabloul desinenţelor cazuale ale substantivelor feminine în graiul cercetat
este următorul :
terminaţia

Tipul una:

---

I

N

--sg.

-a

I

D

G

~i;

-e

-e; -i

A

·U

I

L

-e

I

I

I

1-u;-om I
I

pi.

-i

-ox

-om

-i

·OX

-ami

I
I

I

Datorită folosirii terminaţiilor -ox şi -om la genitiv-locativ plural şi
respectiv la dativ plural, substantivele feminine de tipul iena au la plural
o declinare identică cu substantivele masculine neînsufleţite de tipul dub 8 •

J. St ani slav, op. căi., I, p. 248; II, p. 157-158, 160; V. V a z n y, op. cil., p. 302,
harta nr. 53; P. O n d r u s, op. cit., p. 28.
J. St o Ic, op. cit., p. 413, 414.
a Art., cit., p. 233---234.
' Referitor la apariţia desinenţei -om în dativul plural al substantivelor feminine vezi mai
pe larg la G. Honl.k, op. cit„ p. 16, 54, 67.
• J. S ta ni s I a v, op. cit., II, p. 159.
• P. O n dr u s, op. cit., p. 28; G. Hora k, op. cit., p. 67; F. Buf fa, op. cit., p. 13, 87.
• J. St o Ic, op. cit„ p. 414.
• Vezi declinarea substantivelor masculine, la p. 298.
1

303

şi
2

https://biblioteca-digitala.ro

ANTON TANASESCU

300
Tipul ulica:

---G

N

D

A

I

L

sg.

-a

-i

-i

-u

-i

-u ;-om

pi.

-e

-ox

-om

-e

-ox

-ami

D

A

Tipul kosf:
(dlafl}

N

sg.

G

I

I

L

I

0

-i

-i

0

-i

-e

-ox

-om

-e

-ox

I
I

I

-u

---

I

pi.

La plural, tipurile ulica, kost' (dlan) au

terminaţii

-ami

identice.

Substantivele neutre.
Substantivele neutre de tipul srdce au la nominativ-acuzativ singular
-o: srco „inimă" M.H.,Z.B. ; ojo „oişte" M.H. Datorită acestui
fapt, în graiul studiat, substantivele de tipul mesto şi srdce, cu excepţia locativului singula.r 1 au flexiune identică.
Desinenţa -o provine de la substantivele cu tema în -o (mesto) şi este
caracteristică dialectelor slovace de răsărit 2 şi de apus. Ea apare în acelaşi
timp în partea centrală şi estică a regiunii Gerner (Slovacia Centrală) aflată
în vecinătatea graiurilor răsăritene3 •
La instrumental singular substantivele neutre au, ca şi cele masculine,
terminaţia -em: nad m este m „deasupra oraşului"; ze se ne m „cu fin";
s ml e k e m „cu lapte" ; z rol li i c t v e m „cu agricultura" ; srcem „cu
inima" Z.B.; s (z) dreve m „cu lemnul (copacul)" M.H„ Z.B.
La plural, substantivele neutre au o serie de terminaţii identice cu
cele ale substantivelor masculine şi feminine. Astfel, la genitivul şi locativul
terminaţia

1

La cazul locativ singular apar formele meste

şi

srci, indentice celor din limba li-

terară slovacă.
2 Nominativul

singular în -o: srco existent în unele graiuri slovace din jud. Sălaj, este
considerat de G r. Bene de k (art., cit., p. 235) drept o trăsătură dialectală de tip răsăritean.
Credem totuşi că lipsa vocalei de însoţire a lui r silabic din srco ne poate trimite către un grai
slovac central, respectiv către graiul din Gemer. Dialectului slovac de răsărit îi este caracteristică
forma serco.
a Despre apariţia şi răspindirea acestei terminaţii în dialectele slovace vezi mai pe latg la
J. St ani s 1 a v, op. cit., II, p. 129; V. V a z n y, op. cit., p. 229, 270 şi harta nr. 25; P.
O n dr u s, op. cit., p. 28, 38.
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plural, au terminaţia -o.x1 : farba. dr ev o .x „culoarea lemnelor"; o m est o ;r
„despre oraşe" ; ve dr ev o .x „în lemne" M.H. ; s r c o .x „al (a) inimilor" ;
o s r co .x „despre inimi" Z. B. La fel dativul plural are terminaţia -om 2 :
ku m est om „spre oraşe"; ku dr ev om „spre lemne" M.H~
Ca şi substantivele de genul feminin şi masculin, cele neutre, au la cazul
instrumental plural o singură terminaţie -ami, specifică graiurilor slovace
de răsărit 3 : nad m e s t a mi „deasupra oraşelor" ; s tima ă e (a mi „cu
acei copii" M.H. ; drevami „cu lemnele" Z.B.
Tabloul desinenţelor substantivelor neutre este următorul:
Tipul mesto:
( srd.ce)

1_1

N

i

G

sg.

-o

-a

pi.

-a

-ox

I

I

D
-u

---=-1

A

-o

I

L

-e

şi(-i)

I

I

-am

----a

-ox

-a mi

•
Materialul referitor la declinarea substantivelor ne permite să tragem
concluzii :
!n sistemul declinării substantivelor din graiul slovac din Marca Huta ·
şi Zăuan Băi nu există deosebiri de la o localitate la alta. Se constată însă
deosebiri în graiul uneia şi aceleiaşi localităţi în sensul că pe lingă formele
cazuale majoritare de tip slovac răsăritean apar şi forme caracteristice graiurilor slovace centrale.
In graiul slovac din Marca Huta şi Zăuan Băi se constată o tendinţă
pronunţată de sincretism al cazurilor, de amestec al tipurilor de declinare
şi de generalizare a unor desinenţe cazuale unice pentru toate genurile.
Dacă la singular această tendinţă este caracterizată prin folosirea frecventă a unor terminaţii identice în cadrul unuia sau mai multor tipuri de
declinare, aţarţinînd aceluiaşi gen, la plural sincretismul cazurilor se extinde
şi asupra categoriei genului. Fenomenul de generalizare a unor desinenţe
cazuale la pluralul substantivelor de toaţe genurile este frecvent întîlnit în
toate graiurile slovace 4 •
Comparînd caracteristicile flexiunii substantivelor din graiul studiat cu
fenomene similare existente în aria dialectelor slovace vorbite în R. S. Cehoslovacă, constatăm că majoritatea acestor caracteristici sînt specifice graiurilor slovace de răsărit: terminaţia -u (u scurt) la instrumentalul singular al
următoarele

1 Particularitate a graiurilor slovace de răsărit. Vezi P. O n dr u s,
op. cit., P.· 28; \'.
.f n y, op. cit., p. 302, 303 şi harta nr. 53; G. Horă. k, op. cil., p. 72-73; J. ~to 1 c, op.
cit., .P· 412, 426.
• Caracteristică dialectului slovac de răsărit. Vezi P. O n dr u s, op. cit., p. 28; F. Buf fa,
op. cit., p. 13, 83; J. St o Ic, op. cit., p. 386.
8 J.
Stol c, op. cit., p. 386.
• F. B u f fa, op. cit., p. 75.

Vă.
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substantivelor feminine; dativul plural în -om pentru substantivele de toate
trei genurile; terminaţia -ox la genitivul şi locativul plural al substantivelor
de toate genurile ; terminaţia -ami la instrumentalul plural al tuturor substantivelor.
Alături de elementele de tip slovac răsăritean, în grniul din Marca Huta
şi Zăuan Băi apar şi unele trăsături caracteristice grniurilor slovace centrale :
terminaţia -u la genitivul singular al substantivelor masculine cu tema în -a
(gazdu) ; terminaţiile -a, -ia, -ov!a, la nominativul plural al substantivelor
masculine de tip ucifel, gazda. Aceste forme pot fi întîlnite şi în dialectul
slovac de răsărit 1, dar ele apar aici numai sub influenţa graiurilor slovace
centrale.
Graiul slovacilor din Marca Huta şi Zăuan Băi se încadrează deci în aria
graiurilor slovace de răsărit, prezentînd totodată şi unele trăsături de tip
slovac central. Trebuie adăugat că particularităţile acestui grai nu converg
către o anumită grupă de graiuri răsăritene, ci oferă un tablou variat de
corespondenţe cu graiuri situate în diferite regiuni ale Slovaciei de răsărit
(în Spis, Saris, Zemplin şi Abauj).

XAPAKI'EPHblE OCOliEHHOCTH CKJIOHEHIDI HMEH CYll{ECI'BHTEJJLHLIX
CJIOBAl.(KOro rOBOPA CEJI MAPKA XYTA H 33YAH li3R (FYMLIHHJI)
(Pe 3 !OM e)

Ha ocHoee JIHHrBHCTH'lecKoro MaTepHana, co5panttoro eo epeMll ,11;11aneKTanbllhIX noeJ.llOK

l 962

1964 rr.,

H

BBTOp onHCblBBCT oco6eHHOCTH CIC,'lOHCHHJl C}'llleCTllHTeJU.HldX B roeope CJIOBBKOB

H1 MapKa Xyra H 33yBH

liJfl,

ye3.11a Canura.

·

Cpaemraa.R oco6eHRoCTH cKJ10HeHHJ1 CYll.leCTBHTCJlhHhIX e Hccne.aoeaHHOM roeope c 6111DKHMH RBJICHRRMH, cymeCTBYIOIIlHMH B apeane CJIOBa!IKHX AHa.'leKTOB 'lexocnoBa.LUCOil Couii:anac0

TR'ICCKOil: Pecny6JIHKH, BBTOP npRXOART K BhIBOAY, 'ITO 60Jlh!IlllHCTBO 3THX 0C06eHHOCTeA xapaKTepHld llllll eocro'IHoro cnoeauKoro 4ffaneKTa, xaK HanpHMep: cjlneKCHJl

-u

(u.xpaTKoe) e TBOp11-

TCJ1hHOM nanellCe e.aHHCTBeHeoro 'IHCJla cym:CCTBHTeJlbllhIX llCeHCKoro poJJ.a:
cjlneKCHR

xlapom,

-om B
d„bom,

ABTCJ!hHOM

MHOlKCCTBCHHOro

'IHCJIB

zenom, ulicom, dlanom, drevom, mestom;

cj>JICKCllll

H MCCTHOM nanelKaX MHOlKecTBCHHOTO 'lllCJia CYll.ICCTBHTCJIJ,HhlX

drel!OJ<,' lj>JICKCHJI -ami B TBOPHTCJ!bHOM
bratami, z~nami, mcstami H T.,n.

krav~, '"""· dl ,,;„;

CYll.ICCTBllTCJIJ,HldX

ecex
-OX

ecex po.11oe;

Tpex
B

po,c:oe:

,EtBTCJ!bHOM

xlajJoJ<, kravo:r:,

MHOJICCCTBeHROTO 'fHCJia cym:ecTBHTCJ!bHhlX ecex po,c:oe:

HapRJJ.Y c 3THMH oco6eHHOCTJ!MH, npHCYlllHMH BOCTO~HOMY CJIOBaUKOMY ABaJieKTy, B roeope
Hl Mapxa Xyn H 33yaH 1>38 nOllBJIJllOTCR B HeKOTOpbie oco6eHHOCTB, xapaKTepHlde JlJIJJ ueHTpaJ!h110ro CROBB!IKOro .aKaneKTa: cjJneKCHll

-u

B PO.llHTCJl&'fOM naJJ.eJICe e.n11HCTBeHHoro 'lHCJia cym:ecr-

BHTCJl&HldX MYJICCKOro POlll c OCKOBOll Ha

-a: gazdu;

lj>neKcHH

-a, -ja, -ovja B HMCHllTCJThHOM
tditel, gaida.

na.aeJKe MHOllCeCTBeHHoro 'IHCJia CYll.leCTBHTerrhHblX MYJKCKoro po.na THna

1

aflat în
268-269

Sînt atestate pe nn teritoriu restrins al graiurilor răsăritene, şi anume, în Spi§-ul de vest,
vecinătatea graiurilor de tip central (Liptov). Vezi V. V a :l n y, op. cit., p. 229, 261,
şi hărţile nr. 23 şi 24.

https://biblioteca-digitala.ro

GRAIUL 5LOVAC DIN MARCA HUTA

ŞI

ZAUAN .llAI

303

LES CARACTERISTIQUES DE LA DECLINAISON DES SUBSTANTIFS
DU PARLER SLOVAQUE DE M~CA HUTA ET ZĂUAN BĂI (ROUMANIE)
(Resume)
Grâce au materiei linguistique obtenu a la suite des recherches dialectales faites duraot Ies
annees 1962 et 1964. l'auteur presente Ies caracteristiques de la declinaison des substantifs dans
le parler de Marca Huta et Zi!.uan Bi!.i, le departemeot de Sălaj.
En comparant Ies caracteristiques de la flexion des substantifs du parler etudie aux phenomeoes similaires existants dans l'aire des patois slovaques par!es dans la R. S. Tchekoslovaque,
l'auteur constate que la majorite de ces caracteristiques sont specifiques aux parlers slovaques
de !'est, comme par exemple: la terminaison -u (u bref) au cas instrumental singulier des substantifs f«!minins: /iravu, ruliu, dlanu; la terminaison -om, au datif piuriei des noms des trois genres:
slap<>m, dvbom, ien<>m, ul'icom, tllanom, drev<>m, mestom; la terminaison -os au genitif et au locatif
piuriei des noms de tous Ies genres: :<!apos, /iravoz, drevo:r; la terminaison -ami, a !'instrumental
piuriei des substantifs de tous Ies genres: bratami, ienami, mestami etc.
A cOte de ces traits caracteristiques du dialecte slovaque de !'est, dans le parlcr de Marca
Huta et Zi!.uan Băi apparaissent aussi certains traits du type slovaque central: la terminaison
-u au gedJf singulier des noms masculins ayant le theme en -a: ga•du; la tenninaison, -a, -ja,
ovja au nominatif piuriei des noms masculins du type utilei', gazda.
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CONTRIBUŢil

LA STUDIUL LITERATURil OMILETICE
ÎN VECHILE LITERATURI BULGARĂ ŞI ROMĂNĂ

I. Omiliile lui Ioan Exarhul şi izvoarele lor bizantine
li. Omilii folosite în Învăţăturile lui Neagoe Basarab
PANDELE OLTEANU

Literatura omiletică 1 reprezintă unul din cele mai răspîndite genuri ale
elocvenţei creştine ce continuă, în cuprinsul bisericii, pentru necesităţile ei
doctrinare şi educative, tradiţia_ marii oratorii antice greco-romane. Atît
în apus cit şi în răsărit, în limbile latină şi greacă s-au scris un număr enorm
de omilii - dteva mii - genul fiind ilustrat de nume celebre ca Ioan
Hrisostom, Papa Grigore cel Mare ş.a. Oratorii creştini au deprins arta vorbirii frumoase la şcoala clasicilor antici sau frecventînd, într-o perioadă cind
creştinismul şi vechea societate şi cultură păgînă mai existau, pe iluştri retori
păgîni contemporani. Oratoria creştină, cu toate genurile ei, între care omilia
este cel mai bogat reprezentată, deţine un loc extrem de important în literatura bizantină Ş.i în toate literaturile care s-au dezvoltat în aria de civilizaţie bizantină. !n literaturile vechi bulgară, rusă, sîrbă, se cunosc nume
însemnate de oratori originali încă din primele secole ale existenţei lor. De
asemeni, în slava veche şi apoi în slavonă s-au tradus un număr însemnat
de opere ale oratorilor latini şi mai ales greci. Manuscrisele slave adună, fie
în colecţii compacte de omilii aparţinînd aceluiaşi autor, fie în „sbornice"
cu conţinut diferit, sute şi mii de omilii, sau cuvîntări cu alt caracter.
Pînă în momentul de faţă nu există o lucrare fundamentală, care să
stabilească un repertoriu complet al omileticii bizantine tradusă în slavonă,
care a circulat la slavi şi, prin intermediul acestora, la români 2 • Nu există,
de asemeni, nici o lucrare tratînd circulaţia literaturii omiletice la români,
atît în manuscrisele slave cit şi în versiuni româneşti, deşi în cuprinsul aşa
zisei „literaturi religioase" tocmai acest gen de scrieri deţine locul cel mai
Denumirea vine de la grecescul 6µ1Â.ia,-a~. care înseamnă conversaţie familiară,
în faţa unei adunări. Omiliile sînt, în cele mai dese cazuri, explisau Noul Testament, în cursul cărora se urmăresc fie scopuri
doctrinare, fie moral-educative.
2 Există însă, la slavi, un număr de studii asupra unor domenii limitate, care n-au fost
sintetizate într-o cercetare de ansamblu. Aproape toate au rămas necunoscute istoricilor romiu.i
ai literaturii vechi.
1

lecţie pe un ton familiar, expusă
cări ale unor texte din Vechiul

20 -
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important. Consacrîndu-ne în ultimii ani cercetării literaturii omiletice în
cultura veche românească, şi abordînd problema celor mai vechi colecţii
de omilii tipărite în limba română, şi anume cele două «Cazanii» ale lui Coresi1, am fost aduşi în mod firesc să cercetăm originalele slavone şi apoi
întreaga problemă a literaturii omiletice în literaturile vechi slave. Dar,
cum izvorul primordial trebuie căutat în Bizanţ, am fost obligaţi nu o dată
să facem apel la originalele sau modelele bizantine. Fără îndoială, este
necesar, din partea slaviştilor şi a bizantinologilor, un efort coordonat
spre a ajunge la· o imagine exhaustivă a conţinutului şi circulaţiei acestei
literaturi în lumea bizantino-slavă şi la români. Elaborînd o monografie 2
ce-şi propune să urmărească literatura omiletică în româneşte în secolul al XVI-lea şi în prima jumătate a secolului al XVII-lea, pînă la cele
trei mari colecţii de Cazanii tipărite la Govora, Dealu şi mai ales la Iaşi:
(vestita Cazanie a lui Varlaam), urmărind pe de altă parte modul în care
omiliile au fost utilizate în opera celui mai mare scriitor român al epocii
vechi, Neagoe Basarab, am ajuns la o serie de rezultate dintre care unele
vor fi comunicate în lucrarea de faţă. Ele implică şi probleme de metodologie
a cercetării literaturii omiletice.
Într-adevăr, studiul acestui gen de literatură implică serioase dificultăţi.
În primul rînd, fiindcă evul mediu, neavînd ideea proprietăţii literare, un
autor mai nou era înclinat să~şi pună opera pe seama unui nume celebru
spre o face să circule mai uşor şi să căpete mai multă autoritate. Critica
de atribuire este deci necesară în foarte multe cazuri. Nu rare sînt şi cazurile
cînd pasaje întregi dintr-o operă a unui scriitor sînt preluate fără nici o menţiune de altul. Cine emite judecăţi, asupra ideilor şi mai ales a stilului
celui din urmă, riscă, în acest caz, să vorbească în realitate de cel dintîi.
S-a întîmplat adesea ca, traducînd din greacă în slavonă sau copiind aceste
traduceri, cărturarii slavi să l~ schimbe atribuirea. Omiliile lui Simeon Monahul, scriitor bizantin din secolul al XI-lea, care au fost folosite textual
de către Neagoe Basarab, au circulat în traducerea slavonă sub numele lui
Ioan Zlataust. Deoarece Ioan Caleca, autor bizantin din sec. al XIV-lea a fost
condamnat de un sinod isihast, omiliile sale au fost atribuite patriarhului
isihast Calist, spre a putea fi salvate, şi au circulat astfel în traducere slavonă. Au fost apoi traduse în româneşte şi tipărite de Coresi în 1581, folosindu-se Cazania de la Zabludov tipărită de Ivan Feodorov. lată de ce
trebuie să fim foarte circumspecţi atunci cînd a.vem de a face cu opere care
au la bază procedeul de creaţie ce construeşte edificii noi cu pietre luate,
fără schimbare, din construcţii mai vechi. În studiul de faţă ne propunem să
ilustrăm cele de mai sus, oprindu-ne asupra cîtorva din omiliile atribuite
lui Ioan Exarhul şi asupra unor pasaje din lnvăţăturile lui Neagoe Basarab.
în care celebrul autor român a folosit textual extrase din omilii bizantine
în versiune slavonă.
1 Cf. P. O I t e a n u, Les twigina1u slavo-russes des plus ancien11cs coUections d' home/ies
r'Oumaines, !n « Romanoslavica 1, IX, 1963, p. 163--193 şi „Postilla de Neagovo" fn luminas
„Cazaniei I" a Diaconului Ctwesi (cca. 1564), «Romanoslavica», XIII, 1966, p. 105--131.
2
Vechile Cazanii la 1'om4ni (în pregA.tire).
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I. OMILIILE PREZVITERULUI IOAN, EXARHUL BULGAR,

ŞI IZVOA RELE LOR BIZANTINE
0

Ioan exarhul bulgar denumit şi «prezviter» este cel mai strălucit reprezentant al culturii bulgare din secolele al IX-lea şi al X-lea. A decedat pe
la 920. Scriitor talentat, minte ascuţită, ajutat de o cultură vastă, a ridicat
cultura bulgară la nivelul culturilor înaintate din Europa de pe la începutul
sec. al X-lea. Studiase în Bizanţ împreună cu ţarul Simeon 1 , care voia să
dea statului bulgar şi curţii din Preslav strălucirea Bizanţului, iar Ioan Exarhul voia să înalţe cultura bulgară la nivelul celei bizantine. Activitatea sa
literară a fost influenţată de călugărul Dux, care ar fi fratele ţarului Simeon 2 • Ioan Exarhul a tradus, a prelucrat şi adaptat din literatura teologică şi parenetică bizantină opere de gîndire abstractă ca Hexaimeronu1 (slav.
Şestodnevul 3) tratatul de teologie - Bogoslovie 4 , apoi Irvorul cunoştinţei Tim~ yvchcn:wi;-, Cerurile (Nebesa) - introducerea, la opera Pentru credinţa ortodoxă rExoocni; âxpt~i]i; t~i; op0o06~ou 11:icm:roi;) etc. mai toate de
Ioan Damaschin.
În şcoala sa din Preslav a ·afirmat traducerea după sens - ceea ce e
valabil şi astăz.i. Ioan Exarhul a creat cu îndrăzneală cuvinte şi expresii noi
desăvîrşind şi înnoind limba slavă 5 . A fost şi un mare orator bisericesc.
Se pregătea temeinic. Vorbea limpede, sistematic, uneori teoretico-teologic
şi filosofie. Alteori însă povestea simplu, _atrăgător 6 • Se adresa unui public
pretenţios, învăţat, cum erau boierii de la curtea din Preslav, în frunte cu
ţarul Simeon, care şi el era un mare iubitor. de cărţi - knigoljubec-b. Se
presupune că ţarul Simeon a colaborat împreună cu Ioan Exarhul la traducerea şi întocmirea vestitei colecţii de omilii Zl,atostrui - Şuvoiul de aur păstrată doar în cele două v.ersiuni puţin rusificate ca Sbomic al marelui
cneaz rus Svjatoslav Jaroslavic (anii 1073 şi 1076) 7 • Sînt· adevărate tratate
sau enciclopedii didactico-pedagogice ale epocii 8 • Forma cea mai potrivită
1 K. K a I a j do vi c, Ioan eksar/1 Bolgai·ski, Moscova, 1824.
E mi I G he org hi ev, Rezcvetdt na Bălgarskata lileratU1'a, I-XX, 8, Sofia, 1962.
2 P. 11 i e v s k j i, Dva slova na K liment Oloridski i edno na Ioan Egzarh vo eden rakop;sen zbornik od XV vek, !n • Makedonski iazik 1, VII, !, Scoplie, 1956, p. 92-93.
a Das He;eaemeron E;earchen Johannes, ed. R. Aitzetmiil!er, I, Graz, 1958.
A. Gorskj i şi K. Nevostruev, Opisanie„II, l, 1857,p. l-30.
4 A. G or s k i j şi K. Nev ost r u ev, op. cit„ II, 2. 1859, p. 288-307.
6 V. V o n dr a k, O mluvl Iona Exarcha, Praga, 1896. Uvod.
6 D or a
I vano va - Mir ceva, Klimenl Ohridski i Ioan Ekzarh kalo sr.zdateli na
slova, ln Sbornik Kl;menl Ohridski, 916 - 1966, Sofia, 1966, p. 255 u.
1 N. P. Popov, Les auleurs de l'lzbornik de Svjatoslav de 1076, «Revue de etudes slaves» XIV, 1934, p. 5 u.
B A. G or s k i j şi K. Nev ost r u ev, Opisanie .. „ II, 2, Moscova, 1859, p. 365---405.
lzbornik Velikago knjaeja Svjatoslava Iaroslavila 1073 godi. Reeditat de R. Ai t z e t m 1i 11 e r
!n M onumenla linquae slavicae .dialecti veln'is fontes el disserlationes, Wiesbaden, 1965, p. 266.
N. P. Popov, L'lz~ornik de 1076, dii de Svjaloslav, comme monument litteraire, • Revue des
etudes slaves 1, X, 1954, p. 44 u.
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de învăţămînt era în vremea aceea omilia, cateheza. Chiar Hexaimeronul
e sistematizat tot sub formă de omilii. Sbornicul Zlatostruj al cneazului
Simeon devenit al cneazului rus Svjatoslav Jaroslavic este şi o antologie
deosebit de valoroasă a genului omiletico-parenetic. Opera aceasta a produs
un mare avint cultural în noul stat feudal bulgar al ţarului Sirneon 1 şi mai
tîrziu la slavii de răsărit etc.
In afară de aceste opere masive, lui Ioan Exarhul i s-au mai atribuit
şi vreo zece omilii izolate. Acestea sînt însă în mare parte compilaţii, adaptări şi traduceri după modele bizantine. Vom stărui deocamdatăasupraomiliei
la Schimbarea la faţă sau Preobrajenie şi asupra celor de curînd descoperite,
şi anume omilia despre Ioan teologul şi Evanghelistul şi omilia la Întimpinarea
DJmiiu!ui !_ Om:liile la Preobrajenie şi la Înălţare sînt cele m:i.i răspîndite
şi s~ c::n:;id3ră că aparţin neîndoelnic lui Ioan Exarhul. 3
E mi I Geo r g ie v, Car Simeon în op. cit., p. 271-290.
• Plnll. în prezent se consideră în mod aproape unanim că aparţin sigur lui Ioan Exarhul
următoarele omilii izolate:
I Omilia la !nălţarea Domnului: Ioanna Prezvitera Exarcha bolgarskago: Slovo na.11!esvie (vom" enie) Gospoda na!ego Jisusa H1'isla. Incep.: „Veselite se nebesa! Raduj54: zemle!
:Z Omilia lui Ioan Prezviterul la Schimbarea la faţă: S/0110 na Pnolwaienie Gospodnc Joana
Prezvitera.. Incep.: „Bogo ~elov~ka pn.vago s:i.tvori i v:i. raj ,„vede ... "
3 Panegiricul sftntului apostol şi evanghelist Ioan Teologul- Pochvala svqtago a.posto/a.
i eyaggelista Ioana. Bogoslovca, sot1101'eno I oanom E:ra.1'cĂDm& b&lgaf'skim&. Incep.: Paky nam&
pride 11elikyi edinyi bogoslovecb loa.n& ... " A fost descoperită de curind de cercetătorul român
Ioan Iufu în Sbof'nicul lui Gherman, p. 30 v - 4lr. (cf. Ioan Iufu, Sbornicul lui Ghcrma.n (1359),
în •Ortodoxia" an. XI, 1960, No. 2, p. 253-279).
4 Omilia lui Ioan Prezviterul deşpre Evanghelia la Naşterea lui Hristos: loa.nna Prezvi·
tera slouo ot sk aza.nia. eya.ngelbskago na. r0Jdest110 Gospoda nas ego lisusa Hrista.. Incep.: Hristu
pra11tl.ivo nu so lncju . .. Această omilie s-a răspîndit şi la români.
-.
5 Omilia foi Ioan Prezvitero) Exarhul la lntîmpinarea Domnului: - I oa.nna Prezvitera
e:rarcha. slovo na srelenie Gospotl.a na.!ego Jisusa. Hrisla.. A fost descoperită de curînd de P. Ilievskji într-un sbornic din sec. XV-iea de redacţie sîrbă, păstrat la Scoplie. Incepe astfel: „Svctb
pravednikom prisno imfe necbStivich ugasaiet ... " P. I Ii eV s k j i' 11.1'1, cit, P- 94 u.
6 Omilia despre „Lauda. crucii" - Pochvala kf'eslu.
S-au mai atribuit lui Ioan Exarhul şi următoarele patru omilii, dar de specialişti mai puţin i
şi cu multe rezerve.
I Omilia lui Ioan Prezviterul la „ArdJarea Domnului". Slovo loanna. PYezvilera. na. Bogo;avlenie. Incep.: „Bog:i. Gospod& velikii i svetlyi .. .'·
2 Istorisirea din Evavghelia lui Ioan - de către Ioan, episcop bulgar: Ioan& episkop&
Bblgarski, Slovo ol eyangelbskag(I ska.zania. lncep.: Ot:i.idosta pa.ky kb sebe urenika diveha
~- M3.ria fe stoa.Se vnt'! groba plafju!;ti se ... "
3 Omilia la Buna.vestirea lui Ioachim şi a. Anei. Slouo na Blagovdtenie loa.kima i Anny
Textul acestei omilii încă nu se cunoaşte.
4 Omilia despre Cei ce se fnmormfntează fn bisericd.. Slovo o pi·ogrebafustich 11& c&rk11i. Această omilie aparţine mai degrabă lui Grigore, fost papă al Romei. Ioan Exarhul este cel mult
traducătorul ei.
Este posibil să se mai descopere ~i alte: manuscrise cu omilii care prin titlu, Jimbă, sti
şi compoziţie să aparţină lui Ioan Exarhul.
a Cele mai numeroase manuscrise se păstrează ln Rusia. cf. To dor P. To dor o v,
Ioan Ek•a.rh kato pisatel-propovetl.nik, Sofia, 1951p.15; E. Pe tu ho v , Bolga.rskie literaturnye
tl.ejateli drevnejfrj epocl1y na. ruskoj po!:ve, 1lurnal Min. Narod. prosv •, 1893, nr. 286, p. 314-316.
1
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Omilia pc;itru „Schimbarea la faţă" sau Prcvtrajeri.ie". „Sd,imbureci
la faţă" a lui Isus, despre care ne relatează evanghelia (Matei XVII, 1, 8
şi Luca IX, 28-38) că s-ar fi petrecut pe muntele Taborului în prezenţa lui Petru, Iacov şi Ioan, se sărbătoreşte de biserică la 6 august. Pe
tema aceasta s-au scris mai multe omilii. Una din ele, larg răsplndită în
lumea slavă, se atribuie de peste o sută de ani lui Ican EJ.arhul, menţio
nat în titlul omiliei respective ca autor sub numele de Ioan Prezviterul.
A descoperit-o O. Bodjanskij într-un manuscris de la sfîrşitul sec. al XV-iea.
Slavişti ca E. Petuhov au observat că pe unele copii ale omiliei pentru
„Preobrajenie" este indicat ca autor Ioan Exarhul 1 • Copiile sînt numeroase şi se datează din secolele XIV-XVII-lea. O. Bodjanskij consideră
că omilia aceasta afarţine neîndoielnic lui Ioan Exarhul. Ca dovadă ar
fi limba şi compoziţia, care sînt la fel cu ale cmiliei la !nălţare. Copia
editată de O. M. Bodianskij încă din 1848 are titlul: Cuvîntarea lui Ioan
Prezviterul la Schimbarea la fată a Domnului Dumnezeului si Mîntuitoru!Mi
nostru Isus Hristos 2• Omilia ac~asta se păstrează şi în Sborni~ul lui Gherman,
sub titlul Cuvîntarea lui Ioan Prezviterul la Schimbarea Domnului la faţă 3 .
Versiunea aceasta păstrată la noi este mai veche şi mai completă decît cea
publicată de O. Bodianskij. De aceea Academia de ştiinţe a R. S. Bulgaria,
a hotărît să o editeze integral împreună cu panegiricul despre Ioan Teologul ca opere originale şi foarte importante ale lui Ioan Exarhul 4 •
In afară de specialiştii bulgari au considerat pe Ioan Exarhul ca autor
al omiliei pentru „Preobrajenie" şi slavişti cehi ca V. Vondrak, care a
studiat temeinic limba operelor lui Ioan Exarhul 5 • Vondrak s-a limitat însă
numai la limba a două omilii: la !nălţare şi la Preobrajenie - cum remarcă
şi B. Koneskij, adăugînd că încă din vremea lui Kalajdovi~ ·aceste două
omilii se consideră că aparţin în mod sigur lui Ioan Exarhul 6 • Tot a lui
Exarhul au considerat această omilie şi slaviştii ruşi ca O. Bodianskij, S. N. Pa~
lauzov i, E. Petuhov, A. I. Sobolevskij, la noi Ioan Iufu. Prof. E. Georgiev, discutînd această problemă în meritoria sa monografie: lnflort'rea
literaturii bulgare în sec. IX:--X-Iea, Sofia, 1962, conchide că „trebuie să
acceptăm această omilie ca o operă a lui Ioan "Exarhul şi că„ editarea ei
este absolut necesară fiind cunoscută ca o operă a lui Ioan Exarhul"8 • Mai
1

E. Pe tu ho v, op. cit, p. 314
Ioana Prezuitera Slovo na PreolwaJenie Gospoda Boga i Spasa na!ego Isus Hrista, cf.
O. M. Bod ian s k i j, Slavjanorusskie solinenija 11 pergamentnom sbornike. I. N. Carskogo
în <«'.:tcnija v impcr. obs~e,;tva istorii i drevnostej rossiskich». III, 1848, nr. 7.
8 Slovo na Prcobraienije gospodne Ioana Prezvitera. Blagoslovi oile„. in • Sl:ornicul lui
Gherman 1 Biblioteca Patriarhiei !{amâne, Cod. slav., nr. I, f. 240v.
' Dor a Pc t k an ova - Mir ceva, op. cit., p. 313, unde consider!!. că «izdanie„.
e naloiito na rannja b"blgarski prepis na tova mnogo izvestno proizvedenie na Exarcha».
6 V. V o n dr a k. O mluvl Jana Exarcha, Praga, 1896, p. 38 u.
6 B. K o nes k i j, Slovata na Ioana Egza1'ha, «Makedonski jazil<», VIII. 1, Scoplie,
1957 f. 13.
' S. N. Pa 1 auz o v, Vek bolgarskogo carja Simeona, Pete~burg, 1852, p. 107.
8
«Treabva da priemem slovoto za delo na Ioan Exarh». „ E. G c or g i e ,., Razcuet&J
na bi.lgarskata literatura, Sofia, 1962, p. 263.
1
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mult : apreciind activitatea de predicator şi scriitor a lui Ioan Exarhul, Emil
Georgiev se opreşte chiar asupra limbii acestei omilii pentru „Preobrajenie" şi elogiază latura emoţională, patetică, partea sensibilă, care domină
pe cea de conţinut a argumentării. Ilustrează afirmaţiile, citind un pasaj
<lin omilia pentru Preobrajenie, în care autorul caută să dovedească prin
întrebări cele două firi ale lui Isus : firea omenească şi firea dumnezeească :
Emil Georgiev citează acest fragment pentru a ilustra pe baza· lui puterea
<le argumentare, patetismul şi alte calităţi scriitoriceşti ale lui Ioan Exarhul:
„Dacă'

el nu era om, atunci a cui

mamă.

e Maria?

Şi dacă.

nu era Dumnezeu. atunci cu

I

se înch.i.na.u magii? Si dacă. nu era trup, atunci pe cine purta Simeon în braţele sale? Şi cui ti

.spunea: „Acum eliberează în pace pe robul tău stăpîne""? Şi dacă. nu era trup, atunci cu cine
.a fugit Iosif în Egipt? Şi dacă nu era Dumnezeu, cum s-ar fi îndeplinit cuvintele: „Din Egipt
.am chemat pe fiul meu" 1 .

Emil Georgiev deduce că fiecare argument din textul citat acţionează
mai mult emoţional, nu printr-un conţinut adînc de dovedire. Ioan Exarhul
;4re.- o vorbire frumoasă, nu analizează argumentele. Patetismul acesta se
potrivea stăpînitorilor bulgari, care-şi însuşiseră învăţătura creştină ca pe
-0 ideologie a lor 2 • Emil Georgiev consideră că în felul acesta Ioan Exarhul
creează o predică foarte vie. Fragmente din această .omilie au fost introduse
de B. Angelov şi M. Genov şi în Antologia de texte bulgare tot sub numele
lui Ioan· Exarhul ca autor 3 .
Ca şi profesorul Emil Georgiev procedează prof. Todor P. Todorov în
-studiul Ioan Exarhul ca scriitor-orator şi Dora Ivanova-Mirc!:eva îri recentul
-studiu despre Climent de Ohrida şi Ioan Exarhul - ca alcătuitori de omiJ.i.i. Pentru a ilustra procedeele stilistice şi subtilităţile filozofico-teologice de gînditor ale lui Ioan Eirnrhul reproduce mai multe fragmente din
altă parte a omiliei. De ex. dialogul dintre Isus
şi Simon Petru, care voia
să facă trei colibe pe muntele Taborului în pustie: pentru el, pentru Isus şi
pentru Moise, sau .pasajul unde se vorbeşte că Isus nu e proorocul Ilie, ci
Dumnezeul lui Ilie 4 • In versiunea omiliei la Preobrajenie - atribuită lui
Ioan Exarhul - sînt unele omisiuni datorită copiştilor. Dora lvanova-Mirceva observă că în partea a doua a omiliei Ioan Exarhul .are un stil povesti1 «Eto kak na primer Slovolo na PnobraJenie se prevn.Sta, v preki patetilnata. ret
v niza ot ărgumenti za dvete cstestva na Hrista - bozestvenoto i eoveskoto.
Ako toj ne bese fovek. to cija maika e llfarija? I ako ne beiie bog, to komu se poklooicha vh,chvite? I ako ne bese telesen, to kogo nose5e Simeon nan.cete si? I komu kazvaiie
„Sega pasni raba svoego s mir?"' I ako ne be5e telesea, to s kago izbjaga Iosif· v Egipet? .
.a.ko ne be§e bog. kak bicha se sbJ.dnali dumite: „Ot Egipet vi.zvach sina moego I"'» ..
E mi 1 Geo r g ie v.
Razcvel&f na b&lgarskata literatura v IX - X· 11., Sofia; '1962
p. 266.
2 No Ioan propoveadva pred upravlja.Stata vuch"bska. kojato, usvojla christijanskoto
uo!enie kato svoja ideologia ne se pusta da analizira argumentite na prupovednika: tja se opiva
povece, povece ot krasnorecieto, otkolkoto se zadJ.lboeava v sbdbr .fanieto». E. Geo rg i e v, op. cit., p. 266.
3 B. A n g e 1 o v şi M.
G c n o v, Slara b&lgarska literatura v primeri, prevodi i bibliografia, Sofia, 1922.
' To dor P. To dor o v, Ioan Ek:arh kalo pisatei -propovednik în «God. na duhov. Akad.», Sofia I {XXVII), 1950-1951, p. 30-31; Dora ·1vanova-Mirceva,
Kliment Ohridski i Ioan Ekzarh kato Sbzdateli 1'a slova, ibid., p. 255 u.
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tor deosebit de cel filosofico-teologic din partea I-a 1 . Analiza paralelă a
textelor ne dovedeşte însă că atît pasajele de mai sus cit şi aproape toată
această omilie la Preobreajenie nu este a lui Ioan Exarhul, ci a lui Efrem
Sirul2. Ioan Exarhul a tradus integral părţile cele mai frumoase şi mai interesante, altele le-a prescurtat sau le-a omis. Ceva mai personal este în partea de
început şi sfîrşit. A schimbat uneori ordinea frazelor, dar nu conţinutul.
A păstrat consecvent citatele biblice. Textul este identic în cea mai mare
parte cu al lui Efrem Sirul, care este adevăratul autor. !ntrucît pînă acum
nimeni nu a observat aceasta, vom cita paralel cîteva fragmente, servindu-ne
atît de omilia lui Efrem Sirul în versiunea latină, cit şi de o altă versiune
slavă mai nouă a omiliei lui Efrem Sirul, păstrată în Sbornicul 138 din
Bibl. Acad. R.S.R. 3 Manuscrisul acesta este din sec. al XV-lea. În prima
parte a Parenesisului sînt 100 de cuvîntări ale lui Efrem Sirul (f. 1-289).
Omilia pentru Preobrajenie începe la f. 283.
Compararea atentă a textelor ne lămureşte nu numai asupra originalului
şi conţinutului, dar şi asupra limbii, care este mai arhaică în versiunea lui
Ioan Exarhul, căruia îi aparţine probabil şi prima traducere a omiliei lui
Efrem Sirul. Astfel eteri (f. 24lr alţii) a fost înlocuit mai tîrziu cu necfr
(f. 284) „unii"', utroba (f. 241v) cu creuo (f. 283v) „pîntece", delma cu radi,
za (283 v) „pentru", plata (243 v) cu udo „trup, corp" (284v), skoneati (243v)
isplaniti (285 r) „a săvîrşi, a împlini", krt;?tina (244r) cu iloc (285v) „fiere",
cum vom vedea mai departe. Vom indica şi în textele citate aceste schimbări
de cuvinte şi micile deosebiri pentru a fi urmărite mai uşor. Iată un fragment din prima parte a omiliei, clin care se vede că identitatea. textului nu
se limitează la citatele biblice, ci este integrală:
Efrem Sirul, Opera
omnia,' val. II, Coloniae
1603, p. 686

Versiunea atribuită lui
Ioan Exarhul, Sb. Gherman 241 r

Efrem Sirul, Cod. sl.,
138, f. 283.

Sunt quidam de hic
stantibus, qui non gustabunt mortem, donec
videant filium hominis
venie:ritem in gloria sua.

„SQh. eteri 6t stoi;istich
zde, ize ne imatD V'bkiisiti S'hmr'hti dondeze vidţh. SyPa celovece grţ
d9stago v~ slave sv.oej.
.
.
Tace po sesti denb pOQt'b
Simona, Petra i Jakova
i IOana - brata ego. Ti
V'bzvedeQ na gor9 vysok9

SQfD necii ot zde stoQstiich'h ize ne V'bkusetb s'bmrti dondeze viditb syna
celoveceskago grţdosta
V'b slave svoej.

Et post dies sex, asumpsit Iesus Petrum,
· acobum, Ioannem fra· :r:em ejus. In montem

I po dnech sestich poţt'b
Simona i Jakova i Ioanna, brata ego na gorq
vysokq dzelo i preobrazi

1 •Na vtorah fast n:i. slovoto auton.t S! u\'lifa v· razkazo. Op. cit. p. 261.
• E fJr e m Sir u L. E t ~ Ţ '1) v ME î a µo p q>-W a 1 v (La Schimbarea la faţll.). Incep.
Autn
itpayµa•a µaptupo!icrL, Opera omnia. vo I. II, Roma, p. 46 u. Sau ediţia Oxford:
1709, Versiunea latină din „Opera omnia"' s-a publicat şi la Coloniae, 1603.
8
Acelaşi manuscris a fost utilizat pentru studiul izvoarelor Inv4ţtUurilor lui Neagoe de cll.tre
Dan Zamfirescu in comunicarea I'!vifltUurile lui Neagoe Basarab. Istoria textului şi tehnica
folosirii izvoarelor, pmzentată la Asociaţia Slaviştilor din R.S.R. la l~ XII. 1966.
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exelsum valde transfiguratus est ante eos. Et
resplenduit facies ejus sicut sol. Vestimenta autem ejus tacta sunt alba
sicut nix.

dzelo i preobrazi se: predb
nirni. Lice ernii V'!.Sija jako i sh.nce i rizy ego bys9
bely jako i sveh..

Viri etenim, quos dix.it
non gustaturos mortem,
donec videant figuram
adumbrationem adventus jus ...

M<;>zt;> bo Q!e menit'b jako
ne im~'b V'bkusiti smi.rh.
dondeie vidţh. slave;> prichodnoţ emii.

Sunt hi tres apostoli
quos assumptos duxit
in montem ostendit eis
quo pacte venturus sit
in die novissimo, in gloria divinitatis, in corpore humanitatis suae.
Duxit autem rursus ipsos in montem ut eis
demonstraret, quisnam
iste sit filius, cujus.
Quando enim illos interrogavit, dicens: Quem
dicunt homines esse filium hominis? Dixerunt
ei: Alii quidem Eliam.
Alii vero Hieremiam, aut
unum ex prophetis.

se: ·pred'h mm1. Prosu
vtefe lice ego jako slnce
rizy ie ego byse belyja
jako svetb.

M{lze ichie rece ne uz,et'b s'hmrti dondeze vid~h. obrazb prisestvia

ego.
S9ti. sii trie apostoli ichze poem'h, VbZide na gor9
i pokaza imb kako chosteh. priiti Vb deni. poslednii V'b slave boiestva
ego. Vbzvede ich'h na gor<;> da pokazeh im'h ci

estb synl> i
To sii to MchQ apostoli
ot dvoju na desc:tich jgze
i pojrnb Vl>ZVede na gorg.
V'hzve:ie .Ze 9chotc: pokazati ktoest symsl>j, Ciili.
Egda bo I} nprasaase
reky: „ Kogo mţ glagolţh.
celoveci bytt'. syna celovlU? Glagolasq emu : Ovi
Ilio a driizi Ieremio, ili
ed.ful> ot prooroki.

kotorago

Egda bo Vl>prosi ich :
„kogo m~ glagoleh clei
lyti syna celovlceskago.

Glâse emu: Ovi ubo Ilio,
ovi ze Ieremi9 ili edinogo
ot proorokb.

<

Ideo eos sursum duxit Sego radi Vl>zved9 na Sego radi v'bzvede ichi.
in montem, ostendit que gorq i pokaza im'h jako na gor9 i pokazueh. im~
se non esse Heliam, sed nest Ilia, n9 Bogb Ilim. jako nesh Ilia n '? bog'l.
Deum Heliae. Neque rur- Ize ce i Ierrmio ăstih. Ilinl>. :\'iize paky Ieremia
sus Heremiam, sed qui Vb Qt,ohl materi. -I edinb no ostivy Ieremiu ot
sanctificavit Heremiam Cit prooroki. nQ g'I> pro- treva materineniic edinl>
in utero matris. Neque orofash, ize i posla t i proorokomb i poslavyi
venum ex prophetis, sed paky pokaza im'h jako.Ze techl. i paky pokaza irnl>
prohetarum Dorninurn, est:i. tvorec11 zemii i ne- jako est tvo,ec& nebu i
qui miserat eos. Et denuo besi. I S'h este vladika zemii. I hi jesh Gosostendit illis, se caeli, ter- Zi vych i mr'h tvych.
pod'b zivymb i mrtvymi..
rae Creatorem esse. Se- Povele bo Vbsedl>somu
que vivorum mortuo- jako na nebo Ilii S'hniti
rum esse Dominum. Im- i umersomu MoisejUVb
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peravit enim caelo, Eliam V'bskresnoti resnati iz Povele bo nebu i S'Lvede
deduxit invit terrae. Moi- mrtvych · i vi.zvede Q na Ili9. I poma a zemli vi.ssiu suscitavit ipsosque în gor9 da pokazeti. im"b tavi Mojsea i vi.zvede
montem Sina adduxit ut jako syni. est Bozii ... "
ich'L na gorg da pokaeis ostenderet se esse fizeh im'b jako ty jeshsyn
lium Dei ... 1
bozii ...
Sau ceva mai departe, după un citat din Evanghelie, urmează un tablou
în care sl'bnce „soare" a fost înlocuit în versiunea slavă din sec. al XV-iea
cu mlbnia „fulger".
Dora Ivanova Mirceva citează descriena pentru a ilustra talentul lui
Ioan Exarhul de a zgurăvi tablouri minunate cu un avînt organic al fanteziei 2 • Prof. Todor P. Todorov consideră că în această descriere Ioan Exarhul
foloseşte paralelisme antitetice foarte frumos legate prin repetări retorice:
„ Ucenicii vedeau pe munte doi sori: unul obişnuit şi altul neobişnuit. Unul
văzut-". s Tabloul însă aparţine în întregime lui Efrem Sirul:
Efrem Sirul, op. cit., Sb. Gherman f. 243 r Efrem Sirul Cod. sl. 138,
p. 687
Ioan Exarhul
f. 248 v
Duos soles in monte videbant discipuli, unum
ex consuetudine in caelo
resplendentam, alteram
praeter consuetudinem:
unum qui eis lucebat
universum mundum illuminabat in firmamento
unum qui ipsis solis tune
resplendebat, faciem nimirum Iesu, inter ipsos.
Vestimenta autem sua
ostendit eis alba in star
!ucis : quia ex toto corpore ejus, gloria divinitatis suae scaturiebat. Ex
omnibus membris suis
ux ejus refulgebat.

Dve sli.nci ucenici na gore
videaachQ : edino obycnoe, a driigoe neobycnoe ; edino vidimo imi i
V'b vsem'b mire sija95te na
tvr'bdi a dn1goe tem'b samem t.,,liQ men9 .ie lice
Christovo. I bys9 bely
rizy ego, temi, bo javi
jakoze Of V'bsego tllese
em ii kypese slava i ot
V'bseg
pl'bti emii prosijas9 liice.

Dve sl'bnci ucenici zrecl1Q :
Edino na nebesi po obyeaju. I edino crez obyeaju
edino svetestee temui miru vi semu na tvrdi. I edino temu edinem sveteste
lice ego na ne. Rizy .ie ego
byse bely jako svet.Pokaza jako ot v'bsego tela kypese slava bozestva ego
i ot V'bsech udes ego prosuvtese svet ego."

Cercetătorul poate constata numai i:e taza versiunilor latină şi slaYe
e vorba de aceeaşi operă sub două nume: Ioan PreZ\iterul şi Efnm Sirul.
Textul este identic. Deosebirile sînt de exprimare şi lexic: videaacl.Q „vedeau"
că

1 Sancti Ephraem Syri ... Opera om11ia ... ed. Gerardo Voseio. Coloniae, 1603, v. III,
p. 686--691: Sermo in Transfigurationem Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi.
! „ ... :liznenata pravdivost po krajno interescn natin se splita s prekrasni. obrazi si,zdadeni sD.S stichien polei na fantazijata" - Dora Ivanova - Mirceva, op. cit., p. 262.
• « ... Propovedniki.t se vn.ha na novo Jn.m evangelskija razkaz. Slcdva mnogo krasivo
sravnitelno protivopalagane, svuzano s ritoricno povtorenie: dv~ shnci na gore ucenici divUchu: edino obycno a drugoe neobyfoo. Edi no vidimo---». To dor P. To dor o v, op. cit p. 31
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;.şi zreaachQ „zăreau; sjaQste „strălucind" şi sveteste „luminînd" sau mene şi
.svete§te. ]aviti „a se ivi" şi pokazati „a se arăta", ori plbtb „trup" şi udy „mă
dulai::e". Nu este exclus să fie vorba de două traduceri independente. Prima
făcută independent de Ioan Exarhul, care a ales această omilie a lui Efrem Sirul, şi alta făcută în cadrul unei întregi colecţii de 100 de cuvîntări ale aceluiaşi Efrem Sirul. De obicei însă se răspîndea şi păstra aceeaşi traducere.
Deşi pe alocuri Ioan Exarhul a intervenit în originalul lui Efrem, oricine
îşi dă seama că este vorba de aceeaşi omilie. Ioan Exarhul a tradus mai
strîns de text partea emoţională, patetică de la sfîrşitul omiliei, care începe
.chiar cu fragmentul citat şi de Emil Georgiev ca model de frumuseţe retorică a lui Ioan Exarhul :
Ejrem Sirul - Omilia „In transfiguOmilia ,;Schimbarea la faţă" atribuită lui Ioan E:xarhul. Sbornicul
rationem Domini, Ope1'a omnia ...
·'Coloniae, 1603, p. 688-'-689
lui Gherman, f. 246r
'Si enim non erat caro, quorsum
„ ... Aste bo bi celovekl. nebyh to
Cija be Mariia mati?
Maria in mediu product a est?
Et si non erat Deus, quem nour.
I aste ne bi Bog'b byl'b S'hVnsen'b,
Gavriil gospodom vocabat?
to kogo Gavriih gospodom'b naricase?
Si non erat caro, quis nam in
I aste ne biv'h phtih se:. to kogo V'b
praesepio recumbebat?
peleny povivaachg? ...

A omis

şase

intrebii.ri.

Et si non erat Deus, Simeon ad
-quem dixit: Dimitte me in pace?

I aste ne by Bog'h byh, to k1. komii
glagolase. Symeon'h: „Nine posli raba
svoego mirom'h" ?

Si non erat caro, Ioseph quem nam
. accepit in Aegyptum fugit?

I aste' ne bi plbten'b, to S'b cem'b
tieza Iosih v'b Egypet'b?

Et si non erat Deus, illud:
„Ex Aegypto vocavi filium meum",
in quo nam ad impletum est?

· I aste ne bi bog'h byl'h, to gde se
bi slovo s~ skoncelo: iz'h Egypta
V'bzvach syna svoego?

~si

non erat caro, Ioannes quem
baptizavit?

Aste bi ne bi pl'htel'b byl'h, to Ioam
kogo knstaase? 1

1 TYtulucMea versiunii slave prelua.tă textual de loa.n Exarhul după omilia lui Eirem
Sirul pentru· Schlmta.rea. la faţă:
„Că dacă nu ar fi fost om, atunci a cui maml!. este Maria?
Şi dacă nu ar fi fost Dumnezeu desăvfrşit, atunci pe cine numia. Ga.vriil 'Domnul I Şi dacă
nu s-ar fi întrupat, atunci pe cine înfăşau în scutece? ...
Şi da.că nu a.r fi fost Dumnezeu, atunci către cine spunea. Simeon „Acum slobozeşte pe
robul tău, stăpîne !n pace ?"
Şi da.că nu a.r fi fost trup, atunci cu cine a. fugit Iosif în Egipt?
Şi dacă nu a.r fi fost Dumnezeu, atunci cum s-a.r fi împlinit cuvîntul: „Din Egipt a.m chemat pe fiul meu 1"
Şi clacă nu a.r fi fost trup atunci pc cine a botezat loa.n?
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I paky a§te ne bi bog"L byh, to
otec'L S'L nebese komu glagolase :
S'L esh syu moj ljubimyi, togo
poslusajte ...

şase întrebări

.

Si non erat caro, in nave quis
obdormivit?

I aste ne bi phten'L byh, to kto V'L
korabli spese?

Et si non erat Deus, ventos, mare
quis increpavit?

I a~te ne bi Bog"L byh, to vetrom"L i
morju kto zapreti utisit s~ ...

A omis patru

întrebări.

Si non erat caro, indumentum hominis quis gestabat?

I aste ne bi V'Lpl'Ltil s~. to kako bi
V'L odezdi celoveci chodil"h?

Et si non erat Deus, virtutes
miracula, quis faciebat?
Si non erat caro, in terram quis
expuit, ac lutum ex sputo fecit?

Aste ne bi Bog"L byh phtb, to
cjudesa tolika kako bi stvoril"b? I
aste ne bi pl"hten"b (sic) byl"h kako
bi na zeme pljunOV"b V"b brenie Stvoril"b

Et si non erat Deus, oculos caecorum, ex Iuto quis adspicere coegit?

I aste ne bi bog"b byl-i. to kako bi
breniem"b ti!mb pomazav"b slepomu
OCÎ OtVT'LZ"bh?

Si non erat caro, in Lazari monumento quis flebat?

I aste ne bi phtem byh, to kto
nad"b Lazarem"b prosl"hzis~?

Et si non erat Deus, morturim jam
quatriduanum solo jussu quis ejecit?

I aste bi Bog"b ne byh to ciinn
poveleniem"b mrtvii h cetvr"htyi dem
V"bSta? ...

Sint omise

nouă întrebări.

Si non erat caro, cujusnam vestimenta milites exuerunt et diviserunt?
.

Aste ne by pl"Lte ne byh to Cia
rizy vojni razdeliSg? 1

1 „Şi iarăşi: „Dacă nu ar fi fost Dumnezeu. atunci tatăl din ceruri
cui spunea: „Acesta este fiul cel iubit-Intru carele am binevoit-pe acesta să-l ascultaţi ...
Şi dacă nu ar fi fost trup, atunci cine clonnia în corabie?
Şi dacă nu ar fi fost Dumnezeu, atunci cine porunci vinturilor şi mării să se liniştească? ...
Şi dacă nu s-ar fi întrupat, atunci cine a umblat in haine de om?
Şi dacă nu ar fi fost Dumnezeu cu trup, atunci atitea minuni cum Ic-ar fi săvirşit? Şi
dacă nu ar fi fost om, cum scuipind în ţarină a făcut tină?
Şi dacă nu ar fi fost Dumnezeu, atunci cum ungind ochii orbului cu tină i-a deschis?
Şi dacă nu ar fi fost trup, atunci cine a lăcrămat asupra - mormintului - lui Lazăr?
.. Şi dacă nu ar fi fost Dumnezeu, atunci cu a cui poruncă a înviat mortul acela a patra zi i ..
Dacă nu ar fi fost trup: atunci osta.5ii' ale cui haine Ic-au împărţit?
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Et si non erat Deus, sol- guo pacto
in cruce obscuratus fuit?

I aste ne bi l>ogJ. byh., to kako
shnce hmQ priemJ. pomrJ.ce?

Si non erat caro, m cruce suspensus quis erat?

Aste ne bi ph.ten'b byl'b, to kogo
raspeeQ zidove na krJ.ste?

Et si non erat Deus, terram a
fundamentis quis movit? ...

I aşte ne bi bog'b byh, to
izdavna kto V'bstrţs~?

Este

omisă

zemQ

o întrebare.

crkvnQţ

Et si non erat Deus, quomodo
vellum templi scissum est, petrae
ruptae, et sepulcra operta sunt? ...

Kto li preponQ
rasadi? ...

Et si non erat caro, cui nam Apostoli et Angeli quemnam conspexerunt în caelum assumi?

I aste ne bi ph.ten'b byh, to apostoli i aggeli kogo vide§Q V'bskressa
i na nebesa V'bschod~sta? 1

-

Omite 15

i kamenie

întrebări.

Ioan Exarhul omite şi ultima întrebare despre deschiderea cerurilor ca
Fiul să treacă de-a dreapta tatălui în timp ce toate puterile îngereşti i se
închinau cu cut remurare. Ioan Exarhul trece la încheerfa omiliei, în care
e mai personal, pentru că subliniază cele două firi ale lui Dumnezeu unite
într-o ipostasă. Efrem Sirul subliniază în încheere treimea în unitate. Dar
Ioan Exarhul urmează şi aci firul gîndirii lui Efrem Sirul, după care reproduce
chiar acelaşi verset din Evanghelie, în care Tatăl strigă din cer: „Acesta
este fiul meu cel iubit, întru carele am binevoit pe acesta să-l ascultaţi".
Partea explicativă premergătoare nu e reprodusă chiar exact :
Efrem Sirul, Opera omnia-Coloniae,
1603, p. 690
,,. .. qui în duabus naturis în una
ipostasi... unus habens duo în duobus unus ... -In quo Pater e caelo clamavit: „Hic est filius meus dilectus în quo mihi bene complacui.
Ipsum audite ... "

Ioan Exarhul. - Sb. Gherman,
p. 247 V.
„ ... oboe v sebe javljaet'b SQste jegoze
i dnes oteco svedetehstvueh. Glagoletb rekyi : S'b esh sym. moj V"bZljubenyi egofo izvolichi. togo poslusajte". - 2

1 Şi dacă

Şi dacă

Şi dacă

nu ar fi fost Dumnezeu, atunci soarele cum se întunecă, primind întunerecul?
nu ar fi fost trup, atunci pe cine au răstignit evreii pe cruce?
nu ar fi fost Dumnezeu, atunci cine a cutremurat pămintul de demult din te-

melii-"?
Cine a spart catapeteasma templului şi a spart pietrele şi a deschis momtintele ?-...
Şi dacă nu ar fi fost trup, atunci apostolii şi îngerii pe cine au văzut înviind şi
suindu-se la ceruri ?.„
2 " ••• amindouă în sine se arată că slut ale lui şi astăzi tatăl mărturiseşte. Spune strigînd:
„Acesta este fiul meu cel iubit întru carele am binevoit. Pe acesta să-l ascultaţi".
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In ultimele rînduri Efrem Sirul subliniază că aceasta e învătătura bisericii
soborniceşti despre Treimea cea nedespărţită pe care s-o sfinţi:ffi, s-o cinstim
si mărturisim, închinîndu-ne.
'
Ioan Exarhul închee altfel, mai patetic. Nu spune o vorbă despre Treime,
ci cere să ascultăm pe Creator. Să se bucure cerul, pămîntul şi întreaga făp
tură, pentru că astăzi pe muntele cel înalt a strălucit prin trup soarele adevărat. Să primim toţi lumina pe care tatăl a arătat-o în fiul. Ioan Exarhul
vădeşte şi aci emoţie şi talent. Chiar traducerea sa din Efrem Sirul e liberă,
creatoare, cu naturaleţă, fără însă să se îndepărteze de sens.
Oricum, cel puţin în viitor nu trebuie să mai caracterizăm stilul, compoziţia şi temperamentul emotiv al lui Ioan Exarhul pe baza unor texte ca cele
citate, care nu sînt create de el. Iar ceea ce s-a afirmat pînă acum pe baza
lor, trebuie corectat şi atribuite lui Efrem Sirul, care este adevăratul autor.
Particular1'tătile limb1:i vădesc că omilia aceasta la Schimbarea la
faţă este într-adevăr re'dactată de Ioan Exarhul, pentru că aceleaşi particularităţi
există şi în limba altor omilii despre care ştim mai sigur că sînt scrise de el 1 .
Dar aceasta nu însemnează că Ioan Exarhul e autorul, care a compus întreaga
omilie. Unele părţi sînt simple traduceri şi rezumate din omilia lui Efrem
Sirul cu aceeaşi temă. Se dovedesc astfel îndreptăţite rezervele şi criteriiltpreconizate de B. Konieskji în stabilirea autenticităţii omiliilor lui Ioan
Exarhul 2•
Aspectul bulgăresc este prezent în toate compartimentele limbii acestei
omilii. Cercetătorul atent observă şi unele particularităţi ale limbii bulgare de
răsărit, îmbinate cu forme şi construcţii cărturăreşti ale slavonei culte, influenţată de limba greacă şi latină.
ln fonetică remarcăm bulgarisme expresive în grupurile zd < dj şi st<tj,
ktj, gtj, skj ; în e> ja. Ex.: prizde (242r) mai înainte; odei.di (247v) haine;
nemostno „imposibil" (242r); poslufaQ.~te (247v); „care ascultă"; zavlta (243\')
„testament". Se păstrează nazalele şi ierurile; ZQZdQ W.QQ „setea mea" (244r) ;
VbZ~lb „a luat" (243v); synb „fiu" (247 v). Ierurile iinale uneori lipsesc:
izvolich (247v). Lichidele: !. r - au consecvent grafia caracteristică slavonei
de redacţie bulgară lb, Tb: slbnce (247r) ; pl'btb „trup"; proslbzise (247v) „a
lăcrămat" ; vnchovn „de frunte"; na prbsi (243v) „pe sinul". Dar şi iz mrtvych
- din morţi. L epentetic e atestat doar în cîteva cazuri, ceea ce însemnează
că nu exista în bulgara răsăriteană din epoca lui Ioan Exarhul pentru că se
spune regulat zeme, V'b zemi Iordanstlj (247v), „pămînt", sau po zemi, semi
(244r), dar şi neprijemlesi (246r) „tu nu primeşti".
Ioan Exarhul prefera o serie de sufixe în formarea substantivelor şi
adjectivelor pe care le întîlnim şi în limba acestei omilii, cu excepţia sufixelor
-ostb ca 1n vysostb „înălţime"; sirostb ,.lărgime şi -Onb ca în trudonb. Dar
întîlnim: -ecb în vodecb (240v) „conducător" ; tvorecb (241 v) „creator" ; -telb:
strastelb (243) „pătimitor" ; svedetelb (247v) · martor; -en'b: istinen'b proorok
(243v) „adevăratul prooroc"; pl.,,ten.,, „de trup, întrupat" (246r). Dar unele

V. V o n dr a k, O mluvl..„ Praga., 1896.
B. K o ni e s k j i, Slova/a na Ioana Egrarha, în • Ma.kedonski jazik •VIII. I.
1957, p. 13-25.
1

2
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sufixe caracteristice lui Ioan Exarhul sînt chiar în textul tradus din Efrem
Simi.
!n morfologie sînt frecvente participiile, reproduse de obicei după modelul
grecesc. De ex. particip. prez. şi gerunziu: po vode morstej chodl (245r) „umblînd pe apa mării", sau: chodcstţ, vid~stej (242r) „ei umblînd, văzînd",
sau umorle „murind" ; pogublle „pierzînd" ; pocivaesta „pe cel care se odihnea" ;
jadesta (242r) „pe cel care mînca". O frecvenţă şi mai mare au participiile
active tr. I în -(v) o: vazvrativa „cel care s-a întors"; plunova (247v) „a scuipat"; vidlva (243v) „a văzut, văzînd"; prijmo (240v) „a primit" ; pojmo
uceniky (241r) el a luat (luînd) ucenicii; vased§omu (242r) „celui care a coborît",ori rekyi (24lr; 242v) „cel care a spus, spunînd".
O caracteristică a limbii lui Ioan Exarhul neremarcată pînă acum o
constituie participiile de tipul pristopla5o, umerala fa: semu pristoplosu (f. 240v}.
Viitorul se exprimă frecvent cu verbul imati urmat de infinitiv. Acest viitor
redă şi sensul de necesitate : kto se iniato priloiiti ... ustaviti „unde se va opri„ ..
aşeza. Sau: „kako se iniato sozdati (243v) „cum se va zidi" ; kto se iniato pristrojti (244r) „cine va face". Observăm că acest viitor analitic se exprimă şi cu
verbe perfective prefixate. Aceasta însemnează că aspectul nu era aşa de
dezvoltat în 1. bulgară ca în limbile slave de apus şi de răsărit. Dar şi în limba
lui Ioan Exarhul prezentul verbelor perfective prefixate exprimă viitorul
ca verbul imati cu infinitivul. Ambele forme sînt folosite chiar în aceeaşi frază:
„Presteplenie Adamovo kto istrebito i slavnoe odealo kto emu iniato dati „Păcatul
lui Adam cine îl va ispăşi şi cine îi va da slăvitul lui vesmînt". Mai frecvent
se folosesc cu imati verbele prefixate. Sensul de viitor e categoric. De ex.:
To slovesa proroceska kto iniato skonaceti? (244r) „Atunci cuvintele prorrocilor cine le va îndeplini?" Sau kto se imato pristrojti (244r). „Cine va face
aceasta"!n latină îi corespunde uneori participiul viitor: „„. qucs dixit non
gustaturos mortem.„ QZe menih jako ne imala vakusiti smub. (f. 24lv).
Declinarea îşi păstrează aspectul integral din slava veche. Se păstrează
şi vechile teme. De ex.: în -S'b: ocesa, slovesa, ciudesa (243v şi 247v). Exprimarea cazurilor însoţite de prepoziţii dovedesc tendinţa spre analitism şi în
folosirea lor se prezintă unele particularităţi. Exprimarea complementului
circumstanţial instrumental se face prin acuz. cu prepoziţia V'b în loc de
instr. cu prepoziţia so. Ioan Exarhul spune de ex. : M oysi bo Va more udari
va pelicee i presusi i ... (344r) „Căci Moise a lovit cu toiagul în mare şi a J!Scat-o" ..
Remarcăm aci forma arhaică a pron. pers. ţie _pers. III-a i. - Mai tîrziu
s-a spus ego.
Se păstrează viguros dualul atît în declinarea numelor, cit şi în formele
verbale (oboje, oboju (247v). Ex.: nedzl, rece; dva sh.nci; tako glagolasta
(245v) astfel au vorbit amîndoi. Sau: „ ... Moysi i Ilija tolika cudesa satvorista"
„ ... Moise şi Ilie au săvîrşit atîtea minuni". Terminaţia -ma- de la instr. dualse foloseşte şi la plural. Ex. ravna tvorisi vladiko So raboma - „la fel faci,
stăpîne, cu robii.
Un alt arhaism este pron. caso (246r) „ceva" şi nicosoie „nimic". Poate
fi un dialectism ca şi taclmi în loc de takymi : poeto taclmi pomysly „de ce cu
astfel de gînduri"? Substantivul pomysly şi-a păstrat forma veche a instrumentalului plural fără terminaţia -mi.
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Adjectivele posesive în -jb sînt preferate faţă de cele în -skb. Ioan Exarhul spune celovlc1: (241v) nu celovlceskb „omenesc". Cele în -skb au o formă
dialectală în -§t : I ordanstlf „a Iordanului" etc.
1n sintaxă sînt caracteristice construcţiile bulgăreşti cu da urmat de indicativ. Exprimă de obicei scopul, sau o poruncă, o dorinţă. Ex.: „ ... da oteCb·
samb vbZglasitb „ca tatăl însuşi să strige" (242r). Ori: „da egda imQtb ... to
uvedetb ca dacă cumva au ... atunci să aducă".
O altă caracteristică sînt constructiile sintetice cu dativul absolut si mai
rar genitivul absolut ori dativul cu infii'i.itivul, care e o calchiere a constiucţiei
acuzativ cu infinitiv din originalul grecesc. Ex. : dobro est namb zdl byti 1 este bine ca noi să trăim aci". KaMv fonv T)µăi;; <bot: Elvat. Dativul cu infinitivul urmează deci după un verb impersonal: e bine - e frumos să ... ; Dativul
absolut exprimă o propoziţie circumstanţială de timp : Ex. : sestu emu (240v)
„în timp ce el era" ; takoie semu byvb§u trebi, byst& vodec& bez1> grlcha (240v).
De asemenea după ce acesta a avut nevoe (sau" ... a adus jertvă, s-a pocăit),
a fost conducător fără de păcat." Propoziţiile condiţionale cu a§te „dacă"
redau pe cele cu si din latină: Si non erat caro ... aste ne bi vbplbtilb „dacă nu
s-ar fi întrupat".
ln lexic sînt caracteristice cuvintele arhaice şi dialectale frecvente în
operele lui Ioan Exarhul, altele însă se întîlnesc numai în această omilie.Iată
cîteva substantive: kretnia (244r) „fiere". In alte versiuni slave ale acestei
omilii e il'bcb (Ms. 138 Acad. R.S.R) sini (243v) gr. crK11va „colibe" - sinonim
cu chratny (244r); llpota (243r) „frumuseţe"; vladika „stăpînitor, Dumnezeu".
E în antiteză cu povinnikb „supus". Ex. Vladika a ne povinnikr, (245r). In alteversiuni se spune acelaşi lucru prin participii: obladaei a ne obladaemb (Ms.
138 Avad. R.S.R). „Stăpînitor dar nu stăpînit". Exarhul mai spune: Gospodb·
a ne robb „Domn dar nu rob" (245v); prichodnie (241v) „venire", în alte versiuni slave e pri§estvie; brenie „tină" (247v). In alte versiuni slave e kaZ,,.
„noroi". Sau prlpona (247r) şi nu zavlsa „cortină, catapeteasmă". Unele
cuvinte compuse sînt calchiate: nedomocedecb sau nedomorodec'b ca în alte
versiuni „neautohton, străin". Eteri (241r) „unii" e un arhaism frecvent în
slava moravă. Mai tîrziu s-a spus necii „unii, oarecare"; vetbChb „vechi" nu.
spune stan. E în antiteză cu novb : vetbchyi şi novyi zakonb (243v) „legea veche
şi nouă."

Ca adverbe menţionăm dzllo „foarte"; vysoko dzllo (241r) „foarte înalt"
sau: dzllo svlne estestva bozija esh. (242r).
Mai caracteristice limbii lui Ioan Exarhul sînt drevle „mai mult" ; ninl
„acum" şi mai ales taCl (241r) „apoi" - sau ta!e (241r). În alte versiuni e
po - „după, apoi"; tbct·Q „numai" (243r).
Cauzalitatea se exprimă atît prin conjuncţii cunoscute în slava veche ca
bo, sego radi (241v), <;iar şi prin dllma care cere obiectul în genitiv şi în procliză
ca şi radi. Ex. : ceso nepodbQ~b nas. ubogy ich delma (246r) de ce să nu ne supună (dea) pe noi sărmanii din cauza lor·-pentru ei". Sau: ne voleQ svoeQ spasenija dllma celoveUskago (242v) „ci prin voia sa pentru mîntuirea oamenilor".
1

Matei XVII, 4; Luca, IX, 33.
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Aceeaşi topică are şi conjuncţia radma preţioasă. prin raritatea ei CbSO neprijemle§i spasenija radma nasego (246 r) „de ce nu primeşti pentru mîntuirea noastră"? .. Nu sînt atestate conjuncţiile cauzale nebon'b, clsta. Există însă particula
ti cu sensul de „şi" etc. care caracterizează limba lui Ioan Exarhul: izc V'bzide
na ogn'bnOQ~ kolesnicQ .. ti reee Simon b(243 v) „care s-a înălţat într-o trăsurică
de foc ... şi zise Simon".
·
Interjecţia seze „iată" e foarte frecventă.
Unele cuvinte au în limba lui Ioan Exarhul sens special. De ex. skoncatisi;
„a se împlini, a se înfăptui" - nu „a se termina". In alte versiuni îi corespunde isplbnitis~: kde se bi sl,ovo skoncelo? (246 v) (ispph.nits~) unde s-ar înfăp
tui cuvîntul?. Sau. : .„ skoncaet'b dlla (241 r) „va îndeplini faptele". Propoziţia
pro kom Sf! skoneaet - e tradusă în alte versiuni tot din Efrem Sirul: pri kym
isplonitsf „prin cine se va înfăptui". Ioan Exarhul foloseşte verbul v11stati „a
se scula" cu sensul vechi specific slavei morave de „a învia": letvr'btii den'b
V'bsta (247 v) „a patra zi a înviat". Şi: „ i syna ej iz mrtvych V'bstavi „şi pe fiul
ei l-a înviat (sculat) din morţi. Istrebiti are acelaşi sens ca trlbQ tvoriti din slava
moravă, adică „a jertfi·, - a face ceea ce e necesar pentru împăcarea zeilor".
De aci s-a dezvoltat sensul „a ispăşi, a se pocăi", care e clar în fraze ca aceasta
din Ioan Exarhul: „„. prlstQplen'!C Adamovo kto istrlbit'b - şi păcatul (crima)
lui Adam cine o va ispăşi?.
Ioan Exarhul spune tvan, bytia - faţa existenţei, făptura, în loc de mir11
din alte versiuni: prlZde ot tvari bytia (242v). Şi: prezde daze nebyst'b mir11
(Ms. 138, f. 284) „mai înainte chiar de a fi lumea". - Ioan Exarhul foloseşte
des pron. Sb - „acesta". Ex. videv& Sb (243 v) „a văzut aceasta" ; S'b est
bo edinb vladetb - „că
Vbzvelb na vysotQ „acesta a răsunat în înălţime".
acesta singur stăpîneşte".
A redat stilul cald, apropiat al lui Efrem Sirul. Foloseşte dialogul cu multe
vocative - ca : A ne glagoli Petre ; stvorim'b tri slni, ni rbciş... „Şi nu vorbi
Petre: voiu face trei colibe, nici nu spune" Sau: Tbcie ne reky seze viidb Simone, sln'b„. „Murnai nu spune: Iată Simone, vezi coliba ... "
Ioan Exarhul foloseşte adresarea - bratie - „fraţilor". Nb S'b Bi
bratie, dvl estestva imy V'b edinQ ypostasi (247 r). „Dar acest Dumnezeu fraţil,or, are două firi într-o singură ipostază" Această propoziţie o regăsim şi
în omilia despre Ioan Evanghelistul sau Teologul.
_ Astfel de adresări sînt şi la Efrem Sirul şi la alţi predicatori. Ioan Exarhul are o exprimare aleasă uneori plastică: „nicbsoze zemnago pomy§llj no
gorl mysli, vysokaago isti ... kako est'b namb zdl dobro idele zmii Vbsvistavb (245 r)
„ Să nu te gîndeşti la nimic pămîntesc, ci sus, gîndeşte-te să ajungi la înăl
ţime ... Ce bine e de noi aici unde şarpele a şuerat".
Incontestabil, că Ioan Exarhul era nu numai un cărturar mare, dar si
un scriitor şi un vorbitor talentat. Traducerea sa e creatoare. Redă companţiile în toată valoarea lor poetică. Astfel vorbind despre Ilie şi Ioan spune:
„ ... ize Vbzyde na og1ibnQIJ kolesnicQ Vbzle.g§ago na pnsi plamennyQ (f. 243 v)
,,. .. care s-a înălţat cu o trăsurică de foc, şezînd pe sinul flăcărilor". Partea
.aceasta nu există în textul evangelic despre schimbarea la faţă (Matei XVII, 4,
Luca, IX, 33).

s.,,
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Omilia despre apostolul şi teologul Ioan. Deoarece este vorba de o
Qmilie prea puţin cunoscută pînă în prezent 1, dar care ilustrează acest gen
de literatură, stăruim puţin asupra ei chiar dacă mai departe dovedim că nu
.aparţine integral lui Ioan Exarhul.
In introducere, autorul elogiază înălţimea cugetării lui Ioan teologul şi
talentul său oratoric de apostol. Ioan e pasărea înălţimilor, e vultur, e o
tolbă mare de săgeţi. Invăţătura lui înconjoară pămîntul ca un tunet. E un
leu preacurat, e o privighetoare cu glas bun, dulce. Cîntecul învăţăturii lui a
scos oamenii din pustietăţi şi din locuri grele 2 • A aruncat mreaja de pescar,
.a părăsit plasa şi s-a ocupat de lucrul evangheliei, întrecînd pe Moise 3 . Ca
dovadă citează şi explică începutul Evangheliei lui Ioan : „La început a fost
c.uvîntul„." pe care-l repetă din cînd în cînd în cursul comrntariului. Autorul
nu ocoleşte problemele subtile de teologie şi filosofie ca noţiunea de timp,
raportul între Dumnezeu tatăl şi fiul, arată însuşirile şi atribuţiile fiecăruia,
importanţa botezului, a evangheliei vestită prin glasul puternic de leu al lui
Ioan, ridicat contra păgînilor, Evreilor şi ereticilor 4 • Arată apoi într-un stil
lapidar, povestitor, faptele minunate săvîrşite de Ioan în îndelunga sa viaţă,
Ilustrează metoda activităţii apostolice a lui Ioan, povestindu-ne simplu
dar captivant în partea a II-a a omiliei, despre un tînăr ales de Ioan ca să
devină bun creştin. In acest scop, l-a încredinţat episcopului cetăţii. Tînărul
însă la un timp după botez s-a întovărăşit cu alţi oameni răi, s-a dedat la
beţii, la desfrîu, la jafuri de case şi morminte şi fiind voinic şi puternic a devenit
căpetenia unei cete de tîlhari, din munţii din împrejurimile cetăţii. Revenind
după mai mulţi ani Ioan, şi aflînd situaţia de la episcop s-a dus în munţi după
tînăr şi l-a readus pe calea cea dreaptă. Dialogul, simplitatea povestirii acestei
întîmplări urmează ritmat, dramatic, stilul evanghelic şi al celor mai vechi
legende sau vieţi de sfinţi, bine cunoscute lui Climent Alexandrinul, care ne-a
lăsat această istorisire la sfîrşitul omiliei: Care bogat se va mînt1,i? Intr-o
altă istorioară Ioan Exarhul ne povesteşte apoi în acelaşi stil simplu cum
Ioan Evanghelistul a dărîmat templul zeiţei Arthemida şi a înviat pe fratele
preotului acelui templu, atrăgîndu-1 la creştinism împreună cu o mulţime
mare de noroade, care striga: „Mare este Dumnezeul lui Ioan". Ni se povesteşte apoi cum s-a sfîrşit Ioan Evanghelistul în Efes la adînci bătrîneţe, culcîndu-se de viu în mormînt, unde a şaptea zi nu a mai fost găsit de ucenici.
Pe mormînt s-a făcut o biserică ai cărei preoţi săvîrşesc minuni cu ajutorul
ţărînei de pe mormîntul lui Ioan. Aspectul arhaic al stilului şi limbii constituie încă o dovadă că este o omilie alcătuită după izvoade foarte vechi de
acest mare cărturar în epoca de înflorire a literaturii bulgare de la sfîrşitul
1 A fo5t semnalată prima oară ele 1 o an I u f u în lucrare Sbornicul lui Gherman, «Orto<loxia», XII, 1960, Nr. !.
• „„. loa.111. vysoce par~ i 6rcl'b, Joan'b vclikyi tul'b, nevMyi ~to esti. trud'b iii pokoj
Joan'b syn~ gromnJ•i, cgol.e ucenic jako grom'b ubte~e vs~ zem~. prMistyi lbVb, dobro glasoyi
slavcj. izc zvisdaniemo. Yekse pravym'b ufoniem'b i spregunb i is pustynb izvede folov~ky postyn~ ho pregynţ SQt'b ... Sb bo sladkoslovyi". Sbomicul lui Gherman, L 90 v.
3 .r-· prezde ryban. byvi,. I mr~U;> otvn.gi. i tr'bsti. ostavl'b, i~~~ po eyaggelic IUanb ... ".
Sbornicul lui GhN'man, f. 30 '"
• Sbor11icul lui Gherman, f. 3Jr _:_ 36v .
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secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea. Arhaismul acesta impresionează pe cititor şi atrage pe cercetător la identificarea izvoarelor, spre analiza limbii şi a stilului.
Dialogul, vocativele (episkope, c~do, rabe), propoziţiile scurte, paratactice, unele repetări, interogările, plasticitatea, întăresc caracterul arhaic
şi vorbit al limbii. Nu lipsesc comparaţiile, care vădesc talentul autorului.
Acestea sînt luate îndeosebi din natura înconjurătoare. Unele comparaţii
exprimă concret şi hiperbolic ideea de „mulţime". Ne spune că la templul
Artemei se adunau vara în sobor „oameni din muUe părţi ca nis'ipu.t mării" 1 •
La mormîntul lui Ioan se strîngeau la ziua morţii lui în fiecare an slăvindu-l
popoarele dimprejur „ca şi stelele cerului„ 2 • În încheiere, spune că Ioan a fost
„om ceresc şi înger pămîntesc". „Atît Ioan cît şi învăţătura lui sînt unice
în lume cum e o singură primăvară între anotimpuri", „cum e un singur soare
între stele", "cume un singur cer, care susţine toate" 3 •
Simplitatea e izbitoare cînd parafrazează unele texte e·vanghelice, aplicîndu-le la Ioan şi la învăţătura lui, care viază peste timpuri. Glasul lui, învă
ţătura lui, nu au putut fi în~buşite, deşi au încercat mulţi. „A suflat vîntul
şi s-au .ridicat valurile asupra lumii„. într-aP,evăr, iată că nu s-a dărimat 'fiindcă era zidită de fiu pe piatră. în în.tărituri" 4 •
Ioan Exarhul este prezent şi personal prin limbă în toată omilia. În CCfa
ce priveşte compoziţi'a şi stilul este mai original numai în prima parte, unde
domină stilul filozofico-teologic despre învăţătura şi gîndirea abstractă a lui
Ioan Evanghelistul. Aci autorul reia o serie de idei şi de formule stilistice din
prima omilie din Hexaimeron, în care tratează creearea lumii. Deci şi această
parte-din omilie ea lui Exarhul. Tema creaţiei lumii era fcarte adec\ ată prntru
interpretarea începutului Evangheliei lui Ioan: „La început" era cuvîntul
şi cuvîntul era de la Dumnezeu: „Vo nC!.c~lo bC slovo i slovo bi o! Boga ... "
(Ms. f. 32r). Cînd e vorba de veşnicie şi de divinitate, Ioan Exarhul foloseşte
imperfectul pentru a indica permanenţa, nesfîrşit1,1l, dar şi acţiuni ce' a mai
puţin precise decît. acţiunile exprimate prin aorist, care sînt mai cc;ncrete,
mai precise şi finite. De aceea pentrn acţiunile cu efect ccncret, pămînteşti,
Ioan Exarhul foloseşte aoristul şi verbe perfective: byslb, ~ot'Cort".„ „a fost,
a creat .. /' 5 • Acest proceqeu nu e însă consecvent, cum s-a afirmat. Unele
situaţii sînt preluate din greacă, unde în fraza de mai sus avem tot imperfectul:
Tiv 6 Myoi;, K-O.i 6 Myoc; -r,v 1tpoc; tov 0E6v ... ". Prntru a apăra mai bine
1 „Vse ta OkrQgnaa c~db i diib e i tvorCchQ Jetomn edinOQ i SDbOl"b bcse Vlo t"b deni.
iit mnogi. strani. celovek-.. jako i pesi.kb morskyi" Sbornikul lui Gherman, f. 39r.
2 ,,.„ i dn.iQtl> emtî denb dz~lo slavne i SDvnkupeQt:L s~ okrQgnii narodi, jako i zvf.zdy
nebesnyp„." Sb. Gherman, f. 40 v.
.
3 „O ncbesnyi ~elovcec i zemnyi aggele" ... jedina ho vesna vrvr~mcnechn jcdinofe slbnce
va zvezdach, jcdino bo nebo obdn.fQi vse, jedino ie tvoc uccnie nada vi.semi". Sb. Gherman.
f. 4ov.
' „Ifoliko mQ6tcle okus~~ s~ glas1; t"b razoriti, nQ ne mogQ, na verQ ti ne pade sebc.
Iako sym. bo be sazdam, na kamcni v-.. sodubiem&„." Sb. Glierman, f. 35 v.
6 D. Ivanov a - Mir cc va, J{/imetit OcMidski i Ioan Ekzarch, kato s&zdatali na slova,
in volumul l<liment Ochridski 916-1966. Ed. Acad. bulgare, Sofia 1966, p. 257-258.
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dogma trinităţii şi raportul între ipostazele treimii, lcan a tradus „cuvin tul
era „de la Dumnezeu" ... în loc de „ ... era la Ditmnezeu": «Ilpo~ -rov E>e6w>."
Şi partea în care polemizează cu evreii şi enticii neviauţi, este, probabil,
tot originală. Dialogul şi retorismul folosit aci (f. · 34-35) nu constituie un
criteriu sigur al autenticităţii, cum crede q.e ex. D. Ivanova-MirceYa, argtimentînd că Ioan Exarhul foloseşte dialcgul, întrebările retorice şi în alte
omilii 1 ca în cea pentru Preobrajenie. Dar noi am dovedit că foată partea cu
dialogul din omilia pentru Preobrajenie este tradusă după omilia lui Efrem
Sirul. Doar frazele de la sfîrşitul omiliei, pline de· elogii şi epitete la adresa
lui Ioan Evanghelistul, caracterizează stilul şi simţiffa lui lcan Exarhul.
Cele trei istorisiri run partea a dcua a omiliei sînt traduse după Vieţile
prescurtate ale sfinţilor. Le găsim şi în ruferite -proloage şi sinaxare, în mime
la zilele de 8 mai şi mai ales la 26- sept., cînd se prăznueşte în biserică ziua lui
Ioan Evanghelistul.
Chiar Ioan Exarhul citează pe Clement Alexandrinul sau „Cl1"m Stromatul" ca izvor al primei povestiri, referitoare la vestita convertire a unui
tînăr din Efes, care dennise că_rete.nie de tîlhari. Drnumirea de Stromatul
provine de la o:i:era capitală Strcmata „Covcare" în cpt cărţi, a acestui scriitor
bizantin, cunoscător adînc şi al filozofiei antice Şi Ftdagog, care a trăit între
150-220 2 . 'în epcca aceasta, Ckmmt Alexandrinul a prins încă vii în popor
unele tradiţii despre viaţa sf. Ican Evanhgelistul. Folosind acest izvor Ioan
Exarhul se dovedeşte încă o dată un bun cunoscij.tor al literaturii. bizantine şi
al limbii greceşti, pe care o folosea liber. Cu ajutorul acestor povestiri el întregeşte chipul de gînditor abstract cu acela de apostol al lui Ioan Evanghelistul.
·
Aci Ioan Exarhul citează deci cu probitate izvorul, spunînd că' „lasă pe
Clim Stromatul să ne vorbească despre acest mare Ican, ci.;m îm·ăţa prin oraşe
şi ce milă avra el de mîntuirca oamenilor: .,. .. da ot sego razumeete kako mi"losto
iie imea§e Ioano o spasen.i l:eloveeeste glagolet Klimo Stronidshyi o semb liiane
velicemo jako uc~ skoze grad~y'' (f. 36 v). Urmează istorisirea convertirii unui
tînăr din Efes.
Originalul bizantin precizrază că acrasia nu .c o rcwste, un mi·t, ci o
intîmplare adevărată 3 . Această istorisire o găsim la siîrşiiul cmiliei lui Clement Alexandrinul - sau Strcmatul despre „Care bogat se va mîntui" Ti~
·
6 crro~6µtvc~ r.Â.0umci; - Qui dives salvetur - cap. XLII 4.
Acum stilul e altul: povestitor, simplu, popular, cu vocative, cu anumite
gradaţii. Nici stilul nici compoziţia nu mai sînt ale lui Ioan Exarhul, ci ale
lui Clement Alexandrinul.
·
D. I v an ova - M i r ce v a, op. ât., p. 259.
Jn Cl•mens A lexandri1111s prcsbytc1·, qui tt Stromatc11s cocalur. M i g n c Patrologiae
cursus complelus - Seria greacă, VIII, Paris, 1891, p. 10 u.
3 CI e m e ns A I c x an dr i n u s, Opera ... Qui divcs salvetur, Oxoniae, 1683, p. 111.
Mi g ne - Palrologiar ... Series greaca, IX. 1890, col. 647.
4 CI e men s A Ic x an d rî n ns, op. cit.: Oxonîae, 1683, p. 111 u. Mîgoe I. P. Patrologiae, mrsus completus - Scria greacă IX, Paris, 1890, col. 603---647. Şi istorisirea despre
convertirea tînărnlui. Cap. XLII, col. 647-652.
1

2
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Istorisirea acestui scriitor bizantin există în mai multe versiuni. Una, care
se consideră de bază, este cea păstrată în cadrul operei lui Clement Stromatul
sau.Alexandrinul la sfîrşitul omiliei (cap. XLII) „Care bogat se va mîntui?" 1
Altă versiune este aceea a lui Simion M etafrastul, care, în Minologiul său a
prescurt~t puţin şi a simplificat versiunea originală 2 a lui Clement Alexandrinul, zis şi Stromatul. Versiunea lui Simion Metafrastul s-a răspîndit cu unele
modificări în Vieţile de sfinţi prescurtate, în proloage şi în sinaxarele din minee.
Ioan Exarhul a folosit o astfel de versiune puţin simplificată şi prescurtată,
-care avea probabil la bază versiunea lui Simion Metafrastul, scriitor bizantin
sin sec. X-lea, deci contemporan şi bine cunoscut lui Ioan Exarhul, dacă nu
personal, cel puţin prin scrieri. Aceasta însemnează că schimbările faţă de
versiunea originală a lui Clement Alexandrinul, nu se datoresc integral lui
Ioan Exarhul şi nu pot constitui o dovadă a marelui său talent de scriitor, cum
consideră Dora Ivanova-Mirceva. În metoda de cercetare a izvoarelor nu este
deajuns să stabilim izvorul de bază, ci să identificăm şi versiunea pe care a
urmat-o scriitorul respectiv. De altfel, în cazul nostru, izvorul de bază îl
.arată însăşi Ioan Exarhul şi în mare parte textul său este identic cu cd di:n
Clement Alexandrinul. Deosebirile survenite le explicăm prin alte versiuni
păstrate în Simion Metafrastul, în proloage etc. Astfel Ioan Exarh1tl ne apare
doar ca traducător priceput şi talentat. Pentru a dovedi acest lucru vom compara textul istorisirii lui Ioan Exarhul deoparte cu textul lui Clement Alexandrinul şi al lui Simion Metafrastul de altă parte. Vom constata totodată
că celelalte deosebiri din Ioan Exarhul se găsesc chiar în proloagele şi sinaxarele răspîndite şi în limba română.
Diferitele versiuni menţionează de obicei pe Clement Alexandrinul ca
autor. Chiar Simion Metafrast spune că ne redă întîrnplarea după cum ne-o
povesteşte Clement de Alexandria în cuvîntarea „Care bogat se va mîntui" 3
Clement Alexandri:nul ( Stromatul)

Migne, Patrologia, V.IX. S. gr.
col. 648-9
'.EA.0wv x:ai €ni nva 't<iiv ou µax:pocv
1t6A.ecov (it<; x:ai 'tOuvoµa A.&youcrtv
fvtot) x:ai 'ta t'D..A.a âvanal>crac; muc;
dot:A.cpouc;, eni năcrt 't/i> x:a0&cr'tom
npocr~A.i:ncrac; €mcrx:6nqi, veavimcov
{x:avov 'tCfl crci>µan, Kai 't~V Oljltv
dcr't&iou Kai 82pµc.v ioci>v!

Ioan E:xarhul. Sb. Gherman
f. 36v-37r.

I prisedb V'L ediil'L grad'L AsiQ, ti
(şi) obrete etera junosQ dobrotoQ
i siloQ i licem'L i velic:i.stvom& utvorena V'LZljubivyi. I chotţ dufa
emu spasiti 1/,vlsta i jako ie emu v&nu
i vlrQ em§u privede i oglasat& kb
episkopii grada togo rekyi :

1 C l e m c n s A I c x a n <I r i n u s, op. cit. Migne - Seria greacă IX. col. 647-652 -·Opera omnia.
• Simion M c ta f rastu I, Mfoologion. Mi g n c - Scria greacă, V. 116, Paris,
1891, col. 683-706.
• KA.i)µni; 6 Tl'j<; tv 'AM:~avlipEia tKÂ.Ttcrioi; npEcr~unpoi;'" tv T/j'.J tii; 6 crw~6µEvoi; 11:\.ou<noi;, A.6y(i) q>i'jcr1„." Simcon Mctafrast - Mi g ne V. 116, 1891, col 693.

https://biblioteca-digitala.ro

CONTRIBUŢII

LA STUDIUL LITERATURII OMILETICE

325

«Touwv, Eq>TJ, crol 7tapati0&µa1 µ&tei
7tciuT]<; u7touoi'jc; t7tl 'ti'j<; EICICÂ.T]uiac;
JCai wi:i Xp1crtoli µcip'tupoc;»... ·

„Sega ti predaQ rnQfa o episkope,
svedetelstvuQstu bogii
vsej sej
cn.kvi."

Kai 6 µtv eni 'tÎ!V EcpEUOV d7tijp&V.
OE 7tpeupu't&poc; avai.apwv oiJCaOE t6v 7tapaoo0evm v&avicncov, hp&q>&, uuveixev, f0aÂ.7t&, 'to t&Â&U'taîov
Eq>clmcr&. 1 Kai µ&'tei toOw uq>i'jJC& ti'jc;
7tÂ&iOVO<; emµ&Â.Eiac; Kai 7tapaq>UÂ.Q1Cfj<; chc; 'tO 'tEMOV al'.Ji:cp q>UA.ax:i:i'jp1ov
emcrtitcra<;
'tÎ)V O"q>payîOa
'tOîl Kupiou.
Tcp OE
dvfo&roc;;
7tpo &pac; A.apoµtvcp 7tpouq>0Eipovi:ai nvec; Î)Â.tJC&<; cipyo!, JCai 2
iJ.1t&(lproy6i:Ec;, e0ciOE<; 1Ccl1CWV. Kai
1tprowv µtv 01, tJCncluErov 1tOÂ./..rov
1tOÂ.U'tEÂ.i!>V aui:6v E1tcl'YOV'tal. Eitti 1tOU
JCai VUIC'tOlp E1ti Â.Ol1tOOuuiav, e~16v
tE<; UUVE1tcl'YOV'tal EÎ'tcl 't'L JCai µEî~Ov
cruµ1tpci't't&tv fi~iouv. ·o ot JCai:'
6/..iyov 1tp6cr&10i~Eooi:ro, JCai 010. µty&toc;; q>ucr&roc;; tJCcr'tac;; c'ilcr7tEp ăuwµoc;;
JCai euprocrwc; imt0c;, 6p0i'jc;; 60ou,
JCai 'tov xai.1v EvovoaJCG.iv, µ&1~6vroc;;
JCa'tci 'tli>v papci'tprov Eq>EpE'tO ...

I to glagolaVD loanJ. izyde
VJ.
inechJ. ljudechJ. tvorease vlrno slovo.
A episkop otroka priem kazase. Tace
potorn i kn.sti i.1 Ti jakoze kn.steniemJ. iitvn.diVD i tigradiVJ. k
tomu nau~ease ego jako i pn.voe. 1
Tace prazdenstvo priemsu otroku
pristroi~Q i eteri kJ. sebe buaci, zlii,
gubitele i veseli na zlo rnQZii. Ti
pn.voe nacţ tvoriti piry velil..-y.
Ta~e Vl. blQdQ nostiQ choditi. Tace
i VJ. tatby i V'b grobokopania junotQ
nastavll.Se.„ Tace setnee vl. gorQ
pojrnse jakoze i velja SQ§ta telornl.,
i silnaa razbojnikorn'b stareiiia i
postavi6Q i razboistvo ljuto S1.stavi8Q nsecbskyi i bez rnilosti i ne
celovecesko Vl.Seko ljuto i gorko i
bezbofao.

·o

1

S. Meta f rast : ·oot ohca!iE T6T vtavicricoo itaţ aA.aj3&v, fTpEq>EV titoiotuaEv
tPaitTtaEY (Minologion, Migne S. gr. v. 116, 1891 col. 706).

t7tEµtA.ETO, Tt}..o~

şi într-unul din oraşele nu P'•a
(al că,ui nume unii tl şi spun)
mingîiase pe fraţi, în cele din
urmă a privit şi la episcopul de acolo,
după ce cercetase atent pe un tinăr de
acolo, impunător la statură şi distins,
plăcut la infăţişa.re
................. .
„ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe acesta,
îi zice, ţi-l încredinţez ţie spre toată îngrijirea, aci in faţa mărturiei întregii biserici
şi a lui Hristos".„
După aceea a plecat către Efes. Prezbiterul a luat pe tînărul recomandat la casa
sa, îl învlţa, ii educa, îl ocrotea şi lngrijca.
In cele din urmă l-a şi botezat.
Apoi grija permanentă şi supravegherea
pe care o avusese la început, a slăbit ca
şi cum semnul Domnului, pe care î-1 pusese,
ar fi fost un mijloc sigur de apărare.
2

A venit

îndepărtate
şi după ce

2 Şi

a venit !ntr-un oraş al Asiei. Aci a
un t!năr oarecare distins prin mări
mea staturii, prin bun4tate, prin putere şi
plăcut elegant - la înfăţişare.
Şi voind să-i mfntuie sufletu/, i-a spus
ca sa-i fie "edincios. ~i "ez!nd tfn1frul, l-a
adus la episcopul cetăţii aceleia, ziclndu-i:
„Pe acest bărbat, ţi-l încredinţez, o.
cpiscope, şi iau ca martor pe Dumnezeu
şi toată biserica aceasta"
Şi zicind acestea Ioan a plecat ca să.
răspindească "r.dinţa şi pintre alţi oame?ti
Iar episcopul, primind pe tinăr, ii invăţa
Apoi l-a şi botezat ca şi cum prin botez
1-a întărit şi l-ar fi asigurat contra primejdiilor. Pe lingă acessta ii învăţa ca şi mai
înainte(?)
găsit
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Autouc; ot to0toc; civaA.alkiiv Kai
A.1Jcrtfipiov cruyKpoti1crac;, ihotµoc; Â:r'tcrtapxoc; ~v, p1a16tatoc; µ1aupovci>tatoc; ):QÂ.E7tc0'l'Q'l'Oc;.
Outo d7tt0"'l'EÎV I Ci) ă. V.V 1J xp6voc;
tv µtcrcp, Kai nvoc; tn1necroua1c; xpeiac;, QVQKOÂ.O!lcrt toV 'looaVVî]V. '0 o\
t7tEtOÎ) tei ăÂ.Â.a OOV ):aptV Î!KE KUîECJ'l'Î)O"Q'l'C',
~<·Aye OTJ, EcpTJ, cb E 7t icr K o 7t E, ti)v
napaKata0i]KTJV cin6ooc; fiµiv, ~v tycb tE Kai 6 I: w t ii p crot napaKa'tE0tµe0a E7ti tfjc; 'EKKAT]criac; 'ilc; 7tp0Ka0ts1J, µaptupoc;» 1

Tace leta mnoga minQSQ i v;,zvrati
I oanb Bogoslovec:;, vi. grad'b
otroka sego, rtce pred vsemi:
„Vedi mi, o episkope, V'bfQCenie eze
ti bech'b predal'b, Bogu svedetelstvuQStu tebe i vsej crbkvi tvoej.
s~

'O oi: to µ~v nprotov t~E7tÂ.ă.'YTJ, 1.PÎ)µata oi6µevoc;, ânep oiiK &A.ape, cruKOpavtefota1. Kai. outE mcrtEUEtv
El;(EV brdp, cbv ouK EÎ;(EV, outo lintcr-ÎEiv
Ioo:ivvuv.
'il ot «Tov w:avicrKOV, EÎ7tEV, cl7tat't'(ÎJ Kai 't'Î]V 'Jf\JXÎJV 't'OU doEÂ.cpOU»
crtEva~ac; Katoo0ev 6 npecrP6tT]c; Kai
n Kai tmoaKp6crac;'.
- «'EKEîvoc;, Eq>TJ, tE0VTJKE.»
- «Il&i;;, Kai tiva 00.vatov ;»
- «0Ecp te0VT]KEV,» el7tEV.
'AntPTJ yă.p 7tOVî]p6i;; Kai t~cilA.T]i;;
x:ai. to Ktcp6.A.a1ov, Â. 1J cr t ii i;; K a i.

A episkop'b slovese ufas'b s~. Mnes~
o imenii nekakom'b V'bdane loanom'b
V'bstţfaem'b ...
Iakoze i vide edinako V'b nerazumeni SQsta, rece ki. nemu Ioan"& :
„Vedi mi, episkope, junOSQ onogo
ize ti jako izvestnu verovach !"
Slyfavsi ze episkop V'bzdi.chnQ velbmi iz"& glQbiny. Tace prosl'bzi s~
rekyi h Ioanu: „Umre otroh".
loall'b ze rece : „Kako, ili kacem'b obrazomo?" Rece : „DusnoQ sJ.mrtiQ.

' Curînd însă după cc tinărul a dobîndit
libertate prea de vreme s-au unit cu el ca
să-l strice şi alţi prieteni trindavi. stricaţi
şi dedaţi la rlutăţi . Aceştia la început
atrăgeau prin numeroase ospeţe alese. După
aceea l-au atras cu ei şi noaptea ieşeau dupA.
hoţii ...

Apoi după ce tinA.rul şi-a reluat libertatea, s-au unit cu el şi alţii, r-d.i, pierză
tori şi oameni dispuşi la rele. Aceştia mai
lntli au început sA. facă ospeţe - chcfurimari. Apoi să umble noaptea în desfr!nA.ri.
Apoi au dus pe tinăr la tllhării şi la jefuiri
de morminte.

căpetenie

ceea ce e mai trist-, l-au luat în
cum era mare la corp şi puternic,
l-au pus cA.petenia tilharilor. Şi sA.virşiau
tilhării crunte de tot felul şi fără de nici
o milA., fără nici un fel de omenie, ln mod
sA.lbatic, amar şi fărA. Dumtiezeu.
Apoi dup11. ce au trecut ani niulţi, Ioan
Teologul reîntorcindu-se în oraşul acelui
tînăr, a zis în faţa tuturor: „Adu-mi, o
cpiscopc, garanţia, pc care ţi-am predat-o,
luîncl ca martor pc Dumnezeu şi întreaga
ta biserid"t.

răşii săi

era el. fiindcA. întrecea pe tovaprin violenţa., prin omoruri şi prin

atrocităţi.

După aceasta lnsă Ioan .a venit din nou
în acea cetate şi dupA. ce şi-a orinduit
treburile pentru care venise a zis:
„Ei, adu-mi, o episcope, înapoi garanţia, pe care eu şi cu M!ntuitorul ţi-am
încredinţat-o înaintea bisericii în
capul
căreia eşti ca martor.··

Apoi -

munţi şi
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V U V cl\''tl 't ij i; S lC lC Â. 1] O" i a i; ~ 't 6
O p O i; K a 't E { Â. T]<p E µe0' Oµoiou
cr 't p a 't l ro 't i lC oll. „

Si.tvori bo se zh, i prokudlivi.
setnee razbojnih bysti. ...

·o a7t6crw1..oi;, JCai µu<i µey<iÂ.T]i;
alµwyfji; 7U..11~aµevoi; riiv Kecpai..itv:
«KaMv ye, f1p1], 1puÂ.aKa 'tfji; tdl5e1..41>0Ci 'lfUXi'ji; lCQ'tEÂ.l7tOV .. „
'A).1..' Î7t7toi; Tjl5T] µoi 7tapfotro, Kai
i)yeµwv y1vfo8ro 1 µoi ni; 'ti'ji; ol:iou».
·E1..auvev &imep Eix.ev aih60ev cl7tO
-ri'ji; &1Cd11criai; ...... .

ProtivQ semu Ioam, ki. episkopii :
„Dobra t~ o episkope, straia o otroCii dusi. pristavich. Dobra t~ pastyre za ove~ Hristovy pristavich.
NQ aste kom, est, privedi mi nine
i pQti vodecb iie vi. gorQ vedet'b
k& otroku jaie stoQ tu ot crkve ... Na
konb V1'sed1' Ioan1' nevi.st~aQ ego
teease, za blod&ZOIJ ovce v&zvratiti niysl[
Tace dosed1' gorD ideie razbojnicestvo bese ... 2

'E1..0wv 15t Eli; 'to :x;ropiov, u7t6 tiji;
1tpO(j>UÂ.alCfji; "tWV Â.lJO"'tli'.lV ciÂ.iO"lCEtCl1 2

Fa:ţă de originalul lui Clement Alexandrinul păstrat în versiunea Migne
I. P., se constată că Ioan Exarhul a mai omis cîte ceva din partea expozitivă,
din explicaţiile amplificate şi din repetări. Dialogul însă l-a reprodus integral
după originalul bizantin al lui Clement Stromatul, căruia ca autor îi aparţin
atît „emotivitatea cît şi dramatismul dialogului".
1 Sau lielioaBco cum e în versiunea lui Simion Metafrast 116 col. 706unn.

Acesta mai !ntii s-a înspăimintat, crezînd d. i se cer banii pe care el nu-i luase,
dar nici nu-i venea să. nu creadă pe Ioan
Că nu are ceea ce el ii încredinţase.
Dar cînd Ioan a zis: „Pe tinăr li cer
şi sufletul fratelui", episcopul a oftat ad.inc
şi vllrsînd şiroaie de lacrimii a zis: „Acela
a murit."

- Cum?

Şi

cu ce fel de moarte?" A

răspuns:

„Pentru Dumnezeu este mort " - căci
a devenit rău şi stricat, şi ceea ce e mai
important: tUhar, şi acum în loc de biserică s-a inchis în munli cu o ceata de ltll1ari asemenea lui
'
Apostolul atunci şi-a sfîşiat haina şi cu
suspinuri mari, hătindu-se în cap, zise:
„Bun păzitor te-am pus pentru sufletul
fratelui." ............................. .
Dar adu-mi îndată un cal şi pregătiţi-mi
pentru drum."
Aşa cum era de la biserică a pornit imediat în goana··calului.
<i călăuză

Cind a ajuns însă în munţi la. locul lor,
a fost prins de straja tllharilor.

Migne -

Seria greacă voi.

Iar episcopul s-a înspăimintat de aceste
cuvinte, crezînd că este vorba de vreo
a.vere pe care Ioan i-a dat-o în amanet.
Văzindu-1 totuşi că este nedumerit, Ioan
li zise:
·
„Adu-mi, episcope, pe tinărlll acela. p~
care ţi l-am încredinţat plin de siguranţă".
Auzind episcopul, a oftat foarte greu din
adînc. Apoi a lăcrămat şi a zis către Ioan:
„A murit tinărul". Dar Ioan a întrebat:
„Cum, sau !n ce fel?"
A răspuns: „De moarte sufletească.
Fiindd. s-a făcut rău şi stricat, şi ceea
ce e mai trist, s-a făcut tilhar „.
In ciuda acestui fapt, Ioan a zis către
episcop: „Bravo ţie, o cpiscope, eu te-am
pus strajă pentru sufletul tînărului. Bra110
ţie, eu le-am pus păstOI' pentru oile lui Hristos. Dar dad. este vre un cal, adu-mi-I
imediat şi cu o călăuză pentru drum, care
să mă conduci. în munte la tînarul, cafe
sl4. r.u;olo, de pariindu-se de biserictl.
Ioan încălecind pe ca.I, alerga fără să-l
cruţe, fiindcă se gîndea sa readuc4. oaia
cea rdldcit6. Apoi a ajuns sus tn munţi,
unde erau t!lharii.
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De asemenea cercetătoarea bulgară afirmă că Ioan Exarbul a înlăturat
amănuntele bogate din povestirea lui Climent Stromatul şi a creat tablouri
încărcate cu dramatism, cum ar fi de pildă scena dintre Ioan Evanghelistul
şi tînărul cufundat în nelegiuri şi pe care Ioan Exarhul vrea neapărat să-l
mîntue.
Pentru ilustrare Dora lvanova-Mirceva citează din omilia lui Ioan Exarhul fragmentul următor dar fără originalul bizantin pe care noi îl reproducem
paralel pentru a se stabili adevărul:

Clement Alexandrinul
Migne-PatrologiaS. gr. vol. VIII-col.
. 650 w.
S. Metra/rast, Minologion, Migne,
voi. 116 col. 706
„ ... µÎJt& ljf&6yrov, µitt& 7tapmto6µ&voc;,
cH„M po{i>v :
«'E7tt tout tA.TiA.u8a, t7ti t6v cipxovta
uµă>v dvayayEtE µ&».
·ne; ttroc; &am:p iimA.tcrto, civeµ&v&v.
wnc; OE 7tO<n6vta, tyvcilptcr& 'tOV
'Iro<ivvTJV, &te; qmyt'tv alo&crt&ic; ttpa7t&to. ·o OE toiro!CEV ava icpatoc;,
faA.a06µ&voc; ti'jc; TiA.ticiac; ti'jc; tautotl, ic&KpayciJc;:
«Ti µ& q>&U")'&tc;, 'tEKVOV, 'tOV l:rnu'tOU Ilattp~, tov yuµv6v, tov ytpovta; Utî]cr6v µs, 'tEKVOV: 1 µ7J q>Opoo ! exe1c; en ~roflc; tA.7tioa. 'Eydi
Xp1crttp oci>crro Myov U1tE:p crou
civ OETJ, tov crov 8<ivatov e1Cdiv U7tOµ&vil>, wc; 6 «K6p1oc; tov UnEp tiµcov:
imtp croD tÎJv ll'uxfiv civnorocrco ti}v
eµTiv.
Dar a fost prins de straja. tilha.rilor, şi
nici să se roage, doar strigînd:
„Pentru aceasta. am venit, duceţi-mă la
1

fără să fugă,
căpetenia

voastră."

Dar acesta. aştepta. înarmat cum era. şi
cind a recunoscut că cel ce se apropia era.
Ioan, s-a pus ruşinat pe fugă. Dar Ioan
gonea după el din toate puterile, uitind
de bătrîneţele sale şi strigînd:
„Pentru ce fugi, fiule, de mine, de tatăl
tău, de cel fără arme de un bătrîn?
Fie-ţi milâ de mine, fiule!

Ioan Exarhul. Sborn. lui Gberman
f. 38r,v.

Nq t'L byst'L < V'LZţt'L>straieQ nikakoze ne otveătavaQ ni falţ si n9
glagolţ: „Na se es'Lm'L priăel ko.
stareiSine vasemu mţ ved'Lte. „
T'L ie stoaăe S'L orQiiemi.. Ti jako.
toCiQ uzre Ioana, bestVUQSţ. A foam„
jako zabyvi. starost1>, nevi.zdn.zQ
sţ junotQ, gnaase v'LpiQ i glagolţ:
„Cto mene bezisi, cţdo, svoego otca ?'
poeto mi trudy daesi? Miluj mţ
tuzdogo stara i nemostona ubogo.
Stani, ne bojsţcţdo ! Imasi ! nadezdQ
spaseniju. Azb za tţ otvestaQ. Azh
dusq svoQ za tţ polozQ, jakoze
gospod.,, za ny. Ne bojsţ cţdo, stani,

Dar acesta (Ioan) a fost prins de straja.
tilharilor şi fără să se opună nici să roage
le spunea: "lată pentru aceasta am venit
să mă duceţi la. căpetenia voastră".
Dar căpeteitia şedea. cu arma gata şi îndată ce a. zărit pe Ioan a rupt-o la fugă.
Dar Ioan parcă uitase de bătrlneţe ne
prinzlnd pe tinăr, gonea după el din
răsputeri strigîndu·l şi ziclndu-i:
„De ce fugi de mine, de ta.tăi tău, fiule?
De ce mi dai atîta trudă?
Ai milă de mine, un biet bătrîn străin şi
bolnav
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imi verQ ChristOS'b posla mţ prostynq ti nesqsta i.
Azl> za t~ pretn.pe si.mrtb. Na mnl
knvQ
ie esi prolial.,,. Na moej

<i>

'O

ot ( . Mhmp. tootii>v) â.Koucrac;

1tpăltOV

µtv EcrtTJ lCcltCO ~AETCCOV &ha
Eppt1jl& tei 5TCA.a, &ha tpi:µcov eKA.11e
7tt1Cpălc; 7tpocreA.96vta oi: tov yi:povta
nepti:A.a~ev ă.noA.oyouµevoc; taie; o{µoyaic; &<; touvato Kai toic; ociKpocn
~a7ttt/;;6µ&VO<; ElC OEOtEpOO,
µ6VTJV
cl7t01CpU7ttCOV 'tÎJV OE~tciV ... yovoTtetii>V,
alm'Jv t7Jv oe~tciv &c; im:<'> tfic; µ&tavoiac; 1C&1Catapµtv11 1Cataq1tA.ălv, eTti
'tÎJV €1C1CATJC"iav eTtaviyaye... ou np6t&pov ă.TtfiA.9ev, lile; q>acn, npiv airrov
Kati:crtTJcr& til €KKA.11cria oioouc; µtya
napcio&tyµa µ&tavoiac; aA.110evfic;... 2

vyj brlm~ grech.,, tvojch.,,".
Tace sta junota. Povn.gi. orQiie
trepestQ i plac~ sţ dzelo i pristQph.
l6ana celovati za dri.zaniemi. sli.zi.
nikakl. ie otvet dati moze, hciQ ie
desnoQ rQkQ edinako kri.vavQ SQStQ
pokazaase a Ioanl> desnicQ razbojnice celovaase, jakoze UZe knstenQ
i ocistiVSQ Sţ sll>zami. Ti ne ostavi
ego, dondeie S1> soboQ vi. crkv1> i vi.vede, daQ Vl>Seml> obrazi. pokaania 2 •

Compararea textelor ne arată că e vorba de o traducere. Faţă de versiunea
din Migne a lui Clement Stromatul prezintă mici omisiuni dar şi cîteva adao1 „Pentru tine" 11po; O"E e numai în Simion Metafrastul Xpla'to; linoa'tliAKE µt
O"E „Hristos m-a trimis pentru tine

• Nu te teme, mai ai nădejde în viaţă
Eu voi da socoteală lui Hristos despre
tine. Dacă va fi nevoie eu voi îndura moarte
pentru tine, după cum şi Domnul a indurat
pentru noi. Pentru tine {mi voi da sufletul
meu. Linişteşte-te Ai credinţă. Hristos m-a
trimis pentru. tine.
El, ascultind acestea, mai intîi s-a oprit
privind in jos, a aruncat armele apoi tremurînd a plîns amar. Şi apropiindu-se
bătrinul de el l-a îmlwtfţifat tare cu suspinuri şi lacrimi multe, rugindu-se să-l erte
şi boierindu-se pentru a doua oară în lacrimi. Numai mina dreaptă o tot ascundea.„
Apostolul (însă l-a încredinţat cu jură
minte că a dobîndit iertare pentru el), în
genunchi, rugindu-se însuşi îi săruta din
inimă mina dreaptă ca şi curăţită prin
pocăinţă„ ..~i nu se depărtă de el.„ pină ce
nu-l aduse din nou !n sinul bisericii dind
tuturor 9 mare pildă de adcvll.rată pocăinţă ...

11po~

Ai nădejdea
pentru tine.
Eu îmi voi pune sufletu.I meu pentru tine,
după cum şi Domnul şi l-a pus pentru noi
Nu te teme, fiule, opreşte-te! Ai credinţă
Christos m-a trimis să-ţi aduc erlarea.
2

Stai, nu te teme, fiule.!

mîntuirii. Eu voi

Eu

voi

Indura

răspunde

moartea pentru

tine.

A supra nua sfngele pe care l-ai vărsat
Pe grumazul meu povara piUatelor tale "
Apoi tînărul a stat. A aruncat anna şi
tremurind şi plîngind foarte tare s-a apropiat, a sărutat pe Ioan şi din cauza multor
lacrimi cu nici un chip nu mai putea să
răspundă, numai îşi tot ar.Ua mina dreaptă,
care era însingerată.
Iar Ioan săruta dreapta tîlharului ca
şi cum ar fi fost din nou botezată şi cură
ţită prin lacrimi şi nu l-a lăsat, pinii. ce
nu l-a adus cu el la biserică, dind tuturor
model de pocăinţă.

La traducerea din limba greacă, am consultat şi „Clement Alexandrinul,
şi traducere de N. Runceanu, Bucurert', 1907.

se va mîntui". Studiu
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suri pe care le găsim exact în proloage, la zilele de 8 mai, 26 sept. etc„ cînd
biserica prăznuieşte pomenirea lui Ioan Evanghelistul sau Teologul. însemnează că Ioan Exarhul nu a folosit versiunea istorisirii păstrată în Migne,
ci o alta mai apropiată de versiunea lui S. M etafrastul cu unele reduceri şi
adaosuri de înflorire, care să impresioneze şi mai mult pe ascultători şi cititori 1 . Aşa ne explicăm identitatea istorisirii despre convertirea tînărului cu
cea dintr-un prolog românesc tipărit la Neamţu, în 1854. E o traducere din
slavona rusă alcătuită tot după izvoade bizantine. Iată unele fraze care
există la Ioan Exarhul şi în prolog. Părţile subliniate lipsesc din versiunea
lui Clement Alexandrinul păstrată în Migne.
Ioan Exarhul. S . Gherman,
37r.

f. 36v-

Prolog ... I.
60r.

Neamţu,

1854, f. 59v-

1. I to glagolav'b IOan'b izyde i
Vb inechb ljudeChb tvorease . verno
slovo ...

1. Si aceasta zicînd Ioan s-au dus
intru alte tări ca să învete a crede
în Christo~...
·
'

2. Na konb V'b~edo Ioano nev'bstţ
zaQ ego tefase, zablodbZ'l~ 011c 2
vozvratiti mysl~.

2.

3. Chsristos'b posla
nCSQSta.

mţ prostynţ;

ti

4. Na mne knv9 <i> ze esi prolialD.
Na moej vyj brqme grechb tvojchb ..

Şi încălecînd Ioan pre cal au
alergat de grabă căutînd pre o:zia
cea pierdură a lui Hristos.

3. Christos m-a trimis
iertarea ....
4.

să-ţi

ad1tc

Şi asupra mea să fie sîngele pe
care tu l-ai vărsat, pre grumazii
mBi să fie sarcina păcatelor tale.,

Istorisirea dărîmării templului zeiţei Artemida şi învierea fratelui unui
preot de la templu de către Ioan Evanghelistul, se găseşte în aceleaşi izvoare,
precum şi în versiunile apocrife ale Faptelor Apostolilor. Versiunile din scrierile
apocrife sînt mai îndepărtate şi cu unele schimbări. Învierea mortului se face
prin apucarea de mină, nu numai prin rugăciunea lui Ioan 3 • Strigătul mulţimii: „Mare este Dumnezeul lui Ioan" e provocat de această înviere: Mtyac;
1

<:ol.

Simion Meta f rast,

l'o1i11ologior1, Migne Patrologia„. series

greaca, voi. 116

68~706.

Prolog, adecă adunare în scurt din Vieţile sfinţilor, I, 1854, f. 59v - 60r.
„V'bstavi sego umer~aago da i S'bpoznaet'b svoego tvorca. Vid~ ze Ioano, verna SQ~ta
zn.ca dzclo nepomuden, no pomoli Vb Boga. Vostavi skore umerSa.go". Ioan Exarhul, Sb. Ghe" man (f. 40 r.). ,,Inviază mortul acesta ca să se cunoască creatorul tAu. Iar Ioan, văzind că prco·
ul este foarte credincios, nu a întîrziat, ci s·a ~ugat lui DumnezeM. A înviat repede pre ce(
mort".
2

3
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o 0eoi;

'Imiivvou 1 . ln versiunea lui Ioan Exarhul, acelaşi strigăt de admi„Veliko estb Bogl> Ioanov11''. e provocat de dărîmarea templului 2.
Istorisirea sfîrşitului fabulos al lui Iona Evanghelistul o găsim în toate
vieţile de sfinţi şi în sinaxarele ortodoxe îndeosebi îri mineiul pe septembrie
la ziua 26 3 . Acest sfîrşit este menţionat şi în scrierea lui Ipolit despre cei
12 apostoli 4, iar Eusebiu de Cezareea reproduce în Istoria bisericii tot textul
după Clement Alexandrinul, aşa cum este şi la Ioan Exarhul 6 . Textul se
citeşte uneori şi astăzi în biserică în loc de predică. L-a reprodus şi Simion
Metafrastul la sfîrşitul Minologhionului său. Atît Clement Alexandrinul cit
şi Simion Metafrastul şi Ipolit arată că Ioan nu a mai fost găsit în mormînt,
cînd l-au căutat ucenicii. Simion Metafrastul redă chiar şi amănuntul că ţil
rîna de pe mormîntul apostolului o întrebuinţau preoţii bisericii pentru vindecarea de boli 0 • Astfel că şi această istorisire este tot o traducere din bizantină,
ca şi cele precedente, şi pe baza lor nu putem caracteriza stilul şi talentul de
creator al lui Ioan Exarhul;.
Pa r ticul ari tă t i le de li m bă ne confirmă că această omilie a fost
scrisă într-adevăr de I~~n Exarhul. Este o limbă deosebit de interesantă prin
formele specifice vorbirii lui Ioan Exarhul, prin arhaismele şi prin aspectul ei
raţie:

bulgaro-răsăritean.
Pînă. în prezent nimeni nu a analizat limba acestei omilii, pentru că nici
omilia în sine nu se cunoaşte decît din anul 1960. De aceea remarcăm particularităţile principale din fiecare compartiment al limbii. Caracterul general este
cel bulgăresc.· Ortografia este veche, dinainte de reforma patriarhului Eftimie
al Tîmovei.
1 T6tE A.aP6µEYO' aotoli ti'\; XElpo; livi'\A.8Ev t.v wto m(iJµa Î)Y toil tE8YTJ.KOTO,, /IA.A.ou
710).A.QO 7tEp16t~, Kai KpatiJaac; tîj:; XEipo:; ailtoO d7tEV «'Avâata 6 KatEU!iCJJY f;y t<i'.l OYOµan 'l71croO Xp1atoO toil Na~opaio / Kai Ei>9tl.il; avtatri 6 ispi;u; uynic; toil !ii; oxA.ou
9auµci,OY'tOc; Kai Kpa~ovw:; «M t. y ll c; 6 0 E 6 c; 'I I.ii â YY o u... Acta apostolorum apocryph.a - post Constantinum Tischendorf. .. I, 2. edidit Maximilianus Bonnet. Georg Olms

Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1959, p. 174.
2 „.„ kako crkvi sş i Sl. kapiSt:em pade i porazi !n.ce brata. Vidi!v§e fe to fodo narodi,
edinem glasomlo VJ.zlopiilq rekQ~te: Velihb estb Bog& Hanov&. .. (I o a n E x a r h u I in Sborn.
Gherman, f. 39, v). „„. el!. biserica aceasta s-a dărîmat împreună cu capiştea. idolilor şi a lovit
pe fratele preotului. Văzînd aceasta popoarele, au strigat într-un glas, zicînd: „Mare este Dumnezeul lui Ioan".
a „ Viaţa şi ostenelele sfintului şi slăvitului şi înt1u lot lăudatului ap~stol şi Evanghelist
loat1 Bogoslovul", in Vieţile sfinţi/o'' din luna septembrie, Bucureşti, 1935, p. 237 u.
• „Ioann!e, Vlo Asii otl. Dometiana care iri.gnano byvi. vlo PatQ Ostro\'D vi.nemb !e evanggelije sbpisa nQ bavlenie vid~ pri Troiane. Usope ''D le!es~. Iegoze mo§tii iska i ne obr~to
Sa!c." (Al trei-lea: Ioan, a fost izgonit de împăratul Domeţian în Asia în insula Patmos. Aici
a scris şi Evanghelia. Dar izbăvirea a. văzut-o tn timpul lui Traian. A adormit în Efes, dar
cînd i-au căutat moaştele nu le-au găsit), IpolikJvo 12 aposkJlil k&de kyiido ih& pyopouCda iii
kbde umrBa, în Izbornik velikago knjaza Svjatoslava Iaroslavila (1073 goda}, publicat in
Mo11umenta lingua. slavicae, ed. Aitzetmiiller, 1965 p. 521-522.
i Eusebiu (Pamphilius) episcop de Cesareea, JsloYia bisericii şi viaţa lui Constantin
cel J1faYe, trad. în româneşte de Iosif Gheorghian, B~cureşti, 1896.
• .„ minutus quidam pulvis manat ac exoritur cuivis accedenti medelam ab omni morho
suppeditans. „s im eon Meta f rast, Minologion, Migne, Series graeca, voi. 116, col. 706.
7 Arătăm aceasta pe bază de texte paralele ln monografia V echlle cazanii la Yomuni (în
pregătire).
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In fonetică, aceasta se vădeşte din folosirea consecventă a nazalelor.
Ex.: Q: sQdb (34 v) „judecată", SQtb „ei sînt", v,stQQ (31 r) „mai mare", sv,tym„ (413) „cu sfîntul", inocfdy (31 r) „străin", r~dnikb (33 v) „dregător",
Vb nac~O (30 v) „la Început", dar „şi", QZJkJ (35 r) „limbile", deci CU 12 În loc
de e.
·se păstrează consecvent ierurile finale şi în anumite poziţii slabe din
prefixe: SbVbkupeaQtb s, (40 v) „se vor îngrămădi", VbZirati (30 v) „a privi, a
se uita", tbCiQ „numai, Vbstas, „s-au umflat (35 v).
e >ea ca în bulgară: vera (30 v) „credinţă", mne§e (37 v) „au crezut", o
Sbvlte (31 v) „despre sfat".
După f, !- se folosesc grafic ierurile: n, r1r - kr„stiti (35 r) „a boteza",
skrbveno (31 v) „însîngerat", krwi (36 v) „a sîngelui" drbzati (36 r) „a ţine",
dar şi Sbmrlb „moarte, mrtv„ „mortul"
! > h.: vlbny (35 v) „valurile, prasl'bzis€ (37 v) „a lacrărnat", plbtb (31 r)
„truP."· Lipseşte iodizaţia: edinb, „unul" Q3J'Kb „limbă".
In consonantism remarcăm bulgarisme expresive în grupurile id< dj şi
§t < tj, ktj, gti„. Ex. odeidQ (313) „hainele'', osQidenie (34 r) „judecată",
takozde „la fel", meido „între". Sau în forme verbale de imperativ ca povlid
mi (33 v) „spune-mi", prlide (32 r şi / / v) „mai înainte".
Sau cu st: v,stSQQ „mai mare" - ori în participiile prezente: glagolţsirn
„vorbind", trepfsiQ (38 v) „tremurînd", nemostb (31 v) „boală".
E atestat grupul iniţial zv-: Vb zvezdychb „în stele" (40 v) ca în toate
limbile slave de sud si de răsărit.
Grupul lichidelo~ prezintă consecvent tratamentul cu metateză ca în
limbile slave de sud, în cehă şi slovacă: gcrd > grad„ - grady (36 v) „cetăţi,
oraşe", golsb >glas: glasam (31 r) „cu glasul".
L epentetic uneori se întrebuinţează, alteori nu. De ex. nu e atestat niciodată în cuvîntul zeme „pămînt", Vb zemi (40r), nici în derivatele lui: prach
zemnyi (40 v) „praf pămîntesc", na zemi (40 v), V'bSl zeml (-0 v) „tot pămîntul".
Nu e atestat nici după v: pristavenie (40 r) „moarte". In schimbe atestat
uneori după p şi m: prieml„sta (36 r) „care primeşte", ukreplenie (35 r) „întă
rirea" şi SbVbkupl.,,§e S€ (36 r). Aci însă poate fi participiul în -lbSb mai ales <::ă
în forma de viitor I epentetic nu e atestat: S'bVbkupeQt'b (40 v) „se vor aduna".
Această inconsecvenţă confirmă probabil că în bulgara veche a existat l
epentetic şi în epoca lui Ioan Exarhul nu dispăruse încă cu totul.
!n morfologie, substantivele îşi păstrează temele: slovese, ludesa şi declinarea sintetică veche. Substantivele mase. teme -o au instr. sing. în -om'b (39 v) edinem.,, glasam.,, ; pred.,, I oanom'b (30 v) iar la plural încă nu se generalizase
terminaţia -mi pentru Că Se spune S'b vernymi uceniky „CU ucenicii credincioşi"
(39 r) ; dniim'b celovlk;• „ţinut de oameni".
Dualul e atestat mai mult la substantivele perechi „SQi Vb nadrl acu
(32 v), meido ima (33 v) „între ei".
Substantivele mase. teme -a păstrează declinarea substantivelor feminine: vladyko (34 r) „stăpîne".
Adjectivele în forma substantivală întăresc aspectul arhaic: slava lepa
(33 v); zl'b i prokudliv'b (37 v) „rău şi primejdios"; iiva (39 v) ,,vie". Aceste
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adjective urmau şi declinarea substantivelor: prines.,, brata mrtva (39 v) „a
adus pe fratele mort"; miluj m€ nemo§tna (38 v) „miluieşte-mă pe mine neputinciosul"; drug.,, i ljublenih (36 v) „prieten şi iubitor".
Sînt frecvente însă şi adjective!~ ca şi participiile în forma mai nouă
pronominală sau lungă: precistyi (30 v) „preacuratul"; vel'bchyi zavet.,, „ Vechiul Testament"; velikyi tul.,, (-0 v) „marele vultur"; veleglasnyi l'bve (36 v)
„leule, cu mare glas" .
. , Caracteristice limbii lui Ioan Exarhul sînt adjectivele cu sufixul -en.,,:
nebesen.,, „ceresc''.; podoben.,, est.,, (35 r) „este asemănător, cuvios"; navycen.,,
nepodoben.,, (34 v) „obişnuit, învăţat, necuvincios; istoven.,, (34 v) „obosit,
istovit". Altele, mai rare, au formă lungă: istenyi (33 v) „adevărat", sau cu
q nuanţă de participiu trecut pasiv: blagosloven'b (32 v) „binecuvîntat".
Sînt atestate şi adjectivele posesive: în -sk'b: stromat'bSkyi (38 v) Stromatul; slovo ocskago (31 v) „cuvîntul tatălui"; pes'bk'b morskyi „nisipul mării"
(39 v); în -OV'b: apostolovu tllu „trupul apostolului" (40 r); în ~.,,: rab.,, bozii
„robul lui Dumnezeu", preot" (39 v); zr.,,U brata (39 v) „pe fratele preotului
păgîn". în -ino: o crkvisti Arthemine (38 v) „despre templul Arthemei".
Arhaice şi caracteristice limbii lui Ioan Exarhul sînt şi pronumele nehotărîte: coso „ceva", sau în formă negativă: niC1>soi11 ne bysfa (32 v şi 40 v)
„nu a fost nimic"; c'bsomu „de ce, cărui fapt" (40 v), şi ete1'b, eteri (necii) „unul,
oarecare" (37 r), sau inomu „altuia" (40 v).
. Alte pronume demonstrative au forme tipice bulgăreştŢ : vo t'bide den.,,
(40 r) „în aceeaşi zi". Arhaism e şi forma 1· „pe el" în loc de ego: Vo crkvi i:
1JbVede (38 v) „l-a dus în biserică". Pronumele kakyi „ce fel" e atestat într-o
formă cu palatalizare neobişnuită: kako, ili kaclmo obrazom.,, (37 v) „cum, sau
în ce fel". Sînt atestate două numerale adverbiale cu fonetism bulgăresc:
cetyriid1: „de patru ori" ; mnogaZdi „de multe ori".
Sistemul verbal impresionează pe cercetător prin marea frecvenţă a participiilor în forme nazalizate, în -t.,,S.,, şi cîteva aoriste tari şi sigmatice. Ex. :
„„. i mreiQ otvrog'b i tnst.,, ostavZ.,, iQSf po eyaggelie (30 v.) „şi a aruncat nă
vodul şi a părăsit trestia, s-a luat de evanghelie".
Cele mai frecvente sînt participiile tr. 1. a în -(v) b. Ex. pn'Sed'b (30 v) „a
venit (venind) ; odeav'b Sf (32 r) „s-a îmbrăcat" ; byv.,, „a fost" etc. Sau în
forme lungi: vidivyi (35 r) „cel care a văzut"; nevedyz: Cto„. (30 v) „care nu a
ştiut că"; ljubivyi t€ (41 r) „care te-a iubit"; prebyvap „trăind (fiind) acolo"
în trecut.
Caracteristice limbii lui Ioan Exarhul sînt şi particpiile tr. a. 2-a în -lb
declinate uneori ca şi cele în -(v).,,: S'bVohupl.,,§€ (37 v) „s-au strins, s-au îngră
mădit". Obişnuit, aceste participii exprimă perfectul compus atît singure,
cît şi cu copulă: aste esfa umrlb „dacă a murit".
Sînt frecvente şi par:tic. prezente. PovldaQi (30 v) „cel care spune, spunînd"; rlkQ§l'b (41 r) „zicînd"; SQi (32 v) „fiind" şi sp§ti (31 r) ; glagol,§tQQ „cel
care vorbeşte".
' Participiile prezente pasive sînt mai rare: znajemb vsemi bQdet „va fi
ştiut de toţi"; vedomb (313) „cel ştiut de altcineva"; neotdeliino (31 v) „cel
neînţeles şi nedespărţit (de altcineva) etc.
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D caracteristică şi în acelaţi timp un arhaism il constituie în sintaxă
predicativitatea :i:articipiilcr active în -(v) 1', construcţiile sintetice şi apoi
cele cu particula da, mm a tă de indicativ - prntru. a exprima sco:i::ul sau o
poruncă. Ex. chotecl {I videti a.§te estb umrlb da skcp"Qtb (40 r) „voiau să vadă
dacă a murit, ca să-l dEzgroape". Otidete ot crkvista togo da stvor~ (39 v) „Depăr
taţi-vă de templul acEsta ca să Jac ... " Sau „... da ot sego razumeete kallo milost'b ...
glagolet1J Klim Stromatskyi (3b v) „Pentru ca din aceasta să înţelegeţi ce fel
de milă ... ne vorbeşte Clim Siromatul". Aci, propoziţia finală cu da stă înaintea
celei principale. Da se folosc a în sms poruncitor şi cchortativ şi cu viitorul:
da tQdei'b imb ... (35 r) „să le fie".
După verbe impersonale scopul se exprima prin dativ sau acuzativ - cu
infinitiv sau numai prin infinitiv: Ne bo 1·~ tepo togo vefazti „că nu e bine să
Yesteşti (înveţi) aceasta".
·
Iată cîteva din numeroasele cazuri în care rarticiţiile active prez. şi tr.l
sînt predicate, pentru că în vremea lui Ioan Exarhul procesul de abstractizarea lor în gerunzii nu era aşa de avansat, încît să le slăbească puterea de
predicat. Aci însă trebuie· să ţinem seamă şi de influenţa limbii greceşti, mai
ales în partea a II-a pe care Ioan Exarhul a preluat-o după omilia lui Clement
Alexandrinul : „Care bogat se poate mîntui"? işi după alte izvoare greceşti ...
glagoletb _iako uc~ skoze grady ... i prise:ib Vb edim gradb (36 v). Ne spune cum
învaţă prin c,;·:1:;;c ... şi a ajuns într-o cetate". Sau: E nikakoze sebe nepaiy
(35 v) „Şi în ni::i un chip nu~ţi cădea". Pomysli.:. kako ti plbtnoe loviUe ostaviv'b
vse (35 v) „Gîndeşte-te cum şi toată loviştea trupului ţi-a părăsit-o". Predicativitatea acestor participii e şi mai clară cînd propoziţiile participiale se leagă
prin 1: „şi" cu cele al căror predicat este exprimat prin fonne verbale personale: Tace (Ioan) dosedb gorb, idczc ra::boi~::·Ci,shio liefc „Apoi Ioan a ajuns
sus - în munţi-unde erau tîlharii". Ori cu i „şi": Povrb[,b orQiie i pristQplb,
Joana C(7fova (38 r) „A aruncat arma şi s-a apropiat, a sărutat pe Ioan". Cum
vedem, domina exprimarea paratactică, cec.a cc reese şi din fraza următoare,
în care toate predicatdc sînt particip1'ale: „t1:vb ie po semb 1: s'bstarevb S{!
dobre vesb denb dnzimb christiany" - „A mai trăit după aceasta şi a îmbă
trînit bine fiind ţinut toată ,;iua de creştini". Ori: J:.,piskopb slove.se uiasb
sr ... „Episcopul s-a îngroz1"t de cuvinte".
·
Aceste participii exprimau însă şi raporturi circumstanţiale. De ex.
partic. tr. a. 1 - exprimă un raport temroral de antecedenţă: I poirele ucenikom si zakryi•se otiti - „Şi porunci ucenicilor ~f.i ca acoperindu-l să plece".
Adică: uceni-=ii să plece numai după ce-l vor acoferi cu pămînt în groapa,
în care se culcase de viu. Participiul prezent exprimă şi un raport cauzal:
„ ... Tbc:iQ [c dcsnQQ 1QkQ edinako knvai-Q .<(!SIQ pohc:zaa§e ... (38 v) - „Numai
îşi tot atata mîna dreaptă; fiind însîngerată (pentru că era însîngerată)".
Raporturile circumstanţiale, începînd cu cel tc:mporal, sînt exprimate ş1
prin dath· atsolut: Tc:hoze tomu byvsu, prisedo ... „Astfel după ce s-a întîmplat
ac.caste:, a venit". Sau: Tace pmzdenstvo priem§u otroku, pristroi{Q i eteri kb
seN (37 r) - „Apoi, du.pă ce tînărul a devenit liber s-au strîns şi alţii în jurul
lui". Genitivul absolut apare mai rar, mai ales în partea a doua a omiliei
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din greacă: Vide f.e I can, vlrna ! Qsta ir'bca, dzllo nepomudl-u.,,, nQ
pcmoli Vb Boga (40 r) - „Văzînd Ioan că pH.Gtul (templului) este credincios,
nu a întîrziat prta mult, ci s-a rugat la DLmnczrn".
Instrumentalul de agent e folosit fără prepoziţie: dniim'b christiany „tinut fiind de către creştini".
' Rareori se întîlneşte genitivul partitiv : Kto bo est smll'b ili pr.,,vych'b ili
po tebe ... takyi glasb s'bdzvţcnyi iznesti rU.Qstb (41 r) „Că cine a mai îndrăznit
- fie dintre cei vechi, fie dintre cei de după tir.e ... să mai înalţe un glas aşa de
răsună tor, zicînd ... "
Unele cuvinte ccmpuse sînt calchiate din liml::a greacă: dobroglasnyi
„cu glas bun", veleglasnyi „cu glas marf."; sladkoslovyi „dulce la cuvinte";
inocfd'b (32 v, 35r, v) „de alt neam străin"; slavoslovţste „spunînd cuvinte
de mărire".
Alte sutstantive şi adjective sînt formate cu sufixe frecvente în limba
lui Ioan Exarhul. De ex. -enb: istoven-i„ istinenb etc; -ecb: vodec.,, (37v) „conducător"; tvorecb (40 r) „creator"; bogosloveca (30v) „teolog". Cuvinte ca
fi"losofb, ipostaSb (31 r) ; eretidzi (33v, 35 v) sînt reproduse din limba greacă.

. Lexfr.d fcJc5it ce I can Exarhul e tcgat. Prntru aceraşi noţiune folcseşte
doi-trei teimrni, de fX. prntru „tînăr" spune: otrokb (37 b),junofa,junota (37v):
fEr.tru templul păgîn spune: crkviste, kapiSte (39v) şi 1'dolie; pentru „preot":
pastyn, boZii rnbb şi zncb, pentru stăpin, dregător: Vlad1"ka (34 r) hnţdzb,
şi r{dm"kb (33v); pentru an - timp-- gody (33 v) vlko şi llta (35v). La număr
spune âsmf, -ne (40v).
Unele cuvinte sînt mai rare: spregyn, pdgync „vîrtoape, locuri greu de
umblat"; piry „caspeţe, chduri"; velikyi tul.,, (30 v) „un soi de vultur mare",
rati (35 v) ,,lupte" ; QZa „lanţ, chin" ; prokudti<''b „neruşinat, periculos" ; nepomudeti (40r) „a nu întîrzia".
Caracteristice sîr.t adverte ca sltnle (37v) „mai trist, mai rău"; tace (37r)
„apoi" care e foarte frecvent: tate proslbzi si; (37v) „apoi a lacrămat"; tbciy
(34v) „numai", care e socotit ca o caracteristică a limbii lui Ioan Exarhul mai ales sub forma t'bcena (36v); lipa (33v) caracterizează limbile slave de
apus. Există însă ,1·1· la Kozma Prezviterul 1 •
Alte adverbe sînt cunoscute în slava veche: de ex. pace cu al doilea termen de ccmparaţie în genitiv: bedy pu.ce meda (36r) „nenorociri mai dulci
ca mierea"; ninl (39 v) „acum"; elma (31v) e sinonim cu kol&mi pate „cu
atît mai mult"; nikoli'ie „niciodată" drevli (33\) „mai de mult"; ot kQiu „de
unde" (34 v); eda (egda) rece „cînd a spus"; dzllo „foarte".
Caracteristice sînt prepoziţii şi conjuncţii ca: dllmo (31 r) „pentru" ;
skozi „prin". Se folosea cu acuz.: skozl grcdy (36v) „prin oraşe". No e foarte
frecvent: „ci, dar, însă": r.~ o tvorci no o tvari (32 r) „nu despre creator,
ci despre creaţie". Frecventă e conjuncţia copulativă ti ,.si". Ex. SQi li te
(32 v) „Este şi a fost"; Ti jako tbCÎQ uzră Ioan.na ... „Şi îndată ce a văzut
pe Ioan ... " (37r, 38v, 39v etc) ; imfe. „întrucît," tak-kak: imie lbciQ (34 r)
„numai, pentru că".
·
l „ .. : ne totiju n~ p ~ostrilit ego, no ... ; ne loliju c!c ne nauCiti. ego, noi ... Bescdy, f. 488, r.
0
„nu numa• cil. ... dnr ş1„ ..
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Seie (32 r, v) „iată" şi 11a „spre, ia, na": na se csomo priselo (38 r) ; na .
că am venit de aceasta ... "
Rekse „adică" - explicativ: iie zvizdaniemo rekse pravymo uceniemo.
I dolie bi§e Arthemino rekk crkviste (39r) „Idolii adică templul erau ai Arthemei",
Acest rekse ca şi ti „şi", faciQ, imze se consideră ca particularităţi ale limbii
Jui Ioan Exarhul. Se întîneşte însă şi în limba altor cărturari ai şcolii din
Preslav. E mai degrabă un dialectism bulgaro-răsăritean. Astfel Kozma Prezviterul vorbind despre bogomili spunea că „îi cunoşti după roade adică (rekse)
<lupă făţărnicia lor": Tako i vy ot ploda icho poznavajte rekse ot licemlrstva icho
f. 487. Sau: darr, duchovnyi rek§e krostr, gospodon „(f. 547) 1 . E şi în Zlatostrui - ... obru.Steni~ rehse podbeiiste tvoje ... 2 • Ori în Viaţa lui Metodie:
pojuto mbSa rekose sluioby; nomoka11ono reh§e zakonu pravilo prelozia
„cîntă liturghia (lat. missaj adică slujbele; a tradus nomocanonul adică pra·vila legii". În schimb Climent de Ohrida foloseşte sireco nu rekse: „ ... vetchago
celoveka sirico pogam,skyich(-) nravr, vr, novago sireco t'o Christa 4 ," pe omul
-cel rău, adică obiceiul păgînilor, în ceea ce e nou, adică în Hristos.
Unele cuvinte au sens special de ex. crkviste „templu", imeti costb „a
venera": CbSib ie veliko imechQ dzllo o nej (39r) „o venerau foarte mult".
Kazati „a învăţa"! A episkopa otroka prijemo kazase (36 v) „Iar episcopul,
primind re tînăr, îl învăţa ... Vosta11iti: învia": Ioano Vostavlleto mrtv:yQ
(35 r), „Ioan înviază morţii". Vostavi sego u,mersaago (400 r)-,,Înviazăpe
-acest mort". Prlstavenie „moarte"; vo toide deno prcstavenfr emu ... " (40 r)
~.În aceeaşi zi a fost şi moartea lui ... "

.uite

Ioan Exarhul avea ceva specific şi în modul de a se exprima, în topicii.
În această omilie foloseşte adeşea dativul etic, care caracterizează vorbirea
populară : Taka ti SQ!o sego Ioan.na dela ... Aşa îţi sînt faptele acestui Ioan: „"
Sau ti „şi". Aşa ş1· sînt faptele acestui Ioan".
·
Foloseşte în procliză pron. dem. Sb: So jako bl„. (32r); I Sb se oziznivo ...
„şi acesta a mai trăit..." Cauza o exprimă adesea prin imze ti,c1'Q „numai pentru
că"; prin ba, sego radi - Sego radi gonlchQ ludeje Hri:sta, imie t'hciQ razdru.§aase sQbQtQ (34 v) - „Pentru aceea goneau Iudeii pe Hristos, numai pentru
că le stricase sîmbăta„."
Ioan Exarhul se întreabă frecvent poeto imze ... (35 v) „că de ce"; Poeto
imze Vb nacrlo bi slovo ... (35 v) „Că decela început a fost cuvîntul" ... ?1 Poeto
imie ot sozdanii be (32 r) „Că de ce era de la zidirea lumii? Poeto im.ie otec" ...
.(34r) - „Că de ce tatăl..."
Desparte adesea adjectivul de substantivul său: so iQQ vi,sclwditi, slavQQ„.
(33 r) în loc de so toQ slavQQ - „cu această slavă se va înalţa; sau :
.dUSnQQ mnd Sbmrot1°Q (37 v). Trebuia: dus11QQ s1>mrotiQ ... „de moarte sufletească a plurit". Sego t1· predag mQia ... Trebuia : sego n;·Qza : pe acest
bărbat ţi-l încredinţez". ·
1

M.

G. Pop r

11

j c n k o,

l(o:ma Presviter bolgarskii pisatr,/b X 11eka, Sofia,

;p. CCVJI.
2
3

4

M. G. Pop ruj e n k o, op. cit„ p. 209.
A. Te o ci or o v-B a I an, Kiril, Metodi, I, Sofia 1920, p. 92; 95.
Omilia despre Ioan Botezătorul etc.
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Unele versete din scriptură sînt traduse în mod deosebit de Ioan Exarhul.
Traducerea aceasta devine un criteriu de stabilirea autenticităţii operelor
lui Ioan Exarhul. Astfel este începutul Evangheliei lui Ioan Teologul, tradus
şi în omilia aceasta; aci în 14 cazuri ca şi în alte opere ale lui Ioan Exarhul, se spune: V b nac~ bl slovo şi slovo bl ot Boga ... „La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era de la Dumnezeu„." (30v), 31 r, 32 v, 33r, v, 35 v, 40 v,
41 v). Intr-un singur caz a folosit vechea traducere slavă: Iskoni bl slovo.„
(32 r) şi altădată: V b nac€tokb bl slovo ...
Are repetări, prin care impresionează şi accentuiează ideea: ide o iivot ...
ide o zdani. . . (33 v) „e vorba de viaţă. . . e vorba de făptură... ". Sau : V b
setemb bystb eda rece.„ Vb „setem1> bystb a ne rece, Vb setemr. bystr.. „In mreajă
a fost cînd a spus„., în mreajă a fost dar nu a spus„. în mreajă... "
Pronumele dem. tr., ta, to stă uneori după substantivul la care se referă.
Ex. Delţtb ie prachr. tr. meiie crkvnii - „Praful acesta îl fac oamenii bisericii ... " (40v). Această topică premerge transformarea pronumelui fa în articol
enclitic : prachbtb.
Cînd comentează versetele Ioan Exarbul îmbină în mod original textul biblic cu gîndirea proprie. „Pride vetrr. i Vbsfa§ţ vlr.ny, priidose na mirr.
nkse na 71JrQ ti ne pade sebe . .. na kamem· rekse na vere (35v) - „S-a stîmit
vîntul şi s-au umflat valurile, au venit în lume aduă la credinţă şi nu a
căzut... pe piatră, adică pe credinţă". Aoristele dau tonul povestitor, iar
elemente ca rekse, „adică" ti „şi" tr.cie, imie „numai, întrucît", etc. dau
culoarea locală».
Omilia la întimpinarea Domnului. Omilia la (<Întimpinare», descoperită
şi ea de curînd de către P. Ilievskji, prin limbă, prin stil şi prin titlu confirmă
ca autor pe Ioan Exarhul, cum a dovedit-o P. Ilievskji, care a găsit-o într-un
sbornic de omilii din sec. al XV-lea, de redacţie sîrbă. Din omilie se păstrează
numai partea de la început inclusiv titlul : Ioana prezvitera exarcha slovo na
.sretenie gospoda na§ego /isusa Hrista.
În introducere vorbeşte despre cei drepţi şi lumea. lor, care va dăinui
pururea. Nimic nu e mai viu şi mai dulce ca omul drept. Drepţii au răs
plată şi nădejde la cel de sus. Prin duhul sfînt cei drepţi vor înflori ca
finicul şi se vor înmulţi ca cedrii Livanului fiind că au credinţă. 1
Ca dovadă, autorul aduce exemplul dreptului Avel din Vechiul Te<;tament şi pe dreptul Simeon, care a întimpinat pe Hristos în biserică, după
cum ne istoriseşte evanghelistul Luca. Astfel Ioan Exarhul a ajuns la Evanghelia zilei şi a trecut la tratare. Simeon fusese vestit de Dumnezeu că nu
va muri, pînă nu va purta în braţele sale pe Iisus, întîmpinîndu-1 la templu
cu cuvintele: „Acum slobozeşte pe robul tău, stăpîne, după cuvîntul tău în
l „Sv~tL pravednikom prisno imle nec'bstivich iigasajet, da nil!toie pravMnago n~ti.
iiveje ... i u gospoda mi.zda imi. i nadHda ichi. !i vi~njago. Nieto ie bo jest slaide pravdiva
-l:loveka ... reky pravednich jako finiki. procvi.teti. ponefe prisno sladi.kuju verii imati.. Jako
kedl'"b vi. li vane !imno!it se im le ne gnije bogoiivedenijemi. jestestvLnim ... "
Citat după textul publicat de P. Ilievskji, op. cit., p. 94---95.

22 -
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în pace, că văzură ochii mei mîntuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei
tuturor ... " 1 .
În continuare, Ioan Exarhul comentează textul ca şi cum el ar fi Simeon.
Cere să fie dezlegat de lcgămînt - adică să poată muri, pentri-1 că ochii lui
au văzut pe .Dumnezeu, slava sa, cetele îngereşti. Astfel expunerea se face
sub forma unui monolog al dreptului Simeon, care repetă de mai multe
ori rugămintea de slobozire, schimbînd doar cuvintele : „dezleagă-mă (razdrlSi mi; ... ), trimite-mă (posli nz(! ... ) ca să nu mai întîrzii aici ... lasă-mă, dă-mi
drumul ( pustisi) ca să nu mai văd neamul tău făcîndu-ţi necinste ... " Redă
apoi integral şi povestirea faptului exact după textul evanghelic al zilei
(Luca II. 25-30). De data aceasta Simeon foloseşte alt verb: otrUi: „1tyne
otresi raba tvoego Vladiko"... „Acum liberezi pe robul tău stăpîne ... "
După textul evanghelic, continuă expunerea cu aceleaşi preocupări
teoretico-teologice din introducere, spunînd :... „Se va lua gîndirea diii. multe
inimi. Isaia proorocul a spus că picioarele frumoase ale celor care aduc
veste bună... " 2 Caracterizează omiliile lui Ioan Exarhul şi şcoala din Preslav
în general. Acest conţinut abstract teoretic a făcut pe unii cercetători să
afirme că şcoala şi cultura din Preslav era lipsită de spirit naţional, în
opoziţie cu şcoala lui Climent din Ohrida, care prin simplitatea şi democratismul său erau puse în întregime în slujba poporului. 3
Credem însă că afirmaţia de mai sus a lui N. L. Tuniţkij trebuie corectată în sensul că şcoala din Preslav şi opera lui Ioan Exarhul, cu tot caracterul ei abstract, are importanţă nu numai pentru bulgari, ci pentru toţi
slavii şi pentru cultură în genere. Apoi însuşi Ioan Exarhul are numeroase
pagini şi chiar omilii întregi scrise simplu şi pentru poporul de jos neînvăţat.
Acestea însă sînt puţine faţă de întreaga operă omiletică a lui Ioan Exarhul cunoscută pînă în prezent - şi care în general are un caracter filosoficoteologic mai abstract.
Acest caracter constituie un criteriu de a stabili dacă o omilie este sau
nu a lui Ioan Exarhul. Pe acest criteriu şi omilia „La Întimpinare" aparţine
lui Ioan Exarhul, ceea ce se confirmă şi din unele particularităţi ale limbii
şi stilului.
Am văzut că Ioan Exarhul foloseşte repetarea aceleiaşi idei cu mijloace
noi de exprimare şi cu îmbogăţirea conţinutului. O face atît pentru frumuseţea retorică, cit şi pentru adîncirea ideii. Obţine astfel efectul dorit. Repetarea şi paralelismul caracterizează de fapt poezia lirică ebraică îndeosebi
psalmii. Ioan Exarhul prin cultura sa vastă şi cu gustul său artistic şi-a însuşit această modalitate stilistică. De aceea spune : „Lumea drepţilor e pu1 „Nynia pusti!i raba tvoego vladiko po slovesi tvoemii mirne, ponieze videsta oei moj
spasenic tvoje, ete esi iigotoval pred1> Iicem1> vsem1>„."
• ,,. .. jakote ubo otimut se ot mnogich srdec1> pomitlenia. ProrokJ, Isaia rece krasni negi
blagovestvuju~tich blagovestie ... " P. Ilievskji, op. cit., p. 97.
8 N. L. Tu ni ţ k i j, Si:. J(liment, episkop slovenskij, ego Jiznb i prosvetilelbnaja dejalel'nosth, Serghiev - Posad, 1913, p. 257.
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rurea ... Cei drepţi trăiesc în veci ... nimic să nu fie mai cu viaţă ca cel drept ...
plata lor e la Domnul şi nădejdea lor întru cel de sus ... " 1
în continuare, Ioan Exarhul intră mai adînc în poezia ebraică a Bibliei, din
care preia comparaţiile şi paralelismul ca : „drepţii vor înflori ca finicul pentru
că pururea au credinţă dulce şi se vor înmulţi ca cedrii livanului, pentru că
de la ei nu va pieri vederea lui Dumnezeu" 2 •
Ioan Exarhul repetă uneori ideea exprimîndu-se cu totul diferit despre
dreptul Simeon: „ ... să nu moară pînă nu va primi în braţele sale acea viaţă
veşnică ... voind ca înainte de pieirea trupuh.:.i său să Yadă pe Domnul..." 3 •
Alteori repetă numai cuvintele de la începutul propcziţiei. De ex. cînd
Simeon moti,·ează cu ce scop să fie eliberat - adică să moară: „ ... Posli m~ ...
slobozeşte-mă acum... ca să nu mai văd neamul tău făcîndu-ţi necinstiri,
ca să nu mai văd cununa împletită din spini, ca să nu mai văd alergarea cea
vicleană şi mincinoasă, ca să nu ma1: văd soarele ... Slobozeşte acum ... " 4,
Repetă cuvîntul frate - ca mod de adresare frecvent şi la Efrem Sirul: sb,
bratie Simeon, nsclzotl (Ms. p. 38-39). Alteori se adresează cu cuvîntul
druzi „ prieteni".
Astfel de repetări şi paralelisme de îmbinarea stilului teoretico-abstract
cu stilul simplu, rovestitor se întîlnesc şi la alţi scriitori şi oratori bisericeşti
de seamă cum este Efrem Sirul, ale cărui pareneze Ioan Exarhul le-a urmat
mai îndeaproape şi uneori numai le-a tradus, cum a procedat cu omilia la
Preobrajenie.
E posibil ca şi omilia la 1ntîmpinare să fie o adaptare sau traducere după
Efrem Sirul şi păstrată sub numele lui Ioan Exarhul în titlu ca autor.
Oricum însă în limbă găsim o serie de particularităţi care caracterizează
bulgar:a de răsărit şi limba în care Ioan Exarhul a scris Hexaimeronul, Cerurile sau alte omilii recunoscute ca sigur ale lui. De ex. formele articulate cu
pron. dem. tb, ta, to - şi cu articolul mai mult în encliză: i celovlkb tb pravdivb „şi omul acesta era drept". Se repetă. frecvent pron. dem. sb.: Sb ie
Sb leiit na padenie „ Iată aceasta stă spre căderea ... " 5
ln morfologie e caracteristică frecvenţa vocativului vladiko a dualului
şi la formele verbale nu numai la cele nominale. Ex. vidlsta oei moi „văzură
ochii mei" ; jako Vbnesosta roditelja detista ... .,cum aduceau părinţii pe copil..."
(96), i blsta otec jego i mati cildesta s~ ... „şi tatăl şi mama lui fură mirîndu-se"
adică „se mirară".
Sau la substantive în instr. : i prije rukama svojma - ori în locativ : Vb ruce
svoj „în mîinile sale" (p. 96).
·
1 „Svetb pravednikom prisno ... pravedni Vb velei !ivut ... da. ni~to:lc prav~dna.go nt!sti.
ziveje ... i u gospodam1>zdaimb, nadHdaich u visnjago... Vezi textul apuci. P. Ilievskji, op. cil., p. 95.
2 „ ... i prilagajeti. reky pra.vednich jako finikb procvi.tetb ponefe prisno sladkuju veru
ima.t1>. Ia.ko kedrb VJ. Livane umnot.it se imi:e ne gnije bogouvedenijem1> jestesh'bnim ... " Apuci.
P. Ilievskji, op. cil., p. 95.
• „ ... ne umreti, donddc rukarna svojama priimetl. zizn1> vetnuju ... vl.schotc prHde
v&pl&slenill videti gospoda ... Apud. P. Jlievskji, ibidem.
• „Posli me nynia ... da ne viidu svoego roda tebe bezcestnie dcjusta. Da ne viJdu venea
tn.nova pletoma. Da ne vit.d1i lbstnago te<!enia., da ne viidu sol nea. mn.caju§ta. Nynia posli ...
Apud P. I Ii ev s k j i, op. cit., p. 95.
6 P. I Ii ev s k j i, op. cit., p. 97. Ms. p. 100.-
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Pronumele kto are forma sîrbească : tko ze s_;• jest... (p. 95).
Sînt frecvente participiile rlky „zicînd" (95) ; nogi blagovestvuju§tich&
„picioarele celor care bine vestesc" ; tllju§tuju S(! ... „care piere ... tvarb" veselujustuju „faţa veselindu-se". Forma veselujum s~ e caracteristică limbii lui
Ioan Exarhul 1 . Ori: viidu solnca mrbcaju§ta „văd soarele întunecîndu-se".
Aceste gerunzii şi participii se foloseau şi cu verbul a fi - după originalul grecesc x:ai Tiv afrrcp KEXptµancrµevov be.Je v11zvlSteno „era vestit,
înştiinţat" (96). Ori i Msta Ciidesta ~-(; „şi fură mirindu-se·• (p. 97), adică „se
mirară" gr. x:ai Tiv 9auµa~ov-rEc; (Luca II.34).
· !n sintaxă un arhaism expresiv e funcţia predicativă a partic. prez.
şi tr. 1 active, care stau în aceeaşi frază ca predicate la rînd cu aoristul de
care se leagă prin şi : „ ... i (şi) prijem& Vb rucl svoj i blagoslovi boga 2: rece ...
„Şi iată îl primi în mîinile sale şi blagoslovi pe Dumnezeu şi zise". Scopul
în frază se exprimă prin indicativ cu conjuncţia da: da dozru, da vizu ...
„să văd", da ne k&snfl „să nu întîrzii''. Această construcţie a înlocuit vechiul
conjunctiv şi caracterizează limbile slave de sud, îndeosebi bulgara.
Nu lipsesc nici construcţiile cărturăreşti ca dativul cu infinitivul: după
lryti cu sensul de „a trebui", da dozru emu ie iest byti Vb tebe... (p. 96) „să văd
că el trebuie să fie în ... "
Lexicul e bogat cu colorit arhaic şi bulgăresc pentru că spune nadeida
„nădejde", viidu „văd", preide „mai înainte", procv&tefb „va înflori", da ne
k&snu „să nu întîrzii", glagolati „a vorbi", vladiko „stăpîne", liki aggelskyie
„cetele îngereşti", sice „astfel", ot'b privuz'b „de nod", prositi s~ a cere „a se
ruga". Mai frecvent era moliti S(! „a se ruga", dobroţ;ovlin& „cel care cultivă
binele" „evlavios". I mie are sensul de „întrucît, pentru că „tak-kak" : Svet&
pravednikom prisno, imie (în~ru cit) nccistiviclz ugasajet" (p. 94). Sau: jako
kedro V'b Livane umnoiits{! imie ne gnije... „ca cedrii Livanului se vor
înmulţi, fiindcă nu va pieri ... " ; Conjuncţiile ponef.e, bo şi ubo sînt cauzale
„pentru că", deti§ta în loc de otrol(f ... „copil". Dintre cuvintele compuse remarcăm pe cele cu prefixe ca : pro - în loc de pre - „prin" : proidelb oruiie
„va trece sabie" - şi otb nu cu sensul de despărţire „dela, din", ci imprima
<> acţiune inversă sensului pe care-l avea iniţial cuvîntul la care se adaugă:
otimulb ot srdec& „se va lua din inimi, nu va mai avea".
Alte cuvinte compuse sînt calchiate din greacă: Blagogoveinb, „religios,
evlavios" EUA.a~Î)c; (Luca II, 25). blagoslot•it1: euA.oyEco „a binecuvînta; blagovlsti „a bine vesti". Caracteristice lipibii lui Ioan Exarhul sînt şi cuvintele
edinako „numai", jakoie edinako t'" telesi1:. Apoi uveta „mîngîere" (utecha),
gr. 7tap0:1CA.î]crtv pravdivo „drept" (p. 96), prerocno „ce e contrazis, disputat",
sl. prerekaemo, gr. civnA.ey6µsvov.
E o traducere proprie a Evangheliei deosebită de vechea traducere care
circula în slavă. Astfel Ioan Exarhul nu spune de ex. că Simeon ... eaje
iLtechi israilevi „aşteaptă mîngîerile lui Israel", ci spune: iivi uvlta israiltska
{p. 96). Sau în loc de nyne otpu§tydi raba tvoego spune: nyne otrl§i raba svoego
(p. 96). Ori: „ ... jako da otkryjut S(! ot mnogycl:b serdecb pom.y§lem·e „ca să
se descopere gîndurile - intenţiile - din multe inimi." Spune jakoie ilbo oti• P. I I i ev s k j i

Slouala na Ioana Egzar/1a ... , p. 22.

https://biblioteca-digitala.ro

CONTRIBUŢII

LA STUDIUL LITEllATIJRII OMILETICE

34 l

mut s,... „precum ca să se ia ... " Ioan Exarhul zice : „sveib na javlenie jazykomb" iar în vechea traducere slavă e: sveib vo otkroveni·e jyzykomb ... „lumină spre descoperirea neamurilor". Din textul evanghelic al lui Ioan Exarhul
lipseşte propoziţia: „i duchb bl svetb Vb nemb „şi Duhul sfînt era în el".
Omisiumle se pot explica şi prin transcriere. Dar deosebire a de traducere
se datoreşte sau lui Ioan Exarhul, care la compunerea omiliei a tradus sau a
citat din memorie, sau se datoreşte modelului străin pe care Exarhul l-a
adaptat ori l-a tradus.
Compoziţia şi particularităţile limbii acestei omilii au determinat pe
B. Koneskji să ccnchidă că nu există nici o îndoială ca să atribuim această
omilie lui Ioan Exarhul 1 • Variaţiile de stil şi prezenţa construcţiilor participiale şi a dativului cu infinitivul etc. ne fac să credem că Ioan Exarhul a
urmat îndeaproape un model bizantin ca şi la omilia despre Preobrajenie.
II. OMILII [N fNVÂŢÂTURILE LUI NEAGOE BASARAB

Este azi definitiv stabilit, în urma cercetărilor lui M. Gaster 2 , Ioan
Bogdan 3 , Demostene Russo 4 , Stoian Romanski 5 , Vasile Grecu 8 , Dan Zamfirescu 7 , etc„ faptul că ! nvăţături:le lui Neagoe Basarab au folosit textual,
şi uneori au prelucrat, izvcare variate: Vechiul Testament, Noul Testament,
Varlaam şi Ioasaf, Fiziologul, Alexandria, Panegiricul lui Constantin cel
Mare de Patriarhul Eftimie al Tîrnovei precum şi un mare număr de
omilii. Se poate spune că cea mai întinsă parte din lnvăţături realizată
prin excerptarea şi integrarea de izvcare străine este tocmai aceea care
foloseşte omilii. Aici se ridică în calea cercetătorilor şi cele mai multe dificultăţi. Numai după ce se va termina operaţia de identificare a întregii literaturi omiletice folosite de Neagoe, se Ya putea considera rezolvată problema izvoarelor.
După cum se ştie, D. Russo a identificat două omilii patristice folosite
de Neagoe în lnvăţături: în partea întîia omilia „Despre răbdare şi cum nu
trebuie să plîngem amar pe cei morţi" de Ioan Hrisostom, dar pe care el
1 „ ... i po kompozicijata i jazi~nitc svojstva na toj tckst, nema somnenie deka toj mu
pripaga na Egzarha - P. K o nes k j i, Slova/a na Ioana Egzarha în oMakedonski jazyk,•
\"III, 1, Scoplie, 1957, p. 14.
2 Literatura populară romanii'., Bucureşti, 1883, p. 35, 139 - 140.
3 Cultura veche română, Bucureşti. 1898, p. 80.
4 Studii bizantino-române, Bucureşti, 1906; Studii şi ci·itice, Bucureşti, 1910; Studii istoYiu greco-române, OP•n postume, I-II, Bucureşti, 1939.
6 MahnYed.en des Walachysche>1 Woywoden Nlagoe Basarab an seinen Sohn Theodosios.
f?taugural Dissertation, Leipzig. 1907.
6 O versiune nouă a unei fnvaţături a lui Neagoe Basarab, Bucureşti, 1941.
7 1nvăţ4turile lui Neagoe Basarab. Istoria te%/ului şi tehnica folosirii izvoarelor. Comurn~
care la Asociaţia Slaviştilor din R.S.R. susţinută la 12 decembrie 1966. In anexa comunicării,
autorul a prezentat textul versiunii româneşti identificat a fi traducerea e%actd'. a izvoarelor
bi=!lntino-slave descoperile pîwl acum, însoţit de fotocopiile pasajelor respective din manuscrise slave din Biblioteca Academiei R. S. România. Personal cunoşteam la acea dată textul
slav al omiliei la Schimbarea la faţă, atît în manuscrisul 138 folosit de Dan Zamfirescu, cit şi în
manuscrisele 137 şi 290 şi Parenesisul din Biblioteca Episcopiei B:s. ortodoxe române din Arad,
intru cit le cercetasem în lcg·ll.tură. cu monografia despre V cchile cazanii la români. Confruntînd
fotocopiile te,d:elor slavone ale izvoarelor cu pasajele respective din „InvăţAturi", am avut
ocazia să mă conving de corespondenţa lor.

https://biblioteca-digitala.ro

342

PANDELE OLTEANU

o atribuia lui Efrem Sirul 1 şi în partea a II-a omilia la Preobrajenie a lui
Efrem Sirul.
De asemenea a descoperit izvorul cel mai amplu folosit în partea a doua:
colecţia de omilii morale Kai:civu~tc; (Umilinţa) de Simion Monahul, scriitor
bizantin din sec. al Xi-lea 2 • La rindu-i Stoian Romanski a descoperit intermediarul slavon al cărţii Umilinţiz de Simion Monahul 3 , dar atribuit de
traducător lui Ioan Zlataust. Cercetarea izvoarelor omiletice ale lui Neagoe
rărnîne însă deschisă şi orice nouă contribuţie poate fi binevenită. Astfel,
e necesar să se identifice intermediarul slavon al predicii «Despre răbdare„.»
încă neidentificat. Există, tot în partea întîia, o întinsă omilie la „parabola
nunţii fiului de împărat", al cărei autor de asemenea nu a fost identificat.
Mai multe capitole din partea a doua folosesc evident lungi pasaje din diferite
omilii, ce trebuiesc descoperite în afara celor cunoscute pînă în prezent.
1n lucrarea de fată, initiind o nouă cercetare în domeniul izvoarelor omiletice
a.le !nvăţăturilor,' căro~a le vom consacra şi o lucrare aparte, nem să ne
oprim asupra a două omilii : Omilia la Preobrajenie folosită şi de Neagoe ca
şi de Ioan Exarhul, şi o omilie hrisostomică La !nvierca Don:nului din care
a. reprodus cel mai important fragment, atît în !nvăţături cît şi în inscripţiile de la mînăstirea Argeş.
Omilia la „Schimbarea la faţă" în Învăţăturile lui Neagoe Basarab.
Voevodul Neagoe, ajutat de gustul al~s şi de cultura sa vastă, a introdus
toată partea aceasta din omilie în I nvăţăturilc către fiul să1t Teodosie.
Neagoe a folosit o versiune slavă de redacţie sîrbă, după o altă traducere,
deosebită de aceea a lui Ioan Exarhul. Deosebirile dintre cele două traduceri
sînt mai mult lexicale. Ioan Exarhul a tradus de ex. lat. velum „catapeteasmă"
cu „p1·epona" -iar traducătorii de mai tîrziu zaveasa:
1) Et si non erat Deus 1 quomoclo velum templi scissum est? ~.
2) I aste ne be Bogb zavesa Cfbkovnaja kako razdase? 5 .
3) I aste ne bi Bogb bylb„. ktu li prlponQ crkvnQl!i kamenia razsadi 0 •
Cu prilejul traducerii fnvăţătur ilar lui Neagoe în limba română s-au preluat
şi unele slavonisme cum e chiar cuvîntul zaveasa şi obrăziâ „a circumcide" din
acest pasagiu: «Dcaca nu era Dumnezeu, cum se despică ză11easa bisericii?» Şi:
«Aste ne htţ plbti, Iosif kogo obreza? 7 «Dacă nu fu om, Iosif pre cine
obrăzui?» 5 .
1 Cf. Studii bizantino-române, p. 19 şi Studii istorice greco-române, voi. I, p. 220-226. Titlu
omiliei în llligne, P. G. 'voi. 60, col. 723-736 este: Il&pi unoµovi'I~ Kai 1'.0U µă mKpiii:; KÂ.ai&tv
1'.0U 'tEÂ.&ll'l'iiiV'ta~ .

• D. Rus o, Studii bi=antino-românc, Cap. 1nvaţăturile lui Psc11do-1':eagoc şi Unrilinţa
lui Simion 1Vlonahul.
• St. Ro ma 11 s k i, ,\fahnredsn d.•s ~f.'a!ac/1isc/1m Wojumle" Nego.' Basamh an
seinen Sohn Tht•o :osio.~. Leipzi!!. 1908, p. 138 u.; 167; I 82- 192, uncie indică şi intermediarul slavon folosi: de Nca~'.o~. acum Ms. sl. 323 din Bibi. Ac. R.S.R.
4 E f Tem 5 i Tu I, Op"ra omni!l„„ Coloniac, 16')3, p. 696 u.
• E f e m Sir u I, Parcnesis - Ms. sl. 138 Bibi. Ac~d. R.S.H, p. 283.
0 I o an Ex ar h ul în Sborniml lui Gherman, p. 24i r.
'Efrem Sirul, ~ls. sl. 137, p. 287 v.
8 1nvdţcit11rile lui N~rigoe Basarab.„, cd. N. Iorga, 1910, p. 137 Mss. 348.8 f. 8.6 r.
0
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Parenesisul lui Efrem Simi s-a bucurat de o largă răspîndire în toate
literaturile. La noi se cunosc pînă în prezent cinci versiuni manuscrise, din
sec. XV-XVII 1 .
Textul românesc din Învăţăturile lui Neagoe corespunde unei versiunii
de redacţie sîrbă din sec. al XV-iea, ca cele păstrate şi în manuscrisck
<lin ţara noastră, citate în acest studiu 2 .
Atît versiunea slavă cît şi cea românească e o traducere integra.lJ. şi
exactă a originalului lui Efrem Sirul, pe care-l reproducem paralel 3 .
Din compararea textelor se poate vedea mai bine şi ce a omis Ioan Exarhul din originalul lui Efrem Sirul, cum l-a prelucrat şi tradus.
Efrem Siml, Omilia la Schimbarea
Învăţăturile lui Neagoe către Jiul să11
la faţă, Ms. sl. 138. Bibl. Acad.
Teodosie III Ms. 3488 Bibi. Acad.
RS R, f. 287 r.
RSR. f. 86 ·.-87 \', în ediţia N. lor!'!' a
(1910) la p. 136-1~~9.
Samyja vesti svedetelbstvu~tb i i
Cum şi lucrurile lui îl arată şi-l
sily ego boiestvenye ucetb razsochmărturisesc şi puterile lui cele dumtelnye jako estb Bogb istinen'b i
nezeesti cu socoteală învată că iaste
strasti ego javljat'b celoveh istinem..
Dum~ezeu adevărat.
'
I sttJdzanie bod. ti pravbdnb ego straŞi patimile lui îl spun şi-l vaduvesc ~
snyi.
că iaste om deplin. Şi de va gîndi
cineva şi se ' a socoti în slăbiciunea
cugetului său într-alt chip, acela
greu va să fie întrebat şi ispitit în
ziua cea groaznică şi înfricoşată a
Aste ne be plbtb Marija Vb sredo
judecăţii.
kto pri vede?
Dar deaca nu fu cu trup, Maria
I aste ne be Bogi., Gavriih. Gospoda
Fecioara ce purtă în pîntecele ei ~i
kogo naricaase?
pe cine vesti Gavriil arhanghelul
că-i zise că iaste Dumnezeu? Şi dacă
I aste ne be plbtb V'b jaslech'b kto
V'hzleie?
nu fu om, în iasle cine zăcu şi fit
I aste ne be Bogi. aggeli s'bsedse
în/ăşat în scutece? Şi dacă nu fu
kogo slavleachQ?
Dumnezeu, îngerii coborlnd pe cine
Originalul sirian îl reproducem în versiunea latină (Efrem Sirul, Opera
-0m11ia Coloniae, 1603, p. 688-689). Textul românesc urmează îndeaproape_
şi integral versiunea latină. Pare că traducătorul a cunscut-o :6
dpsae testantur res, et divinae ipsius virtutes docent illos qui valent
tliscerncre, ipsum esse Deum verum: passionesque ejus aperte demonstrant,
ipsum Yerum esse hominem. Et si id sibi persuasum non habent, gui infirmi
atquc imbecilles sunt mente; poenas luent in die ejus formidabili.
'· ' Trei slnt în Bibi. Acad. R.S.R. - Ms. sl. 137, 138 şi 290; unul se păstrează la minăstirea Dragomirna şi altul în Biblioteca episcopală din Arad.
• Vezi pag. 311, n. 3; 341 şi n. 7 şi pag. 342 cu n. 8.
• După ed. latină. E f rem Sir u I, Opera omnia, Coloniae, 1603, p. 686.
• Adică: „li vădesc, li da.u pe faţă".
• \'ersiunea. greaca: El~ tfiv ME'l'aµopq>Cllow.„ Începutul: Aimi i:li 71p6:yµata µaptupouoi. ..
Ycrsiune latină: Jn transfigurat1011etn Domini, Ephraem Syrus, Opr.ra omnia, Coloniae, 1603,
p. 686-691.
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Aste ne M pl.bU. pelenami kto povit s~. I aăte ne be Bogi. pastirie
komu poklonifa s~? Aste ne be
pl&ti. Iosih. kogo obrlza?
I aste ne be Bogi. zvezda na nebesi
vi. c&sti. komu tefase?
Aăte

ne be pl.bti. Maria kogo vbzdoj?
I alite ne be Bogi. vl.bchvi dary komu
prinesosg?
Aste ne M pl.bti., Simeonb na rQka
kogo ponosi ?
I aste ne be Bogi. komu glagolal\e:
„Otpusti me Sb miromb ?"
I aste ne be pl.bti. Iosif kogo vi.zem
vi. Egypet beia? I dte ne be Bogi.,
„Ot Egypta vi.zvachb syna moego"
nâ kymb ispU.nise?
Aste ne be pl.b ti. Ioannb kogo kfbSti ?
I aste ne be Bogi., oteci. ot nebesb
komu glagolase: „ Si.i esU. synb moj
VbZ)jublenyi O nemze blagoizvolichb"
Aăte ne be pl& ti. kto postii s~ i vbzalka Vb pustyni?
I aste ne be Bogi. aggeli Sbsedse
komu sll1ZaachQ?
Aste ne be pl.bti., kto zvam bysti.
na braky vi. Kane Galilejstej ?

slăveau? Şi dacă nu fu trup, cine
s-a înfăşat în scutece? Şi dacă nu fu
Dumnezeu, păstorii cui se închinară?
Dacă nu fu om, Iosif pre cine obrezui?
Şi deacă nu fu Dumnezeu pentru
a cui cinste mergea steaua cerului
către dînsul?
Dacă nu fu om, Maria pre cine
aplecă? 1 Şi dacă nu fu Dumnezeu,
vrăjitorii cui aduseră daruri? Dacă
nu fu om, Simeon pre cine ţinu în
braţe?
Şi de nu fu Dumnezeu,cui zise„Acum,
stăpîne, să mă slobozeşti cu pace?"
Dacă nu fu om, Iosif pre cine luă
şi fugi în Egipt? Şi de nu fu Dum-

nezeu pre cine se umplu cuvîntul,
carele au zis :
.,Din Egipt am chemat pre fiul meu"?
Deacă nu fu om Ioan pre cine boteză?
Şi deaca nu fu Dumnezeu, cui zise
tatăl din ceruri: „Acesta este fiul
meu cel iubit de carele binevoiu"
Deacă nu fu om, cine se posti în
pustie şi apoi flămînzi?
Şi de nu fu Dumnezeu, îngerii din
ceriu cui se pogora şi slujia?
Deaca nu fu om, cine fu chemat
la nuntă în Cana Galileii?

... „Si enim non erat caro, quorsum Maria in medium producta est?
Et si non erat Deus quem nam Gabriel Dominum vocabat? Si non erat
caro, quisnam in praesepio recumbebat"
Si non erat Deus, quemnam descendentes glorificabant Angeli?
„Si non erat caro, quis nam involebatur sasciis? Si non erat Deus, pastores
quem nam adorabant? Si non erat caro, Ioseph quem circumcidit?. Et si
non erat Deus, stella in coelo in cujus honorem accurebat? Si non crat caro,
Maria quem nam lactavit? Et si non erat Deus, cui munera Magi afferebant?
Si non caro, Simeon in nis quem gestavit? Et si non erat Deus, Simeon ad
quem dixit: „Dimitte me in pace?" Si non caro, Joseph quem nam accepit
in Aegypo fugit? Et si non erat Dcus, illud: „Ex Aegipto vocavi filium meurn,'L
in quo nam ad impletum est? Si non erat caro, Ioannes quem baptizavit? ~t
si non erat Deus, Pater a caelo, cui dixit? „Hic est filius meus dilectus in quo
mihi bene complacui?"
Si non erat caro, quis jejunavit, esuriit in deserto? Et si non erat Deus, angeli
1

alăptă- aplec4 e termen păstoresc.
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I aste ne be Bogi. VOdQ V'b vino
kto prelozi? Aste ne be pll.ti.; chll!bi Vb rQkach kotorago lefachQ ?
I aste ne be bogi. narody tysQste
pţti. krome tem i detej V'b pustyni
kto nasiti ot pţtich chlebb i dvoju
rybu?
A§te ne be pll.ti. vi. korabli kto
spese?
I aiite ne be Bog:i, vetrom i morju
kto zaprestaa~e?
Aste ne be pli.ti., Simiom Fariseiskym'b S'b kym:i, jadelie?
I a§te ne be bogi. s'bgfeiiania gresnychb kto prostaase?
Aste ne be plbti. na istocnice truzdăe ot pQtnago ăestvia kto sMese?
I aste ne be bogb vodQ zivQ Samarenini kto daase i oblifaase jakQ
pţti. mQzii imela esi?
Aste ne be plbti. odeanie celovecia
kto nosaase?
I aăte ne be bog:i. sily kto tvorese
i cudesa? Aste ne be pli.ti. na zemle
kto pljunQl i kal1> s:i.tvori? I aste ne
be bogi. oei slepych kto zreti ponQdi?
I aste ne be plhti. na grobe Lazareve kto proplaka?
I aste ne be Bogi. mntva SQSta
cetvorodnevna pove}itelne kto V'bSkresi?

Şi de nu fu Dumnezeu, cme făcu
apa în vin?
Deacă nu fu om, cine luă pîine în
mină? 1
Şi de nu

fu Dumnezeu, cine sătură
în pustie din cinci pîini şi doi peşti
cinci mii de oameni fără de mueri
şi fără de copii ?
Deaca nu fu om, în corabie cine
dormi?
Şi de nu fu Dumnezeu, cine opri
valurile mării şi vîntul?
Deaca nu fu om, Simon Fariseul
cu cine mînca?
Şi deaca nu fu Dumnezeu, cine ertă
păcatele celor păcătoşi?
Deaca nu fu om cine şezu la puţ
de se odihni, fiind obosit de cale?
Şi deaca nu fu Dumnezeu cine da
Samarinencii apă vie şi o vădi că
au avut cinci bărbati?
Deacă nu fu om cine' îmbrăcă haine
omeneşti?
Şi de nu era Dumnezeu,
puteri şi minuni?

cine

făcea

Deaca nu fu om, cine scuipi pre
părnînt şi făcu tină?
Şi deaca nu fu Dumnezeu,

cine făcu
pre cel ce se ·născuse orb cu ochi?
Deaca nu fu om, cine lăcrămă la
rnormîntul lui Lazăr? Şi deaca nu

descendentes, cui rninistrabant? Et si non erat caro, quis invitatus fuit ad nuptias in Cana Galilaee? Et si non erat Deus aquam in vinum quis mutavit?
Si non erat caro panes in cujus narn posit erant rnanibus? Et si non erat Deus,
quinque milium h0minurn turbam, praeter rnulieres, ruerns in deserto to
quinque panibus d11obus piscibus quis pavit atque satiavit? Si non erat caro,
in nave quis obdormivit? Si non erat Deus, Yen tos, mare quis increravit?
Si non erat caro, Simon Phariseus cum quo manducavit? Et si non erat Deus,
delicta pecatrici quis rernisit? Si non erat caro supra puteurn fatigatus ex
itinere, quis sedebat? Et si non erat Deus, aquarn vivam Samaritanae, quis
dabat? Earnque quod quinquc viros habuisset, quis redarguebat?
Et si non erat Deus, virtutes rniracula quis faciebat?
Si non erat caro, in terram quis spuit, ac lutturn ex sputo fecit?
1

In loc de: „ ... pîinile în ale cui mîini erau"?
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Aste ne be pli.ti. na irebe kto V'bZsede? I aste ne be Bagi. narodi S'b
slavoQ V'b sretenie komu ischozda.achQ?
I aSte ne be pli.ti. Zidove kogo ţs~?
I aste ne be Bog'b kto pavele zemii
na lici techb povnze? I a~te ne
be plbtb za useniem'b kto zausen'b
byst1>? I aste ne be Bagi. ucho otrezanoe Petrom'b kto isceli i ustvori
to na svojm'b meste?
Aste ne be pli.t1> lice ophvania Cic
priemlease?
I aste ne be bogb duch sv~tyi na
lice apostolom'b kto dunQ?
.Aste ne be pli.t'b pred Pilatom'b na
sQdisti kto stoase?
I aste ne be Bagi., zena Pilatovo
v'b s1>ne kto ustrasi?
I aste ne be plbtb tizy Cic S'bvlekos~ i razdelis~ vojni?
I aste ne be Bog'b sl'bnce kako
pomraci s~ pri knstc?
Aste ne he pli.t1> na knste kto viseste?
I aste ne be Bagi. zemle ot osno·
vaniia kto · potrese?
Aste ne he pli.t1> gvozdmi Cii r9ce
i nodze prigvozdii a se: ?
I aste ne be bagi. zavisa cnkovnaa
kako razdrase s~ i kamenie raspade
Sţ j grobi OtVrhZOSa sr?
Aste ne be pl1>t1> „Baze, Baze moj
poeto me ostavi" kto v'bzyvase? I
.aste ne be Bagi., „Otce ostavi imi.".
kto v'bpiase?

fu Dumnezeu, cine învie pre cel de
a patra zi, numai cu porunca?
Deaca nu fu om, cine şezu pre
catîr? Şi deaca nu fu Dumnezeu
la a cui întimpinare eşiră noroadele
cu slavă?
Şi deaca nu fu om, evreii pre cine
prinseră? Şi de nu fu Dumnezeu,
cine porunci pămîntului şi deade pre
aceia pre toţi cu feţele în jos? ·
Deaca nu fu om, cine fu lovit cu
palma peste obraz? Şi de nu fu
Dumnezeu cine tocmi şi vindecă
urechi a lui M alho slugii arhiereuliti,
care o trăiase Petru?
Deaca nu fu trup cine răbdă scuipire peste obraz?
Şi de nu fu Dumnezeu, cine suflă
peste feţele apostolilor duhul sfînt?
Deaca nu fu om, cine stătu la judecată înaintea lui Filat?
Şi de nu fu Dumnezeu, cine înfricoşă şi spăimîntă noaptea în vis pre
muiarea lui Filat?
Deaca nu fu om pre cine dezbrăcă
dorobanţii Ierusalimului şi hainele
lui le împărţiră in de sineşi.
Şi de nu era Dumnezeu,
cum
întunecă· soarele cînd era el pre
cruce?
Deacă nu era om, pre cruce cine
stătea? Şi de nu era Dumnezeu, cine
cutremură piimîntul din temelia lui?
Deacă nu era om ale cui palme şi
talpele pătrunseră cu piroane de
fier?

Et si non crat Deus, oculos caccorum, ex Iuto qui:; adspicerc coegit?
Si non crat caro, in Lazari m0numento quis ikbat?
Et si non erat Deus, mortum quam quatriduanum solo jussu quis ejecit? Si
non crat caro, super pullum quis sedcbat?
Et si non erat Dcus, cuinam cum gloria rubae obi\'iam procedebant?
Si non erat caro, Iudaei quem \'inctum tcnuerunt? Et si non erat
Deus, terrae quis imperavit, illosque pronos humi deiccit?
.Si non crat caro, alapis quis caedebatur? Et si non erat Deus auricularu a
Petro abscissam quis curavit, in suum ipsi locum restituit?
:Si non erat caro, cujus nam facies sputis excepta est?
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A~te ne be plbtb na kn.ste si. raz-

bojniky kto vise?
I aste ne he Bog;. razbojniku kto
glagolase: „... dnes si. mi.noQ bQdesi
vi. raj ?" Aste ne be plbtb oceti.,
zh.ci. komu prinesos~?
I aste ne be Bogb, adb cii glasi.
slysa vi. vi.strepeta ?
Aste ne he pli.ti. kopiemi. rebra komu
iskaza:e i izyde krbVb i voda?
f aste ne be Bogi. vrata adova kto
sl.krusi i ~zy rastn.dza i poveleniemi. ciimi. mn.tv1i oti. grobi. ischozdaachQ?
Aste ne be plbtb apostoli na gornici kogo vide;~?
I aste ne be Bogi. dveremi. zatvorenomi. kako V1>nide ?
.
Ast.e ne be pli.ti. jazvy gvozdimye
i kopiiny komu osţdza Thoma?
I aste ne be plbti. na mori Tiveriaditem1> kto jade?
I aste ne be Bogb poveleniemb ciim1>
mreza naplbnis~?
Aste ne be plbti. apostoli 2 i aggeli
ko~o \'1>Zemlema na nebo?

347

Şi

deaca nu era Dumnezeu, cum
zaveasa bisericii în doao
pietrile şi se deschiseră
mormînturile?
Deaca nu fu om, cine strigă şi zise:
Eli, Eli lama Sabahtani? Ce să zice 1
Dumnezeule, Dumnezeul meu căci
m-ai părăsit ?
Si de nu fu Dumnezeu, cine zise:
;,Tată, iartă-i". De nu fu om, cine
spînzură pre cruce cu tîlharii?
Şi de nu fu Dumnezeu, cine zise
tîlharului : „Astăzi cu mine vei fi
în rai!"
Dacă nu fu om cui aduseră otet cu
hiare să bea ?
'
Şi de nu fu Dumnezeu, al cui glas
auzi iadul şi se cutremură?
Deaca nu fu om ale cui coaste se
pătrunseră cu suliţa şi eşi sînge şi
apă? Şi de nu fu Dumnezeu cine
sparse porţile iadului şi rumse (sic)
încuietorile şi lanţurile lui şi cu a
cui poruncă eşiră morţii din morminturi?
Deaca nu fu om, apostolii pre cine
despică
şi sparseră

se

Et si non erat Spiritum sanctum in faciem Apostolorum quis insuflavit?
Si non crat caro, quis coram Pilato in judicio ostabat?
Et si non erat Deus, uxorem Pilati in somnis quis perterre faciebat? Si non
era caro, cujusnam vestimenta militt'S exuerunt et di"iserunt?
Et si non erat Deus, sol quo facto in cruce obscuratus fuit?
Si non erat caro, in cruce suspensus quis erat?
Et si non erat Deus, terram in fundamnetis quis movit?
Si non erat caro, cujusnam manus et.pcdes clavis confixi sunt?
Et si non erat Deus, quornodo "ellum ternpli scissum est, pctrae ruptae et
sepulcra operta sunt?
Si n'm crat caro, quis clama"it; „Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti
me? Et si non erat Deus, quisnam dixit: „Pater, ignosce illis: nesciunt enim
quid faciunt"? Si non crar caro, in cruce cum Jatronibus, quis pependit'
Et si non erat Deus, quo pacto dixit latroni: „Hodie mccum eris in paradiso?';
Si non erat caro, se! et acetum cui obtulerunt?
·
Eţ si non erat Deus, infernus cujusnam audita voce contremuit?
Si non erat caro, cujusnam latus lancea opcruit, sanguisquc et aqua mox
· · ··!·i Fraza. lipRcştc din versiunea slavă şi latină.
2 Omis în versiunea româncaească..
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I aste ne te Bogi. nebesa komu
i sily komu poklonilia
s'b trepetom'b i otecb komu povelevaase: „Sedi o desnoe mene'' jakoze
rece David: „Rece Gospodb Gospodovi moemu: „Sedi o desnoe mene"
i procaa.

văzură cîndu era încuiati în casa
cea mai de sus?
'
Şi de nu fu Dwnnezeu, cum intră
fiind uşile încuiate?
Dacă nu fu om, Toma ale cui rame
de cuie şi de suliţă pipăi? Şi de nu
fu Dwnnezeu, cui zise: Domnul mieu
si DumnezeHl mieu 1 .
beaca nu fu om la Marea Tiberiadei cine mîncă? Şi de nu fu Dumnezeu cu a cui poruncă să umplu năvo
dul de peşte? Dacă nu era om, pre
cine văzură <Apostolii şi> îngerii
suindu-se la ceriu? Şi de nu fu
Dumnezeu, cerurile cui se deschiseră
şi puterile cereşti cui se închinară
cu frică şi tatăl cui zise „Şezi de-a
dreapta mea" 2 .cum zice David: „Zise
Domnul Domnului meu: Şezi de-a
dreapta mea i procaja".
exiuit? Et si non erat Deus, inferorurn portas quis ccnfregit.
Vincula que dirupit et cujusnam jussu, mortui in monumentis conclusi egressi
sunt?
Si non erat caro, quemnam Apostoli in caenaculo viderunt? Et si non erat
Deus, hanvis clavis quo pacto intravit?
Si non erat caro, cujusnam in manibus plagas clavorum et lanceae in latere,
Thomas contrectavit? Et si non erat Deus cujnam ipse clamavit dicens:
„Dominus meus, et Deus meus?"
Si non erat caro in mari Tyberiadis q_uis manducavit?
Et si non erat Deus, cujusnam jussu imrlctum piscibus erat rete?
Si non erat caro, Apostoli et Angeli quem nam conspexerunt in caelum assumi? Et si non erat Deus, cuinam caelum apertum fuit?
Et potestates quemnam cum tremore adorarunt?
Peter cujnam dixit: „Sede a dextris meis" et que sequuntur? ...
Faţă de versiunea slavă a omiliei lui Efrem Sirul, păstrată în 111 s. sl. 138 traducerea din Neagoe are cîteva întrebări în plus şi la început o scurtă amplificare. Acestea au fost probabil în versiunea folosită de Neagoe sau se datoresc chiar lui. Astfel textul slav e identic cu originalul şi Neagoe doar l-a
transcris şi l-a încadrat în învăţăturile sale, nuanţîndu-le cu o culoare rară
caracterul de antologie parenetică.
Din originalul slav s-a reprodus în traducerea românească şi ultimul
cuvînt „i profaia" adică „şi altele", care împreună cu zăveasă, obrăzui şi
coleasniţa, în care umbla proorocul Ilie etc., dovedesc că Neagoe a folosit
izvoare slave şi c5. traducerea în limba română e tot din slavă. Limba ro-

otvn.zoăa s~

1 Lipseşte

2

Aci
de Neagoe.

din versiunea slavă.
textul din Efrem Siflll. Restul este preluat din versiunea

~e termină.
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mânească, în care s-a făcut traducerea, e curgătoare şi destul de modernă.
Alături de cele cîteva slavonisme menţionate mai sus întîlnim şi latinisme
cu semanti::.m vechi păstoresc ca a apleca adică a alăpta sl. V'bzdojt1:. Acestea
contrastea.ză ciudat cu cuvinte mai noi ca dorobanţi, care traduce sl. voini

„ostaşi, soldaţi". În alte fragmente găsim şi grecisme ca mozavirie „invidie"
etc., cart! devin frecvente în limbă spre sfîrşitul sec. XVII-lea şi începutul
sec. al XVIII-lea.
Omilia pentru „Înviere" în opera lui Neagoe Basarab. In comunicarea sa
ţinută la Asociaţia Slaviştilor din R.S.R. în decembrie 1959 şi publicată sub
titlul !nvăţăturile lui Neagoe Basarab în lumina pisaniilor de pe biserica mînăs
tirii Argeş 1 , Petre Ş. Năsturel alătura pentru prima oară două _ţ>asaje, unul
din a doua pisanie de la Argeş, celălalt din ultimul capitol al 1nvăţăturilor
intitulat „Rugăciunea lui Neagoe Voevod la ieşirea sufletului său", subliniind
izbitoarea lor asemănare de stil, şi stabilind, pe această bază, contemporaneitatea !nvăţăturilor cu opera lui Neagoe Basarab. In textul pisaniei este citat
explicit Ioan Hrisostom, şi putem astăzi să aducem explicaţia surprinzătoarei
„înrudiri de stil" : şi pentru redactarea pisaniei, şi pentru redactarea pasajului
re~pectiv din Rugăciune a fost folosit acelaşi izvor, identificat în Omilia
pentru ,,Înviere" a lui Ioan Hrisostom publicată în textul grecesc original în
Migne, Patrol„gia Graeca, vol. 59, col. 721 sub titlul: KaTTJXTJ.TUcoc; etc; to
li:ywv 7t6.crxa. Înctputul eic; ne; eucreu~c; icat cptA.68eoc;„. „( Sermo cateheticus
in sanctum Pascha. Începutul: Si quis pius et religiosus„." !vfigne, Patrologiae„. s. graeca v. 59, 1862, col. 721.
Această omilie a avut o mare răspîndire în cultura română fiind de timpuriu tradusă pentru că o găsim în Codex Sturdzanus, unul din cele mai vechi
texte în limba română, ca şi în Codicele Cardaş datat de pe ·ia 1559-60,
într-o versiune tot bilingvă slavo-română descoperită de K. Iorga în Transilvania, în o altă versiune mai dezvoltată, tot bilingvă, identică în partea
slavă cu cea descoperită de~- Iorga şi păstrată la Muzeul Naţional din Praga.
Cu omiliile izolate bilingve sau numai în texte româneşti ne vom ocupa
într-un studiu special. 2 • Deocamdată vrem să demonstrăm faptul că pasajul
amintit din Pisania de la Argeş, cit şi cel din !nvăţăt1.m:, folosesc acest izvor,
pe care-l reproducem atît în textul original grecesc cit şi în versiunea slavonă
şi în traducerea românească din sec. a XVII-lea a lnvăţătitrilor. Traducerea
românea; ă e exactă dar nu textuală.
Ioan Hri rstom KaTTJXTJ- Cod. Sturdzanus f. 128; !nv. Neagoe, Cuv. XXIX
rncoc; Eic; o c'iy1ov 7t6.crxa Cod. Cardaş f. 454 Ms. rd. N. Iorga, 1910, p. 306.
Migne, T atrologiae„. s. slav, f. 107 găsit în Pi- Ms. 3488 f. 294 v
Derept aceea şi eu auziu
graeca v. 59, 1862,col. 721. teşti-Argeş.
de bogăţia milei tale şi
cum că chemi pre toţi
păcătoşii la tine zicînd :
Ei ne; d7t6 7tpcOTlJ<; &pac; Aste kto ot pn.va fas « Cel ce va veni la ceasul
E tpycicrato, SexfoTill
dela! est, da priimeto cel dintîi, va lua plată
1 Vezi •Mitropolia Oltenia;, XII, 1960, p. 12-23
' Cazanii izolalP fn limba romană (va apare în Rsl XVII,)
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cri]µepov 'tO oiKawv oq>Â:r1µa.
Ei, w; µt:'ta 'tfiv 'tpi'tîJV iV.0&V &U'.):'.Uptcr'tiOV toop'tlicrt;1.
Ei w; µt:'tii. tK'tTJV fqi0acrt:, µT)oev ciµq>t~af..M'tw,
JCo.i yap oMEv ~TJµLOu'tav
Ei n~ ucr'tEpîJcrt:v &i~
't-i;v evvci'tTJV, 7tpOcr&f..0€'tO µT)OEV evoot1i~wv.
Er n~ &i~ µ6vîJV eqi0acre 't·)jv evOEKU'tTJV, µÎ) qioPTJ0fj 'tÎ)v
ppaOTJTii'ta
qitMnµo~
yap wv ăecr7tO'tTJ~ oi:xerat rov foxarov Ka0a7tt:p Kai rov
7tpun;ov, ava7taUEL 'tOV 'tfj~
evOEK6.rîJ~, rocr tov epyacrciµt:vov CL7tO rfj~ 7tpci>îTJ~ K a i 't o v ucr r Ep o v i: !.. t: E î, K a i r 6 v
1C p cjj î O V 'L E p a 7C &U E t
lCUlCElVCO oiorocrL, KUL tOU'tcp xapi~&îat. Kai 'tÎ)V

7tpa~tv nµ~ Kai d;v 7tpo0&crtv btatv&t. 0uKouv
&icr€1..0T)t& mivt&~ &l~ tÎ)v
xapav tou Kupiou iiµoov,
Kai 7tp<1>tot Kai OEU't&pot
tov µtcr0ov aTtot..cip&tE1

dJ.nes pravedni dlhgh.
Aste kto po tretiem fase
priidetb blagodar da
praznuetb.
Aste kto po ~estiemb
fase dostiie, nictoze da
ne iis1'mnitsţ ibo nicimze
ottostevaetsţ. Ai;te uliiiitsţ do devţtago fasa,
da pristQpih <bez1, scmnenia> nictoze bojţsţ.
Aste VJ. edin na desţte
fas priide da neustrasitsţ
ukJ.sneniju.
Ljubovstvii bo sii Vladyko priimete poslednego jakoie i pnv::i.go utesajte ize V"b edin na desţte godinQ jakoie delav~ago ot pn.vago fasa i
poslldnlgo miluetb i pn.vago i:UeSaetb onomu daetb
i semu daruetb i delanie
poCitaetJ. i pred ...loienie
chvalitb.
Temze ii.ho vJ.nidetb VJ.
radostb gospoda svoego ..
I prwii i vtorii mQzdg
priimete, bogatii i nistii:
:

.................... .

dreaptă iar cel ce va veni
după al treilea ceas, să
mulţumească milei tale,
iar cel ce va ajunge după

al saselea ceas de nimica
nu' se va lipsi, iar cel ce
va lipsi pînă la al noaolea ceas, să se apropie
cătră tine, fără de nici
o îndoială. Iar de va veni
şi la al unsprăzecelea
ceas, nimica să nu se
teamă,· că s-au zăbovit.
Că eşti iubitor de oameni
şi primeşti pre cel de
apoi ca şi pre cel dintîi
şi mîngîi pre cel de la
al (f. 205) unsprăze
cilea ceas, ca şi pre cel
din ceasul dintîi.
Şi celuia dai, iar pre
cesta-1 dăruieşti şi lucrul
îl cinsteşti şi ce iaste
pus înainte lauzi. Drept
aceia vor întra întru bucuria domnului său şi
vor lua plată şi cei dintîi
şi cei de apoi dela mila
ta cea bogată. ll

Traducerea latină: -,,Si quis a prima hora operatus est, accipiat hodie
id quod justum est; şi quis post tertiam venit, gratias agens festurn c:ele·
bret; si quis post sextam horam accessit, ne dubitet; nihil enim perdet;
si quis tardavit mque ad nonam, accedat sine ulla dub1:tatione; si quis undecima tantum hora venit, ne ob tarditatem metuat. Cum enim Dominus
liberalis sit, ita postremum accipit, ut primumJ>.
Autorul Jnvăţăturilor" a reprodus din omilia pentru Paşte doar fragmentul, care ilustrează îngăduinţa, mila lui Dumnezeu, de care avea nevoie
în rugăciunea sa. A folosit aceeaşi omilie din Migne care s-a păstrat parţial
în Codicele Sturzanus, Gh. Cardaş, precum şi în fragmentele descoper.ite
de N. Iorga.
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Fragmentul a fost reprodus. după o versiune slavă, nu după originalul
grecesc. Astfe a procedat Neagoe şi cu alte omilii şi izvoare, pe care le-a
folosit în Ofera sa. Traducerea în lirnl:a română este independentă de traducerile mai vechi ale acestei omilii. Se pare că şi versiunea slavă folosită de
Neagoe avea unele deosebiri faţă de originalul grecesc, cum reese din unele
lipsuri şi adausuri subliniate şi în fragmentul citat mai sus. S-a omis în versiunea românească din !nv. lui Neagoe fraza „Şi pe cel din urmă -l miliieştc
şi pe primul îl mingie". Are în plus expresia „de la mila la cea bogată". În
originalul slav era: „bogaţii şi săracii, unul cu altul„." Prin această schimbare,
Neagoe trece la concluzia pentru care reprodusese întregul frngrnent:
«Într-acest chip primeşte -mă şi pe mine ocaeanîi şi ticălornl într-aceasta
vreame de nevoe şi să nu porneşti urgia ta pre mine„. »
Neagoe era un om religios. Era un reprezentant de elită al culturii bisericeşti şi al literaturii slavone din vremea sa. Unchii săi Craioveşti l-au crescut
mai întîi la mînăstirea Bistriţa şi apoi ca ajutor al lui Nifon. De aceea Neagoe
a zidit şi a înzestrat numeroase biserici şi mînăstiri din ţară şi din străinătate 1 .
El cunoaştea adînc Scriptura şi literatura cmiletică. Citează cu uşurinţă nu
numai din scriptură, dar şi din literatura patristică-bizantină. Face aceasta
chiar în pirnnia mînăstirii Argeşului, pi~anie, care pcartă de fapt acelaşi
me~agiu mîr.drn re care l-a exprirr.at Nfagce şi prin limtajul mai greu de
înţeles al ~cuJi:iurii şi picturii neîntr1:cutei ~ale ctitorii 2 , în faţa căreia vibrăm
de fmoţi iestetice şi ast~zi. Nrngce lupta pntru dcsăvîrşirea spirituală, pentru
rcafoarca fn;mcsului mcral şi estetic în lumina idrolcgiei şi culturii creştine.
În „Învăţături" ne apare uneori umil ca un călugăr. Ar părea că poartă
pe conştiinţă vreun păcat. Se consideră adesea „nevredrnic, păcătos -oka_ianyi - şi „ticălos". Acest lucru reese bine şi din felul cum a· reprodus şi
comentat fragmentul diri omilia despre înviere, atribuită de tradiţie lui Ioan
Hrisostornul pe care chiar Neagoe îl citează în pisanie ca autor al Cazaniei 3 .
Convingerea că emul e păcătos, dar că el poate fi ertat şi mîntuit pentru
că şi milostivirea lui Dumnezeu e mare, se poate urmări ca un fir roşu nu
numai în ..Invăţăturile" sale, dar şi în pisaniile încrustate pe lespedele din
faţa măiastrei sale ctitorii de la Curtea de Argeş. Aceste pisanii sînt scrise
într-adevăr în acelaşi stil ca şi !nvăţăturile. in pisania din dreapta figurează
şi numele lui Neagoe 1< Io Neagoe„. care le-a scris ». Aceasta constituie încă
un argument în favoarea autenticităţii ..Invăţăturilor„." 4 Şi în pisania din
stînga Neagoe apare tot aşa de umil şi de păcătos ca şi în unele capitole din
!nvăţături. Aceasta ne apare nu numai ca un rezultat al religiozităţii şi al
1 Astfel a început mitropolia din T!rgovişte, a zidit bisericuţa din Ostrovul Călimăneşti
lor. cca din Scheii Braşovului, a ajutat şi zidit minăstirile din Athos etc. N I org a, Introducere la ediţia fnv4ţ4turilor lui Neagoe, Vălenii.de Munte, 1910, p. V-VI.
2 E m i 1 L ă zăr c s cu,
Biserica mînăstirii Argeşului, Bucureşti, 1967, p. 42.
3
Vezi semnalarea fragmentului din omilie cu texte şi consideraţiuni la N. Drăgan u,
Două manuscripte vechi: Codicele. Teodorucu şi Codicele Marţian-studiu şi transC1'iere, Bucureşti, 1914. p. 17-19 şi note.
• Omilia pentru !nuiere se cunoaşte şi în versiunea amplificată a lui Ioan Caleca. A
fost tradusă ln slavona rusă !n Cazania de la Zabludov (1569) şi tradusă apoi în limba română de Coresi (1581). Izolat se păstrează şi ln Codicele de la leud. Aceeaşi omilie este
reprodusă şi de T. Cip ari u, Crestomaţie saw analecte literare, Blaj, 1858, p. 33-10. Fragmentul folosit de Neagoe se află la pag. 37-38: „Cîţi de în ceasul de întăi lucrat-aţ„."

https://biblioteca-digitala.ro

352

l'ANDELE OLTEANU

culturii sale bisericeşti, ci şi ca o mustrare de conştiinţă. Neagoe era apăsat
de un păcat şi căuta înţelegerea iertării în marea milostivire a lui Dumnezeu,
oglindită în episodul clin Evanghelia lui Luca despre plata lucrătorilor viei,
care stă la baza omiliei pentru Înviere a lui Ioan Hrisostomul 1 . Tocmai
acest fragment clin omilie l-a introdus Neagoe şi în pisania încrustată pe
piatra din partea stingă a intrării în mînăstirea de la Argeş, închinată Adormirii Maicii Domnului, cum se spune la începutul aceleeaşi înscripţii: „ ... şi
cu osîrdie am dorit şi s-a început acest cinstit hram al cinstitei adormiri a
prea bine cuvîntatei stăpînei noastre şi de Dumnezeu născătoare ... " 2 •
Chiar clin inscripţie reese vasta sa cultură bisericească şi că ceea ce-1
preocupa profund pe Neagoe era mustrarea de conştiinţă şi problema mîntuirii, pe care o condiţionează după textul evangheliei - „să avem credinţă
cit un grăunte de muştar şi ni se vor ierta păcatele - dar în noi nu se găseşte
nici atîta". 9 Totuşi pentru a ne convinge de marea milostivire a lui Dumnezeu, trece apoi la alt citat clin evanghelie şi la fragmentul clin omilia pentru
înviere ca într-o omilie: „ ... şi iarăşi în altă parte sfînta evanghelie ne spune:
„Dacă va veni cineva la mine nu-l voiu goni afară". „Şi iarăşi ne spune dumnezeescul Zlata1ist: Dacă cineva a lucrat din primul ceas". 4 • Citind autorul
omiliei, ştim că nu e vorba numai de episodul cu lucrătorii viei din Evanghelia lui Luca, pe care Neagoe l-a folosit în învăţăturile sale, nici de omilia
pentru Înviere din versiunea lui Ioan Caleca, ci de cea atribuită de tradiţie
lui Ioan Zlataustul, aşa cum se păstrează în originalul grecesc din Migne şi
în cărţile de cult.

Pisania

Mînăstirii Argeşului

a 1.517

Alite kto gn;det la. mne ne i.ZdenQ Vl>nb. I paky glagolet bozestveny Zlataiist&:
Aste kto ot prbvago easa delab. est da priimet dnesi. pravedny dlbgD.
Aste kto po tretiem ease priide blagodar~ da praznueti..
Aste kto po ăestiem i':ase dostii.e, nictoze da usi.mnitse, nicimze otostevaet se.
Aste <do> devţtago fasa ulisen est da pristQpith nictoze bo~sţ.
cu precizie care a fost acest păcat: uciderea lui Vlăduţ spre a-i lua tronul. Croversiunea românească din secolul al XVII-iea relatează că „După aceia Basarab
vodă tare s-au căit de moartea lui Vlăduţă vodă; ci au chemat patriarşii, vlădicii, episcopii,
egumenii, preoţii, călugării, diaconii şi s-au strins toţi în cetatea Tirgoviştii, de au făcut sfînt
mir cu multe rugăciuni şi slujbe dumnezeeşti, la sfînta mitropolie care ieste făcută de dînsul.
Dupre aceia Basarab voevod au început a face milostenii mari pre la mulţi oameni" Istoria
Ţ4.rii Romanefli. 1290-1690. Letopiseţul Cantacwzinesc. Ediţia critică întocmită de C. Grecescu şi D. Simonescu, Bucureşti, 1960, p. 205.
3 „ ... i usrbdiem& v&fdelechom i pote se si. c~styi chram preblagoslovenej Vladitice
na.Se hogorodice t&stnoe uspcnie ... "
• "... o bo!estvenych pisanii e!e glagolet usty vladika gospod na.~b Vb sv~toe eyaggelie:
„Aăte imamo ven;? cliko zn.no goriitno otpu~tet se grechy na.S~ nQ ni toliko ne obretaet
se vi. nas.
• " ... inde !e paky glagolet sv~to Eyaggelie: A~i:e kto grşdet kb mne ne i!denQ v&n&.
l paky glagolet bozeslveny Zlatawslb: Aste kto Ot pri.vago casa delali. est ... "
nica

l Ştim
ţării, ln
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Aste Vb ai eas priide da ne ustra~it se <U> kbsnenia, celovekoljubiv bo est
''ladika Hristos priimlet1> poslednago jakoZe i pri.vago iiteSaet vi, a1 Cas
_prisedsago jakoie delavăago 6t prbvago easa i poslednego rniluet i prbvago
utefaet i 6nornu daet semu da.ruet i delanie pocitaet i pre<d>loienie chvalit.
Ternie ubo i vy bratie, koi ste se potrudili VD svetemb chrame sem iii este
bili bogati iii nisti iii alcni iii iedni iii vdovica ... "
Traducerea
„Daca. va veni cineva la mine, nu-l voi alunga afară. Şi iarăşi ne spune dumnezeescul
Zlataust: „Dacă a lucrat cineva din primul ceas, să primească astăzi răsplata dreaptă.
Dacă a venit cineva după ceasul al treilea să mulţumească şi să sărbătorească.
Dacă. a sosit cineva dup;. ceasul al ş;1selea, să nu so îndoiască. de nimic, pcmtru că nu se
-..·a lipsi de nimic .
.Dacă a lipsit pină la al nouălea ceas să se apropie ş: să nu se teamă de nimic.
Dacă a venit cineva in ceasul al unsprezecelea sd. nu se team.i de intîrzicre. Că. stăpînul
Hristos este iubitor de oameni, primeşte pe cel din urmă ca şi pe cel dintii şi mingie pe
cel care a venit în ceasul al unsprezecelea, ca şi pe cel care a lucrat din primul ceas.
Milueşte şi pc cel din urmă şi pe cel dintîi îl mingie. Şi acclui:i. îi dă şi pe acesta-I dll.rueşte
şi lucrarea o cinsteşte, iar ceea ce e pus înainte laudă."
De aceea şi voi fraţilor, care v-aţi trudit la acest hram sfint, fie că aţi fost bogaţi, sau
săraci, sau flămînzi, sau însetaţi, ori văduvi ... " 1

Pentru a fi mai solemn, mai puţin intim, Neagoe a pus verbele - al căror
subiect este Dumnezeu - stăpînul, - la persoana a III-a, nu la a doua ca
în originalul bizantin şi în versiunea din lnvaţătur1·.
Inscripţia se continuă cu un comentariu „ad hoc" al acestui fragment,
care e ca o mărturisire de credinţă a lui Neagoe.
Astfel, pe de o parte se roagă pentru cei ce au lucrat la zidirea mînăs
tirii, ca truda lor să fie primită şi răsplătită şi ei să intre în împărăţia cerului.
JJe de altă parte mărturiseşte că el este apăsat ş1: pătat de multe păcate „cum
nu există altul între to,ti creştini1:". De aceea stăruie asupra milostivirii lui
Dumnezeu pentru cei ce au lucrat, pentru credinţa creştină, cu multă trudă,
cu sudoare, cu foamete şi cu sete, cu dosadă, cu bătaie şi ocară 2 .
Comentariul şi ambele inscripţii în general sînt compuse şi scrise în
acelaşi stil şi cu aceeaşi tonalitate ca şi lnvăţăturile ... Se păstrează chiar
aceiaşi redacţie sîrbă a slavonei, pentru că foloseşte doar ierul mic, spune
imamo etc. Identitatea structurii, a compunerii, a stilului şi a spiritului
intern lirico-religios de om păcătos, care caută ispăşirea şi iertarea, spirit
care domină atît în lnvă,tături cît şi în inscripţii, constituie un argument
fundamental în favoarea autenticităţii operei voievodului.
1 Vez; şi traducerea integrală la N. I org a, !nvăţăturile lui Neagoe Basarab ... , Vălenii
de Munte, 1910. p. 323-327.
" „ ... jako vladika Hris.tos ne Vl.m~nueti. trudi, valil. nţ (sic) ubo zrite jakoze glagolet
:svetaa vise rel:cna pisania, poneze vladika Hristos telovl!koljubiVI> est i priimit trud vas i
\'l.nidete vi, carstvo nebesnoc.
I azi, iibo robb Vladihy moego !susa Hrista i togo \'l.Se neporofooe matcre a!te mno,gymi grlchmi oskrvrbnenb esmb jakoic inL nikto vi, christijanâm vi, svţto ka.snicu do zapadno molţ ti se precista Bogoro<lici 6 ifo trudivsise dclateli sv~tomu tvoemu domu.
Aste Ido ''l> christianstei veri! bysti, i dt.lal est SL mnogtmi, trudomi, i znoemi, i gladomi,
i fozdom i dosafdcnicm i bijcniem i psovaniemi, primi vi,se svţta trud ich ... Pisania Mînă
stirii A rgcşult<i din a. 1517.

Zl -
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Prin descoperirea faptului că. în pisaniile de la Argeş ş1 m „!nvăţături"
a fost folosit acelaşi izvor, în aceeaşi manieră, şi în cadrul unei evidente
unităţi de stil, sperăm să fi adus o contribuţie şi la rezolvarea îndelungei
dispute în jurul autenticităţii. Din partea noastră, studiul izvoarelor !nvăţă
turilor nu ne lasă nici o îndoială asupra paternităţii directe a voievodului asupra
operei ce-i poartă numele. Este gîndirea şi mîna unui mare cărturar, care
a folosit cel dintîi, în cultura romfină, într-un mod creator, vasta literatură.
a omiliilor 1.

K BOIIPOCY Oli H3Y'IEHHH IIPOilOBE,lJ;HHtfECKOff JICTEPATYPhl
B ,lJ;PEBHEI>OJII'APCKOi'l li ,lJ;PEBHEPYMLJHCKOff JIHTEPATYPAX
(PeJIOMe)

I. IlpoDOBe,lleHB
I I. Ilponose,llH,

HoaHHa 3Kc3apxa H HX BH38HTHHCKRe HCTO'IBHKH
KCllOnLJOBaHHLle B IIoy11eRHBx Hm-o.a Ji11capa6a

Ilponoee.11.HH'ICCKa11 neTepaTypa npe,11,cTaenJ1eT co6oli O.llHH 113 HaH6onee p3cnpocrpaHeHHLIJC
lKaJlpOB Xj:HCTJl3JiCROTO KpacHope'lllJI, DJ:O,!IOT.llCaKWl!H rpu:o-pitMCKJIC opaiopc1rne Tţ3,ll1lll,llH.
3TOT JKaHp. r.on}''IHIIIIHlt PaJBHTlle B Bll3aHTHliCKCi! xym.Type, HCDOJ1b30D3J1CJI H cnae111:aMH,
KOTOplde nepfECl.H o:q:ot.rnae KOnH'l(CTBO npODOEC,!!Cli BH3aHTHlkxoli nHTCp3TYPLI, a T8KlKC H
3303,[\HOi, naTllHCKOÎÎ. XOTll B p3MK3X TaK Ha.:lLll!8CMOli »pen11rH03HOA ::11nep8rypi.1«, KOTopoA
yl!ennIOT COJlbWOe DHllM8HHC HCTOPHKH Apel!HHX nHTCpaTyp - 6onra:i;cxolt, pycc1.ait, cep6cxol!,
PYMLIHCKO.li - . nponoee,!IHH'ICCKHe D};OH3Be,[\CllHll 38HllM810T ee,o,ymee MCCTO, DOKa OlCYTCTBYCT
0606waIOm,ee HCC.'!C)lOB8HHC, npe,[1C'f3BJ11!10lUCC no.t1po611i.1M: ncpe'ICHb CJ13BllHCIUIX nepeBO)lOB H
op11r11Ham.HL1x npoHJee.t1cHHlî H 11x .t1BHJKeH11e oT OllHOH xyn&Typ&1 x ,!!pyroli. PeAXO o6paw.anHci.
K 3THM HCTO'IHHK3M HCTOpHKH .t1peendi pyMLIHCKOll n11Tep8TYPLI, KOTOpaJI HCDOJ1b30Ban8 BH38UTHllCKllC H cnae11HCIO!C HCTO'IHHKH.
AeTap H8CTORLUero accne.t1oe8HHll e nOCJJeAHHe ro)lbl cecreMaTM'lecKH n3y'lan npo6neMy
UHpKynllllHH BH38HTH:liCKOli DpODOBC,ll,Hll'ICCXOli JlllTepaT}'pbl Y CflaBllH H pyMblH, ce HCDOJ1b30E3!1He
e OpHrHHaJlLHblX pyMLIHCKHX npaHJBe.t1eHH11X (oco6eHHO e floy'leHu11x H11zc11 liacapa6a), 8 TaKlKe
BODpoc o PYMOJHCKllX nepeea)laX 3TOll. n11Tep3JYPbl H o ee H3,[lallHllX. Pe'lb HACT o MOHOrpaljJHH ,apBe11ue nponoceou y P.VMblll, '!aCTLJO KOTopo:li 11nn1110Tc11 mia npe,11,wecTI1y1omHx J1ccne.t10BaHH11: nepeoe
(Romanoslavica, IX, 1963, CTp. 163-192) 6&mo npCl!CTaeneHa e Ka'!ecTee coa6lllcHu11 Ha V Mell<. ,[\JHapO.t\HOM C'LC3,!IC CJ18BHCTOB B CatlJHH (1963), a BTOpoe - »HRZ08Ch'UJI flocmUJIJIQ c CBemf!'
nepoozo Y'lumeAbHOZo e11a11zeJ1u11 iJb11Ko11a Kopecu (OKO/Io 1564 zooa) - 6&1no npeD.CTaBneHa 11a.
J06HneJiHOit HaJ'IHOil CCCCHH, DOCBlllllCHHOi! CTO::JCTHIO CO .Itllll j:Oll<,!ICHHll HaaHa nor);:.rna (1964), R
ony6nHKOBaHO e Romancslavica XIII, 1966, CTp. 105-131. B 3THX p86onx 6&1.:JH Hccnel!.OBSHbl
,[\88 KpynHbIX co6paHHll nponaee.l{elt, H8DC'l8T8Hllb!X Ha PYMblHCKOM ll3bl!Ce B Epawone; O,[\HO H~
HHX 6b!J10 H3DC'18Tall0 OKOJIO 1564 ra.[18, a DTOpoe-e 1581 rop;y. licxa,11,ll HJ napannenLHDIX TCKCTOB, auop npHmen K 3aKJJIO'ICHHIO, '!TO BTOPOC co6paHee 1581 rOll8 llBJlllCTCll TO'IHblM nepeBO,[\OM Y~umeAbllDZO eBa11u.1u11 1569 ro.D:8, BKnlO'laJr 11 nepeeo.t1, KOTOp&1li 6bm Hane'laTan B J36ny,11,oee HBSHoM <l>e,11,opoe&JM. 3a6ny,[loecKoe Y'IHTCJI&Hoe eeaHrenue npe,11,cT8e1111CT cna.e11Ho1 ln demonstrarea autenticităţii InvăţăJunlor şi a paternităţii lui Keagoe asupra. lor,
fundamentale sînt contribuţiile lui V as i Ie Grecu, Şi tolu,<i ln11dţdtu1'ile lui Neagoe Basarab,
I-II în •Convorbiri literare• an. 77, 1944, pag. 477-481 şi 740-767, I. C. Chiţi m ia,
Consideraţii despre „!nvăţăturile lui Neagoe Basarab" in „Romanoslavica", VIII, 1963 şi
Dan Zamfirescu, Invăţdlurile lui Neagoe Basarab. Problema autenticitdţii, „Rorn8noslavica", VIII, 1963, p. 341-401, retipărit într-o formă adusă la curent cu cercetările intreprinse intre timp, în voi. Studii şi articole de literatura ~omâ11ă veche, Bucureşti, 1967, p. 69-183.
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pyccKid1 sapuaHT 3HaMeHJnoro co6paHHA nponoaeAeli BHJaHTHliCKoro naTp11apxa Moaua ICaneKH
o6Hap)'JICeH H ony6JJJrKOBaH B 1939 npocPecoopoM
BacHne I'pcKy.
B CBJl3H c JTHM HaM YAanOCb onpoaeprHyrb nO'ITH yraepAHBWCCCJI MHCHHC B PYMYHCIOit
HCTOpHorpa4JHH, '!TO nepaoe co6paHHe npODOBCAeli, Hane'!aTa.HHLIX KopecH OKOno 1564 rOA&,
JIJW5LJ OCHOBbJBanOCb H3 BeHrepcKOM OplffHHane K3.JibBHHCKOf0 ,i.\&JfKOHa DeTr.a Memryca JOxaca HJ ,D.e6peucua no.JJ; Ha'JaaHHeM Vaia ;at<.t predikac·a a prorhctac cs apcstola ira.sobol.

( 1334-1347). 3TOT BH3aHTHl!:CKldt HCTO'IHJIJ{"6b!JJ

):(e6peue11, 1563. B Ae:i!:CTBHTCJlloHOCTII llCC pe'ib HACT o p)'MblHCKOM nepeaoiie CH3BJ1110-)'JCpaHHCXOTC>
TCKCTa (HanHcaHHOTO OKOno 1550 ro.na), npoHJIJa.HHOfO pecjlopMaTCKO-KBnLBHHCKOA H.[leononieA.
OH coxpa.HHJicJI e noJ.nHeli pe.naKUHH HJBCCTHLIX nocrHJlJI H3 H11roao H TeKoao. JiIJY'ICBHe p}'MWHcKoro sapHauTa, uane'laTaHBoro Kopecu, DOMOJKCT cnaaucra."! H yKpaHllCTaM BLIJIJllfTh nepBOHa'la..r.L'lldli TCKCT, KOTOpblA B TC'ICHHC .D;Byx BCKOB nonOll'JIJI Ha'!anO YK33aBBLIM Bblllle !BpHBBTllM.
H3 KOTOpLIX 6i.mo ycrpaHeno pe4JopMaTCKO-K3JILBHHCKoe Y'ICHHC.

B naCTOJllUCM Hccne.noBaHHH nollBHM31ClTCA HCKOTOPbIC aonpocLJ MCTO.QHJ(H H3J"iCHHJI npon<rBC.llHH'fecxoll nHTCparypbl y CHaBllH H PYMLIH. DocKOJILKY H 0.!llUI H APYTHC 06pa1Ua.J1.BCL K HeHC'fepnaeMOMY HCTO'IHHK}' DH'JBllTHl!CKHX npoooae.ueli, DCT3CT HC06XO.JJ;HMOCTL H3y'leHHJI OpHJ"llHaJILHLIX CHaBRHCKHX H PYMLIHCKHX npOHJBe.[leHHi B nepcneJCTHBe BH3aHTHliCKHX HCTO'IHBKOB. JiI3BeCTJIO,.
KaK Mano 3a60THIIHCL B Cpe.!lHHe BCK3 o6 aBTOpCTBC Jll!TeparypHldX IlpOH3BC.[leHHlt H KBK 'IBCTO·
cn)"lanOCL, 'ITO rrpOH3BCAeHHC OAHOro BBTOpa npHnHCLIBanOCb APYTOMY 11JIB KaK 6onee paHHce
npOHJBe,D;eHHC 6eJ oco6LIX oroeopoK BKlllO'lanOCL B TKBJIL HOBOro npOHJBC)J.CHHJI. ABTOp ACMOHl.'T!)Hpyer CKa:JaHBOC Ha HCCKOIJLKHX npHMCpax. ,Ilsa H3 HMX B311TbI H3 nponoeenei! Moaua 31Clapxa,.
a HCCKOHLKO OTpblBKOB - H3 lloy~e11uu HR<OR Eacapa6a, 6eccrropHOro TBOpCHHA p)'MWllCKOTO
rocrro.nap11 XVl BeKa H IlaMJITHHKa PYMLIHCKOit JIHTepaTypi.1 Ha KHHJKHOCJlaBJIHCKOM 113LIKC.
B pa6ore noKaJLIBaCTCA, 'ITO HeKOTopLic OTPLJBKH, K0Topi.1e 6onee era ner rrpHDHCLIBllJIH~
cnaeHCTaMM J.foaHy 3KJapxy, 11sm110Tc11 npocn.rMH rrepesoABMll BHJaHTHl!CKMX anropoa. HarrpHMep, caMi.1e ene'laTJIAIOIUHe oTpblBKH HJ nponoBeiJu MoaHHa 3napxa 110 llpeo6pa:>1Ce11ue B AeiicrBHTCIJLHOCTH ABnJllOTCA TO'IIlblM nepeROOoAt nponoae.nu c TCM )Ke HaJBaHHCM EcjJpeMa C.HpHACKoro,
BH3aHTHlicKoro rrncaTem1 Vlll seKa.Ero .neno „Parenesis"HMeno Heo6wKHOBeHHoe pacnpocrpaHCHHC.
Dponose.m„ HaMH H3ene.JJ;ona11a ornaen11eTcH: Ei;; Triv Muaµo1ţ>Wa1v, ICoTopu HB'IHHac.TcA: Aili:a
-r<X rr~liyµaTa ~10.pTU~oCcn •.. HnH In Transfig1mJtio11em Domini ... " (Ephraem Syrius, Opera
omnia, Coloniae, 1603, p. 686--691). Cne.noeaTeJibHO, B 6y.[l)'IIIHX HCCHC.D;OB3HHllX o6"LCKTOM JCICTH'ICCKOro aHa.JIH3B He MOf}'T CTaTb HH CTHIJL, HH XYAOllCCCTDCHHble IIpHCMhI JTHX OTpblllKOB; B .naHHOM cny'fae 11oaun 3IOapx 3BCll)'JKHBaCT DOHOJKHTenbHOlt OUCHKH nHWL KaK HCKYCHblli nepeBOA'IBK
H nepecKaJ'IHK rrpoHJBCAeHHA E4JpeMa CHp11ikKoro. To JKe caMoe cne,D;yer CKaJaTb.H B oTBomeHHH
llponoBeOu 06 anocmoAe u meo.108! HoaHHe, HCAaeuo o6ttap}'llCCHHOil 11. fOcjly e Cr5ap11w;e TepMaHa
(JlJI. 30--40). 3.neci. DHJBHTHi!CKHM HCTO~HHKOM, Ha KOTOpbiil YKaJblE3.ll caM JKC Jiloattu 3K38px,
l!BHJICTCJI KnHM CTpOMaT, T. e. l<nRMCHT AneKcan.D;pHliCKHK. B HCM HJnaraerc11 HCTOpRJI O.O.HOTO
JOHOlllH, craewero rnaaapeM pa160.iiHHKOB. noeecTBOBaHHC DOMCWCHO Kru!MeHTOM AneKClll.npHi!CKKM a KoHue OD.HOli npoaoBeD.H: ·1 i~ 6 crCJ.'1;oµgvct; 1ti,oucnc~" HnM Qui dives salvetur:
(Mignc, Patrologia, S. Gra~ca, vol. IX. col. ('50). PHA npOD)'CKOll 11 BCTaBOK B BapHaHTC
MoaHHa 3K3apxa Ml>I yCTaHOBHJIH no BapHaHTaM Dpo.:iora H3 JKHTHi! CBRTblX H DO Minologion CHMeolla Meracjlpacra (Migne 5. Gr., T. 116, KOII. 693). Do 3TJIM HCTO'IHHKaM TCKCT)'anbllO ycraHaonusa10Tc11 H .npyrne nonecreo&aHRA o 'IYD.ecax H KOH'IHHe MoaH11a EaaHTCJU1cra.
KOTOpi.re MoaHH 3JOapx nawb rrepeeen.
HapA.JJ;Y c ycraHosneHueM BHlaHTHlicKHx HCTO'lllHKOB aeTop pa60Tbr rroD.eepraer J1HHrB11CTHqecKOMY aH:WH3Y KilK 3Til ADC nponOBC,'.IH, TBl( li nponoBeOb HD Cpeme11ue, B peJyJILTllTC KOTOporonpHXO.JJ;RT K BhlBOD.Y o BOCTO~Ho6onrapcKOM xapaKTepe Jl]blJ(a npoHJBCACHBA MoaHHa 3Joapxa
H Bbll!DIIACT TllDH'IHLJC 'lepTLI HX IJJL!Ka H 3THM caMhIM rro.nTBCpllC,D;aeT MLICHb o npHHa.D;neJKHOCTH
3THX npOH3Be,D;eHHti BCIJHKOMY 6onrapCKOMY DHCaTemo. 3.JJ;ecb o6HapyJKHB3JOTCJI xapaKTepl!We
Jl'JLIKOBbie 'ICpTbI DpecnaBCKOi! WKOJThI, KOTOpbre np11cy1UH H c6opHllKY 3AamocmpyR uap11 CHMCOHa.
AOwe,a;wero .no Hac KaK H36op1111K Ca11mocAaBa, pyccKoro KHll311 (1073 11 1076), H rrpoTHBo6oroMHIILCKllM nponoB:AllM npecaHTepa KoJMhl. B .!l?Jro11 nonoeHHHe X. BeKa.
•
Bo BTOpoll 'laCTH HCCIIC.llOBaHHlI aHa...1om'llii>ill 1Jpouecc OT6opa HJBnC'ICHHli H3 BH3aHTHltcmx
HCTO'IHHKOD (Ha 3TOT pa3 nocpe.O.CTBOM KHHJ1mocnae~HCKHX nepeoo.o.oe) H HX BKIIJO'ICHHe B OpHI"llHanbHbIC npoHJBe.JJ;e11HJ1 npocneJKReaerc11 e lloy•iei1UJ1x H11w11 Eacapa6a. 06paiuaerc11 BHHM8.HHC
Ha TO, 'ITO 6oni.waR '!aCTL llCTO'IHHKOD HCllOnb30BBHa BBTOPOM, 'felJOBeKOM o6paJODBRHLIM c
HCKIJIO'IHTeJILHO paJBHTLIM BK)'COM B OroO,Je HCnOHL3YCMOrO MaTepnana H KOTOpal! DpBRa.D;HeamT
nponoaeD.'!CCKOll IJHTepaType. ):(. Pycco OTMCl"llH TCKCTYilllLHOe HCnOIJb30BaHHe nponOBeOU Ha
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Ilpeo6pQ:JlceHue EcjipeMa C11pH1tcxoro H o.nHoli nporroaeir.u HoaHa 3naToycra, KHHJKHocnas11HCKHll:
rrocpe.llHllK KOTopoll: eme He 6LIJI 0611ap)')KCR Hne: De patientia el quod mortui non amare lugendi,
llep[ imoµori;<; icai -roii µi) micp{ix; KÂ.1J.ie1v -rc,u -reJ.e11rc.ihrra;, (Migne, Patrologiae, S. Graeca, v. 60,
1862, col. 723-730. ,ll;m1 yCTaHOBJICHHll TOro, XaK HCllOJILJOBaJI H11roe TOT llCe OTPJ.IBOK, KOTOpbili
ceoHM Hll!WCCTBOM npHBJieK BRHMaHee H HoaHHa 3.K33.pxa, rroMemaCTCR B ll&a cron6ua BH3aHTRilcxo-cnaa11HcKHll TeKCT H TeKCT llo_vyeHUil. B PYMJ.IHCKOM eapHaHTe XVII aexa.
Bnepswe aaTop ycraHa1111H&aeT ecnom.JoBaHHe nponoBeiJu o BocKpece11uu, XOTOPYK> TPa.P.HUHll
npHill!cb!Bana HoaHHY 3narnyCTy R KOTOpa.R ornaanaeTc11: Kai:T)XT)i:llco; Ei' i:o liyiov miaxa.
Ha'iano: Ei~ n; &ucrnl3fJ:; xa[ qn/..68&0, ... enH: Sermo c1Jtrche.tiet'5 in Sanch•m Pascha: HHano: „ Si
quis pius et religiosus ... " (Migne, Pairologiae s. graeca v. 59, 1862, col. 721-724. Ilponoae.zu,
o BOCKpeceHHJI WHPOKO HCIJOnbJO&anaCb B rurrepazypHJ.IX npoHJBC.llCHHRX H B 'ICTLlpeX tlBYR3bl'lHh!X cnae11Ho-p}IMbIHCXHX aapHaHTax. H.llI"oe BBen ee B nocneLtHIOIO 'iaCTL lloy'leHuu. ToT JKe
OTpbIBOK H3 Toro JKe HCTO'IHHICa BCTp~aeTCll B OAHOlt HJ ABYX HaJJ.IlHCell:, npOLtHIITOBaHRblX eeJlllKHM BOeBOLtOlt .IVlll Apti;llCCWCKOro MOHllCTWpll. TaKHM o6pa30M, OTMe'leHHble OTpbIBKH CBH.llCTenbCTBYIOT He TOJILKO O 6nHJOCTH CTHJill, KaK 3TO OTMe'l8Jl Il. lli. HJCTYPen, HO H 00 ucno/lb308QJIUU ad litteram o6mero lfCTO'IHl!Ka. 3TO llBnRCTCll y6e.IlllTenbHblM .IlOKalaTenbCTBOM B nonbJY
MlfeHRll o TOM, 'iTO KaK Ap.IllKeWCKHe Ha.IlllHCH, TaK H llo_vye1111R l!BJilllOTCR npOIOBC.IleHHl!MH
O.llHoro H Toro llCe aaTopa - HRi!OR Gacapa6a.

CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DES PRODUCTIONS HOMELETIQUES DES
LITTERATURES ANCIENNES BULGARE ET ROUMAINE

I. Les homelies de Jean l'Exarch et leurs sources byzantines.
II. Homelies utilisees dans Ies Conseils de Neagoe Basarab.
La litterature homiletique (de 6µ1/..1a -ai; et 6µiÎ.EiV- entrcticn familier, lecon faite sur
un ton familier, exeges sur un texte biblique) constituc l'un cles genres Ies plus repandus
de l'eloquencc chretienne qui poursuit, pour Ies besoins d'ordre cloctrinairc et eclucatif de
l'Eglise, la tradition cles grands oraţenrs de l'antiquite greco-latine. ] ouissant d'un essor
exceptionneI; au sein de la culture byzantinc, ce genre fur egalcment cultive par Ies slaves
-qui traduircnt une immense quantite d'homelies cle la litterature byzantine et - plus d'une
fois - de la litterature occidentale, latine. Cependant, bien quc ccttc procluction hom<"letique
<letienne une place de coix dans l'ensemble de cc qu'on appellc la ,Jitterature religieussc"
- a laquelle le.o; hlstoriens des litteratures anciennes bulgare, russe, serbe, roumaine accordent
une grande importance - ii n'y a pas encore clans ce domaine, un ouvragc de synthese qui
etablisse un repertoire cxhaustif des versions slaves et des ecrits originaux et qui ret:race Ieur
circulation d'une culture a uni' autre. Moins encore on a aborde ce theme dans I'etude de
la litteraturc roumaine anciennc, qui avait puise Rile aussi aux sources byzantines (d'abord
par !'intermediare des versions en slavon, ensuite par des traductiou directes clu grec) et slaves.
L'auteur de cette etudc a entrepris, durant Ies dernieres annecs, des recherches systematiques sur le problimc de la circulation des Jitteratures homiletiques byzantinc et slave
chez Ies Roumains, sur la maniere dont celles-ci Iurent utilisees dans Ies creations originale•
roumaines (notammcnt dans Ies Co11seile.s de Neagoe Basarab), ainsi que sur Ies traductions
et Ies te1rtes ronmains imprimes qui s'en raclament. Ces recherches visent, au fait, une etude
monographique, portant sur Ies anciens recueils d'home!ies chez Jes Houmains, dont on a deja
presente deux chapitres, Ic premier (Les origin<Ju:r slavo-r11sses des plus amiennes collections
d'lwmelies roumaines), puulie dans „Romanoslavica", IX, 1963, p. 163-192, ayant foit l'objet
de potre communication !urs du 5-eme Congres International des Slavisants, Sofie, 1963,
alors que le deuxieme „La Postille de Ncagovo" a la lumiere de la !-ere Cazania du Diacre
Coresi (environ 1564) fut prC.o;cntc a la session scientifique consacree au centenaire de la
naissance de Ioan Bogdan (1964) et publit! dans „Romanoslavica", XIII, 1966, p. 105-131.
-On y a examine Ies deux grauds rccueils cl'homclies imprimes en roumain, a Bra.~ov, le premier aux environs de 1564 et le deuxicme cn 1581; s'appuyant sur une confrontation de
te:r..-tes paralleles, l'auteur a prouvc, a cette occasion, que le deuxieme recueil celui de 1581,
est la traduction fidele de l'Homcliaire (Cazania) de 1569 imprimee en Litu:!.nie, a Zabludov,
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par Ivan Feodorov, l'homelic ele Zabludov etant une version slavo-russe du celebre recueil
d'homelies du patriarche byzantin Jean Caleca (1334-1347). Son modi:le byzantin-grec avait
d'ailleurs ete signale et publie en 1939 par Ie prof. Vasile Greco.
On a egalement eu l'occasion d'ecarter une opinion presque unanimement acceptee par
Ies historiographes roumains, selon laquelle Ie premier recueil d'homelies publie par Coresi
en 1564 aurait pour source !'original hongrois ele Petru Meliusz luhasz, i.ntitule „ Valagal6t predikticia a pr~hetâ& ris apostola irassobol" ... Debreczin, 1563. En realite, il y est question de la
version roumaine d'un texte slavo-ukrainien, ecrit vers 1550, dans l'esprit de ]'ideologie de fa.
Heforme et du calvinisme, texte qui nous fut transmis, dans une redaction tardive, par Ies
celebrcs postilles „de Neagovo" et „de Tekovo". L'etude de la version roumaine publiee par
Coresi aide Ies slavistcs et Ies ukrainistes a decouvrir la physionomie initialc du texte qui,
au bout d'une evolution durant deux siecles, engendra Ies deux variantes precitees, dont
on a ecarte Ies preceptes calvinistes.
Les contributions de Ia presentc etudcs mettcnt eu lumiere certains problemes methodologiqucs des recherches entrepris sur Ia litterature homiletique chez Ies Slaves et Ies Roumains. Les uns et Ies autres ayant cn rccours aux inepuisables sources byzantines, il s'ensuit
que !'examen des oeuvres originales slaves et roumaines, doit etre necessairement entrepris
dans la perspective de ces sources. On connait le peu d'importance que Ies medievaux attachaient l'idee de propriete Iitteraire, ainsi quc Ia frequence des situations ou l'ceuvre d'un
auteur etait attribuee a autrui, OU sa.ns CD faire aucune mention, dans ]a structure d'une
creation nouvelle. On se propose de le prouver, quelques exemples a l'appui, a savoir deux
des homelies de Jean l'Exarque a bulgare et quelques passa.ges des Conseils de Neagoe
Basarab, ouvre incontestable du voivode roumain du X\ll-e sieclc et monument de Ia litterature roumaine en slavon.
·
On peut constater que certains passage.~ qui depui.~ plus d'un siecle sont tres elogies
par Ies slavisants, etant consideres appartenir a Jean l'Exarque ne sont, au fâlt, que de
simples traductions d'auteurs byzantins. Par exemple, Ies plus impressionants passages de
l'homelie de Jean l'Exa.rque A la Transfiguralion ou „Preobrafenie" sont en realite, une traduclion fidele de l'homelie, avec le meme titre, d'Ephraem le Syrien, ecrivain byzantin d'origine syrienne, du VlII-e siccle etudiee par nous est: Homt\lie: „Ei; Tiiv Me-roµOprpWUll', Commencement: Ai>Tti T{i ni;ayµaTa µapi:u;oua1 ... " Ou: In Tra11sfigu1·atio11em Domin:". Le Parrnesis d'Ephraem le Syrien jouit d'une propagation peu commune (Homelie „ln Transfigurationem Domini ... " Ephraem Ic Syrien Opera omnia ... Coloniae, 1603, p. 686-691). Ni le
style, ni Ies images ne sa.uraient faire donc, a l'avenir, J'objet d'une analyse esthCtique qui
permettra de juger sur la valeur de l'ceuvrc de l'ecrivain hulgare Jean l'Exarque dont il convient d'apprecier seule la maltrise des traductions resumees Ies ceuvres d'Ephraem le Syrien. Les memes considerations s'imposent dans Ies cas de l'homelie sur I'apfltre et le theologue Jean, naguere decouverte par I. Iufu dans Ie Sbornic de Gherman que l'on date de l'an.
970, conserve en copie de l'an. 1359, p. 30-40. Sa source byzantine, suggeree d'ailleurs par
Jean I'Exarque lui meme, est J'histoire de Clim Ie Stromate, c'est-a-dirc Clement d'Alexandrie, qui traite d'un jeune chef ele brigands qui se convertit. Cette histoire et placee par
Cll!ment d'Alexandrie, en conclusion a son homelie „Tir;. uw{oµevo; n.l.06.:r10;", ou „Qui
dives salvelur", {Migne,S. Graeca, voi. I;?(, col. 650). Certaines omissions ou adjonctions
furent identifiees par nous dans Ies versions des Prologues, des Vies des Saints et du
Minologion de Simeon Metafrast (Migne, Patrologiae. S. Gr ... voi. 116, col. 693). D'ailleurs
ces sources pcrmettent aussi d'identifier textuellement, Ies autres histoires des miracles
et de la fin de Jean l'Evangeliste, que Jean l'Exarque a traduit seulement.
Outre Ies identifications de leurs sources byzantines, l'auteur de cette etude entreprend
egalement une analyse linguistique de ces deux homelies et d'une troisieme A la rencontre
de Dieu; naguhe decouverte par P. Ilievskji. On y fait remarquer Ie caractere bulgare
oriental de Ia langue de Jean l'Exarque et l'on souligne Ies traits qui definissent celle-ci a
meme de prouver la paternite des ceuvres du grand ecrivain bulgare. Ce sont la Ies caracteristiques de la Iangue de l'Ecole de Preslav, que nous retrouvons aussi dans la langue du
Sbomic Zlatostrui du czar Simeon, maintenant le Sbornic du czar Sviatoslav 1073 et 1076) et
dans Ies homelies contre „Ies bogomiles" de Prezviter Kozma de la II-e moitie du X-e siecle.
La seconde partie de notre etude poursuit le mcme processus de selection des passages
de sources byzantines integres a la creation originale de Neagoe Basarab (cette fois-ci par
l'intermediaire d'une version en slavon). Se rapportant 13.-dessus aux Con.1eils de Neagot:

o
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Basarab, !'au teur tient a souligner qu 'une grande partie des sources utilisees par cct
-ouvrage, qui trahit une vaste culture et un goilt exceptionncl dans le choix des passages,
appartiennent justement a la Iitteraturc homeletiquc>. A cet egard, D. Russo y a signale l'utilisation textuelle de l'homelie. A la trnnsfiguralin dont l'auteur est Ephraem le Syrien et
d'une homelie chrysostomique dont l'intermediaire slavon n'a pas encore ete identifie. llspi 0110µ0vijr; tcai -roii wi 111tcpw; tc:A.c.ie1v -r;oii <EAEtrrmv-ra,, Ou: De patientia et quod non amaf'e lugendi",
(Migne, Patrologiae, s. gr. v. 60, 1862 col. 723-730). Alin de faire constater comment Neagoe
Basarab a utilise le meme passage qui, par sa beaute, a egalement retenu l'attention de Jean
l'Exarque, on procede a une mise en para.Ileie du texte de la source byzantinoslave et ele celui
des Conseils dans leur version roumaine du XVII-e siecle. On y decouvre de meme, l'utilisation
de l'hom.!lie sur la Rcsurrection: „Ka.TT'l'.l:ll'tllCO~ El~ 't6 ăy1ov miax11. Commencement: Ei~
~u;; d>o'Efhi~ 1Clll QJLÂ.60EO~.„ Ou: Set'mo catecheticus in sauclum Pascha. Commencement: „Si
-quis pius et religiosus ... " Migne, Patf'ologiae. r. gr. v. 59, 1862, col. 721-724 attribuee
par tradition a ]ean Chrysostome et largement repandue par Ies livres du culte, en
-quatre versions bilingues slavo-roumaines. Neagoe l'intercale au demiers chapitre de ses
Ccmseils. Le meme passage, de la meme source, se retrouve dans une des deux inscriptions
du couvent d'Argeş. dictee par Ie grand voivode. II y est question de la bonte infinie de
Dieu vis-a-vis des hommes. On constate dane que ces pas.'iages n'attestent pas seulement
une certaine parente stylistigue, selon I'opinion perspicace de P. S. Năsturel, mais encore
I'uJilisation ad litteram cl'unc source commune. C'est la une preuve evidente que Ies inscriptions d'Argeş et Ies Conseils representent bien l'reuvre d'un meme auteur, Neagoe Basarab.
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DOUĂ FRAGMENTE INEDITE DIN TEXTUL SLAVON

AL ÎNVĂŢĂTURILOR LUI NEAGOE BASARAB
CĂTRE FIUL SĂU TEODOSIE
G. MIHĂILĂ

Cu prilejul Primului Congres de studii sud-est europene, ţinut la Sofia
în 1966, am avut ocazia să cercetez, în ziua de 2 septembrie, la Biblioteca
Naţională „Chiril şi Metodie", preţiosul manuscris al versiunii originale, slavone, a lnvăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie 1 • Parcurgînd
manuscrisul filă cu filă - căci se ştie că acestea s-au păstrat în neorînduială
şi cu mari lacune 2 - , am constatat că, faţă de 98 de file, cite avea la data
descoperirii lui de către P.A. Lavrov, în 1894 3 , şi a descrierii de către B. Ţone\',
în 1910 '· acum are 111 file, deci cu 13 mai mult. Urmărind cele trei numerotări modeme succesive, făcute de cercetătorii anteriori şi de bibliotecari, am
observat că pe f. 99a este aplicată ştampila bibliotecii, cu numărul de înregistrare 1583 şi cu data 1921 (deasupra este scris, de asemenea, N 276/369),
ceea ce m-a dus la concluzia evidentă că de aici încep cele 13 file noi (99-111),
care, fiind înregistrate la 11 ani după publicarea descrierii lui B. Ţonev, n-au
mai intrat în atenţia cercetătorilor. Este adevărat însă că, aşa cum se păstrează
în p ezent manuscrisul, ordinea filelor nu respectă nici ultima numerotare, ci
1 Mulţumesc călduros

pus cu

profesorului M3.nio Stoianov,

şeful secţiei

minuscrise, care mi-a

multă bunăvoinţă la dispoziţie manuscrisul.
Textul slavon păstrat reprezintă aproximativ

o treime din opera originală.
Vezi C11osa HaKa3ame11bHble soesodbl t1ll/lu1Uc1<ozo Hoanna HRZOR K CblHY <l>eoiJocwo
IJlaMRHTHHKH JJ;peBHeA IIKCJ:.MCHHOCrH H HCKYCCTBa, CLII ), St. Pb„ 1904, p. I. După cercetă
rile făcute in Biblioteca Naţională din Sofia în 1894, P. A. Lavrov a prezentat manuscrisul
in 1895 într-o şedinţă la „11MnepaTOpCKOe 061.1tecTBO HCTOPHll H JJ;peBHOCTeA POCCHltCKHX opu
MocKOBCKOM YHHBePCRTeTe" (C11011a HaK03a"Tle11bHble 11oe11oiJbl 11a11Q11Jc1<ozo HRZOR CblHY c11oeMy
4'eodoCUI(). „ 1freHllll a HMDepaTOPCKOM o6~::cTBe HCTOPHK H JJ;peBHOCTeA pocaJtcux ... ",
VI, Moscova, 1896, p. 4-16). Manuscrisul a fost descris apoi pe scurt, in 1897, de către
Sv. Vulovic!, dar această descriere a apll.rut abia după moartea lui, in 1900: Onuc C110BeHcKux
py1<onuca Co(/jujc1<e HapoilHe liu611uomeKe, „CnoMeHHK CprrcKe Kpan.eacKe AKa,aeMaje", 2-H
pa:ipe.o:, 33, Belgrad, 1900, p. 44-45, nr. 223 (83) şi 224 (123). Vezi St. M. Rom an s k i,
2

1

DMZapcKa KHU31CHUHQ li POMbHUR u edllO 11eiiHO npoUJBedeHUe (flo
q,, JJa1po11. C110Ba HaKa3ameJlbHble •. • ). „~faaecTHJI Ha CeMHHapa
.norKJI rrpH YHHaepcHTern s Co4JHll Ja 1904 H 1905 ro.o:.'', Sofia, 1905,
• Onuc Ha pbKonucume u cmapone~amHUme KHUZU Ha HapoiJHama
"'1

n.

]I], Sofia, 1910, p. 260-261, nr. 313 (83, 123).
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acestea se află în următoarea succesiune: 1-18, 64-111, 19-28, 35-54,
29-34, 55--63. Dar, în timp ce filele 1-98 au cite două sau trei numerotări
(pe o filă am găsit, trecute succesiv, chiar patru cifre diferite), dintre care primele sînt, de regulă, şterse, filele 99-111 au o singură numerotare. Cît rriveşte numerotarea veche a caietelor, ea nu ajută prea mult, întrucît - aşa
cum a observat P.A. Lavrov - aceasta s-a făcut la date diferite (cu cerneluri diferite) şi, de altfel, este şi foarte incompletă.
Timpul scurt petrecut în bibliotecă nu mi-a permis, însă, să confrunt
manuscrisul cu ediţia prof. P.P. Panaitescu, apărută acum cîţiva ani 1 , care
reproduce pe aceea a lui P.A. Lavrov 2, cu aranjarea textului în ordinea firească, în concordanţă cu textul românesc (operaţie realizată în parte de
P.A. Lavrov însuşi, apoi de St. Romanski3 şi Margareta Ştefănescu 4 , fiind
definitivată de P. P. Panaitescu). Am avut însă posibilitatea să fac acest
lucru ulterior, la Bucureşti, graţie înaltei bunăvoinţe a Patriarhului Justinian
al României, care a aprobat ca Biblioteca Patriarhiei Române să ne pună la
dispoziţie - colegului Dan Zamfirescu şi autorului acestor rînduri - priri
Asociaţia Slaviştilor, la solicitarea acad. Emil Petrovici, microfilmul manuscrisului primit de Patriarhie de la Sofia.
Confruntarea tuturor fotocopiilor, pe care le-am executat după acest
microfilm, cu ediţia citată a prof. P.P. Panaitescu mi-a confirmat în întregime
ipoteza formulată cu prilejul cercetării manuscrisului, permiţîndu-mi să le
numerotez în ordinea normală şi, în acelaşi timp, să ofer aici cititorilor, interesaţi de îmbogăţirea cunoştinţelor noastre asupra literaturii româneşti vechi
în limba slavonă, textul celor 13 file inedite.
Mai întîi însă îmi iau îngădinţa de a da cîteva informaţii despre manuscris,
folosindu-mă de descrierea lui P.A. Lavrov 5 şi de aceea a lui B. Ţonev, care-l
atribuie, pe bună dreptate, secolului al XVI-lea 6 • Formatul celor 111 file
este de 20 X 14 cm, textul fiind scris pe 15 X 8,5 cm, scrierea este semiuncială, frumoasă. Titlurile şi, pe alocuri, punctele sînt scrise uneori cu aur,
alteori cu chinovar sau cu cerneală albastră. Hîrtia este groasă, lucie. Filele
primului caiet au filigran-ancoră (C. M. Briquet, Les fil1:granes, t. I, Paris,
1907, nr. 446, hîrtie italiană întrebuinţată între 1518 şi 1519), iar celelalte pălărie de cardinal (Briquet, I, nr. 3471, hîrtie italiană, întrebuinţată între
1519-1538) 7 •
1 !nvăţăturile lui Neagoe Vodă Basarab c4tre fiul său Teodosie, in Cronicile slavo-românedin sec. XV-X V I, publicate de I. Bogdan. Ediţie revăzută şi completata. de P.P. Panaitescu.
Ed. Acad., Bucureşti, 1959, p. 215--316 (introducere, text şi traducere).
2 CA06a HaKa3an:e11hH1>1e ••• , St. Pb., 1904, XXXIII + 62 p. + I pi.
8 Mahnreden des walachischen Wojwoden Negoe Basarab an seinen Sohn Theodosios, Leipzig, 1908 (extras din „XII. Jbb. des Instituts f. rumanische Sprache").
' Contribuţiune la istori.a literaturii române vechi, „Arhiva.", XXXVIII, 1931, p. 21-50.
& Op. cit., p. I-VI.
8
La fel făcuse St. Vulovic (op. cit., p. 44-45), cu observaţia însă că pentru fragmentul'
cu vechiul număr 83 (8 lile) dăduse, din greşea.lă, sec. al XV-iea. Vezi St. Romanski, EMzapt:Ka KHU31CHUHa .• • , p. 61, nota!. Nu se înţelege de ce prof. P. P. Panaitescu (op. cit., p. 217),
atribuie manuscrisul secolului al XVII-iea.
7 Prin scrisoarea din 26ianuarie1968, prof. M. Stoianov ne-a trimis copia filigranelor,
cutau de prof. Hr. Kodov (Sofia), ca.re le-a şi identificat. Le exprimăm cu acest prilej
exesincerele noastre mulţumiri.
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Înainte de descrierea lui B. Ţonev, manuscrisul (fără cele 13 file înregistrate în 1921) se afla în bibliotecă în două fragmente, sub numerele 83 (8 file)
şi 123 (90 file), ceea ce înseamnă fie că a intrat în două rînduri, cum presupune
P.A. Lavrov, fie că, la început, ~anuscrisul s-a răzleţit şi a fost păstrat în
locuri diferite 1 . Aşa se explică- cred eu - şi faptul că 13 file n-au fost înregistrate decît după descrierea lui B. Ţonev, deşi nu este exclus ca ele să fi
intrat în bibliotecă într-adevăr în 1921. In catalogul lui B. Ţonev manuscrisul
este trecut la nr. 313, număr pe care îl are şi în prezent, împreună cu cele 13
file adăugate în 1921.
B. Ţonev ne mai dă o informaţie preţioasă: manuscrisul (vechiul nr. 123,
dar poate şi celelalte două mici fragmente: vechiul nr. 83, resp. 8 file, şi cele
13 file înregistrate în 1921) a fost cumpărat de la Iv. Karastoianov, fotograf,
în 1891, deci cu patru ani înainte de studierea lui de către P.A. Lavrov. Putem
presupune că în 1891, la numai 14 ani după eliberarea Bulgariei de sub jugul
otoman, fotograful Karastoianov nu putuse veni de altundeva decît din
România, poate chiar din Bucureşti, unde desigur învăţase meşteşugul. Manuscrisul a putut fi cumpărat sau obţinut de el sau de vreun membru al familiei
lui în Româ.nia, de la cineva care nu-i bănuia valoarea, probabil în a doua
jumătate a secolului trecut. Starea defectuoasă a manuscrisului, răzleţirea
unui mare număr de file dovedesc că manuscrisul - scos cîndva din vreo
mănăstire sau bibliotecă episcopală - a ajuns în mîinile unor necunoscători,
care au pierdut o parte din el. Scrisul foarte îngrijit, frumos, cu titluri caligrafiate uneori cu aur, ne duce la concluzia că acest manuscris a fost copiat
pentru una din marile mănăstiri sau poate chiar pentru cancelaria domnească;
el poate fi foarte apropiat de manuscrisul original, dacă nu este chiar copia
oficială executată pentru Neagoe Basarab cu puţin timp înainte de moartea
sa (1521). Vechimea hîrtiei, stabilită pe baza filigranelor, pare a confirma
această ipoteză. Poate întîmplarea fericită va scoate în faţa cercetătorilor
noi pagini din acest text în versiunea originală, slavonă, care stă la baza
celei româneşti şi a celei greceşti, şi atunci cunoştinţele noastre vor putea fi
precizate şi îmbogăţite 2 •
Reproducem, în continuare, textul celor 13 file inedite, numerotate în
manuscrisul Bibliotecii Naţionale „Chiril şi Metodie" din Sofia de la 99 la 111,
iar aici - conform ordinii reale a tuturor filelor - de la 70 la 76 (7 file) şi
de la 79 la 84 (6 file), cu observaţia că în manuscris ele sînt aranjate invers:
1 Fragmentul nr. 83 s-a aflat la un moment dat într-un dosar cu mss. nr 82. Este interesant de observat că, atunci cînd P. A. Sîrcu a cercetat manuscrisul la Sofia, bibliotecarii
n-au putut să-i dea decît mss. nr. 83 (8 file) şi l filă din mss. nr. 123, restul fiind rătăcite
şi redescoperite ulterior, în urma unei întregi revizii a fondului. (Vezi P. A. Sîrcu, K Bonpocy

o

noi)AuHHUKe lloy~eHuu

BaAau.tcKozo

zocnoiJap11

HoaHHa

H11zoe K csoeMy cwHy !1Jeoi)ocu10.

„l13eecnu1 OPJIC', V, KIL 4, 1900, p. 1301-1307; St. Romanski, Eibll2apcKama KHU:HCHUHQ.„,
p. 63). Este drept însă că intre timp manuscrisul fusese împrumutat, la Petersburg, lui P. A.
Lavrov (op. cit., p. XXV!I).
• 1n Istoria literalv.rii române, I, Ed. Acad„ Bucureşti, 1964, p. 278, nota 1, se spune
că prof. D. P. Bogdan a descoperit un fragment inedit din textul slavon, dar el însuşi nu a
dat, după cite ştiu, nici o lămurire în acest sens în vreun articol sau notă tipărită, din care
să rezulte dacă este vorba despre acelaşi manuscris sau
despre altul. Aşteptăm cu interes
confirmarea. acestei ştiri şi publicarea paginilor noi, cu atlt mai mult cu cit se afirml el aceste
pagini ar fi fost descoperite în U.R.S.S., deci ar putea sl provină de la un a.lt manuscris.
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întîi grupul de 6 file (ff. 99-104) şi apoi cel de Î file (ff. 105-111). Cele două
grupe de file se încadrează în fragmentul IX clin ediţia prof. P.P. Panaitescu,
şi anume în capitolul întitulat CA01to H.lf.d3t.TfllHO I~ Ht rot ROIROAloJ K·a.
RUl\IOGl\l:fHOMS C;y CROfMtl 0EW(A)dto H H"'flo.l(M) OOMd.SdHHHl\WMD. GlK fH(M)
O
MA(c)„i..;HH H o noKoH (Cuvînt de învăţătură al lui Io Neagoe voievod către
iubitul său fiu Teodosie şi alţi unşi ai lui Dumnezeu, despre milostenie şi împă
care). Mai precis, grupul I, de 7 file, făcînd parte toate dintr-un singur caiet,
reprezintă chiar lacuna marcată în ediţia prof. P. P. Panaitescu la p. 249,
r. 35-36, fiind continuat exact de textul următor (p. 249, r. 36-p. 250,
r. 31, trad. p. 300, r. 31 - p. 301, r. 32) ; după acesta continuă, la fel
de exact, grupul II, de 6 file, care aparţin altui caiet.
In ediţia textului românesc a lui N. Iorga1 , cele două fragmente inedite corespund paginilor 238 (r. 4)-243 (r. 2) şi 244 (r. 22)-249(r:14). iarîn ediţia textului grecesc, tipărită de V. Grecu 2 -paginilor 172 (r. 8), resp. trad. rom. p.173
(r. 8)-176 (r. 39), resp. 177 (r. 35) şi 178 (r. 35), resp. 179 (r. 34) -184 (r. 28),
resp.185 (r. 26).
Însoţind reproducerea textului de fotocopiile paginilor respective, am
considerat potrivit să adopt pentru transcriere un procedeu suficient de
exact şi în acelaşi timp simplu pentru tipografie şi pentru cititor; am coborît
în rînd, între paranteze rotunde, literele suprascrise, dar n-am întregit între
paranteze drepte prescurtările, întrucît astfel de întregiri pot fi uneori arbitrare şi sînt incomode la lectură; am renunţat la accente şi „spirite", care de
multe ori nu au nici o valoare, şi am modernizat punctuaţia. În prezenţa
fotocopiilor - care permit specialiştilor să facă cercetări asupra grafiei,
accentuării etc.-, acest procedeu mi se pare mai potrivit nu numai pentru
istoricii literari, ci şi pentru lingviştii care se ocupă de gramatică, lexicologie
şi fonetică (minus accentologia) ; transcrierea „fotografică" a textului este
foarte dificilă pentru tipografie şi, în parte, chiar pentru cititor, în timp ce
întregirea tacită a prescurtărilor - cum procedează de obicei istoricii noştri face textul inutilizabil de către lingvişti. In foarte rare cazuri, am folosit,
totuşi, parantezele drepte pentru a restitui unele litere, şterse din manuscris
sau, în cazul traducerii, pentru a lămuri mai bine sensul unei propoziţii, întrucît aceasta este, pe cît posibil, exactă şi adecvată textului original. De aceea
ea este întrucîtva arhaizantă a, căci am tinut seama de vechea traducere
românească din sec. al XVII-iea, utilizî~d atît ediţia Iorga, cît şi - prin
bunăvoinţa colegului Dan Zamfirescu, care pregăteşte o ediţie critică a textului românesc - transcrierea manuscrisului nr. 109 de la Biblioteca Academiei R.S. România, Filiala Cluj (fost în biblioteca domnului Ţării Româneşti
Ştefan Cantacuzino, 1714-1716).
Fiind vorba aici de reproducerea a două mici fragmente, n-am crezut
necesar a prezenta, fie şi în rezumat, întreaga problematică istorico-literară
0

lui Neagoe Vodă (Basarab) clftro fiul s4u Teodosie, Vălenii de Munte, 1910,
cu totul imperfectă, „îndreptată"' de Ioan Eclcsiarhul, la 1843.
2 1nv4ţlflurile lui Neagoe Basarab, domnul Ţlfrii Româneşti
(1512-1521 ). Versiunea
greceasc4 (Academia Română. Studii şi cercetări, LX), Bucureşti, 1942.
a Cf. observaţiile lui Em. Bucuţa, pe marginea traducerii lui V. Grecu, în artlco!ul
Un voievod filozof, reprodus în Pietro de 11ad, voi. IV, Bucureşti, 1944, p. 247-253.
1

lnvdţlflurile

care reproduce

ediţia
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a acestui impunător monument ·al literaturii noastre din sec. al XVI-lea, pe
nedrept neglijat de unii cercetători, ca fiind pseudo-epigraf.
Stadiul actual al cercetărilor şi al discuţiilor în jUŢul acestei opere, cu
indicarea bibliografiei anterioare, este oglindit în cele trei articole publicate
în „Romanoslavica", vol. VIII, 1963, de către I. C. Chitimia 1 , Dan Zamfirescu 2 şi P.P. Panaitescu 3 , precum şi în capitolul sintetic din Istoria literaturii române, vol. I, care a utilizat rezultatele acestor discuţii 4 • Menţionez
doar că atît textul slavonesc inedit, cît şi traducerea veche românească corespunzătoare confirmă încă o dată că avem în faţă o operă literară de o rară
frumusete si că versiunea românească veche este nu numai exactă 5 - cu
unele gr~şeii explicabile - ci şi, mai ales, artistică. De aceea, în transpunerea românească ce urmează textului slavon am căutat să fiu cît mai aproape
de vechea traducere anonimă din sec. al XVII-lea.
Cele două fragmente inedite completează în mod fericit acea parte din
!nvăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, în care învăţatul domn
vorbeşte în cuvinte alese despre cinstea, bunătatea şi înţelepciunea necesare
unui conducător de stat. In particular, fraza cu care se încheie primul fragment inedit reprezintă începutul cunoscutei învăţături despre cuvîntul adevărat, judecata dreaptă şi dărnicie, reproducînd discuţia dintre Aristotel şi
Alexandru cel Mare, împrumutată, evident, din Alexandria (vezi ed. Panaitescu, p. 249-250, trad. p. 300-301). Inţelepciunea, clarviziunea trebuie să
fie - spune Neagoe Basarab - una din însuşirile de căpetenie ale domnului
ţării: „Aşijderea este şi domnul; pînă stă mintea lui într-însul întreagă, toţi
oştenii lui se strîng împrejurul său, ca şi oştile împrejurul steagului, şi iau
învăţătură şi înţelepciune de la domnul acela; şi nu numai slugile lui iau
învăţătură şi înţelepciune, ci şi alţii din alte ţări poftesc să ia de la dînsul
învăţătură şi înţelepciune".

Textul inedit confirmă încă o dată stilul personal, cald, „patern" al
acestei opere, pe alocuri dînd impresia chiar că învăţăturile au fost dictate
de domn unui grămătic, impresie sugerată mai ales de unele repetiţii, specifice exprimării orale.
Din notele c_e însoţesc textul se pot observa şi aici, ca şi în alte părţi
ale operei, izvoarele literare ale lui Neagoe Basarab, pe care însă învăţatul
domn le citează destul de explicit, în forma şi în maniera în care se făcea acest
1 Consideraţii despre ..fnvtJ.!iiturile lui Neagoe Basarab", p. 309-339.
• 1nv.J1tlt11nle lui Neagoe Basarab. Problema autenticittlţii, p. 341-401. Studiul este
reprodu~ acum, cu unele îmbunătăţiri, în volumul autorului, Studii şi articole de literaturd
romântl veche, EPL, Bucureşti, 1967, p. 6r-183.
3 Jnvtlţtfturile atribuite lui Neagoe Basarab. O reconsiderare, p. 403---424.
• Ed. Acad„ Bucureşti, 1964, p. 278---283 (bibliografie, p. 293). Intreg capitolul despre
literatura în limba slavonă a fost redactat de P. P. Panaitescu, N. Camariano şi Al. Piru.
• Vezi Margareta Şteflnescu, op. cit„ p. 31-50, şi Dan Zamfirescu, Jnvtlţdturile lui Neagoe Basarab. Istoria teztului şi tehnica folosirii izvoarelor (Comunicare la Asociaţia slaviştilor.
12 dec. 1966).
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lucru în evul mediu: Carlea Facerii, Psaltirea, Alexandria, Umilin,ta lui Simeon
Monahul (în textul nostru acea parte în care se comentează o parabolă din
Evanghelia lui Luca) 1 .
I.
„tlijll G:h.l(X") 0\"K'kA1îAh. r.IKoJ X°OIJllWH AdTH '1"11.(c) TKO.lfi H CTMi..'I TKOH AIH°k'

7Da

H ;l!lh. Adlllo. tiGO

Gh.l(X')

s'kl

Tl,G°k .M'kjlTHKh. MOH". Ic.1u lKI

T'kllllKI HI JldCMOTJlHKh. l<IKO noror&HTH X'o.IJll( T)

WGHdlKfl't..

w(T) °'.Md.

'Ii.( c) CKOiK fAHHoro Jld(A"î) GlllOAd

w(T)

llflJIH, HiK H npHCTdKh. H Jlf('I): „Ad.m(A)h. AUi Th.I IMIOAO w(T) llflJllf H K"lt. !IMH
CIGI '11t.(c) MOiK H CTMh. MOH". H,TS Cd(M) Ad(c) '11t.(c) CKCiK H CTOi.h. CKOH

faKo Kll, G:Jl.ITl! CKOIMS.
0

'T·kMlKI H Kh.l,EJldT i1 Mod, dqll CH K1t.!IA>IAITl 1 'f1t.CTh.

CllO~rd(M)

KdWHA\1'

w(T)

Cd•llO KMÎd uw1ro &13 HH EAHHOro AOCdlK(A)EH"l°d, Ad C,,Y,Th. CAO\"rh.l:KdwiK C"lt. '11t.CT°i.fl,
d Kh.I Ad OCTd k'kTI EE!I 'I h.C7 H !Id A\HTd Jld(A)") HllH .Sd H'kKOiK AKOJlGil'i HlnJldKf(A)HiK\
"""
7Db

.Sd

ktKOI

lldKOMCTKO K.i!WE,°f>KI X'OIJllTI lldKOMHTH, T(Jll ( H AdA °kTf 'l"lt.CTh.,

Jv Xd;

fd

Kh.I )Kl, X°Olj.llTI Gh.JTH AJlllSH frd41!.S.''.fi .41Jll llH nOCllO\"WdfTI Cl\0&0 1
HdWlro
Ad hf A"A 1i:.Tf 11i.cTi.. uw;J; AJlO\"rhlM"lt.,!Khl :.. f X'olj.lfTI GhlTH rocnoA.4°Jl (1 L,'k110SM1thl
0

H Jld!ltlMhh.I H. AJl°'·sH !dKoKS.
T .4lKI H d!I", &Jl.S „·(1 Mo.i,

·
fllHKo

p.i.sSM'k(X') CHU.f

I

KHj H

n ..SAd(X') no~'llHÎt:

HHKor Ad '11t.CTi.. KdWiK A" 1-.1 K"lt.!IAdAHTI c11orr.i1A1i.. uwH( M), noHllKI .41Jlll AdCH
1
Thl '11t.(c) 7 KOifi Hil„ ... , Th.1 lKI 'l"lt.COMS noTjltGIHt.. fCH?I HAH o TfE'k KTO K"lt.liA'ITH
HllU Th. Ad np"iHAITlo. K Tl&'k,'Kor A" HCnll"lt.HHWH KOllRI Kfll'Alifi)f(fA\k
T00JlhlH CllO\')KiKT TH,"
71 8

Thl

HM1i:TH

noAo(lKHllk Hd

„

TKOHAl"lt., " KO-

hi npt.KA;J\ HA\lo. HI C"lt.TKAJl'klWH?· fllJll Ghl 0\'GW K"h.CX'o T'killo.

or Mi..

Jld,.SSMfHk,

'11t.(c)

H C"lt. IAH1>1t.1(M) r,;OM1t.'. rMll!t. HAit.. ICH GhlTH K"h. G0111i:p';cTK'k

Ad

no.SHdlWH

Kl :11'Mifi)f(ÎI

TKOiK,

Thl

H(X")

ICH

W(T) EOA'li: p'CTK4 H W(T)
1
KOrAd K"h.CX'OIJlfW'i Jlf IJIH HM4M cH' KOA\S r-:\oMi. 2, d Wlfhl w(T) TOI' Ad' HH

fi H;"k SlKI 11fCt10 TH K(c) Jll IJIH, HA\d A4 H!lh.JAl(T) K"lt.hh.

'l"lt.CTH.

H

tAHHhl.lfi KMCTH HA\4ifiTt... 1 H trAJ CH Ka!IHA\IW t Thl '11t.(c)
HHKTO

X'OIJll(T)

no'lit.TdTH.

Td(lK)

KOrAd

w(T)

HH(X'), 4 w HH(X')

nO.SildfWH: Thl H '11t.(c)

H

OCK;J\Abh,

noHflKI, HMk t(c) TIGE, no'ITO A" cit Ad K41W t 11n.(c) HMd? HitKd Ad nocAtflK'1'i(T)
1
H Wlfhl TIGI raKolKI H'kKh.1'1'\ CllO\"ri>l C"lt. CTpdX'w(M) H TjlmlTO(M) H Ad no.SHd,,Y,Tk
l<IKO Thl fCH
71b

CTO ndH!t.

H r(c)n(A)Jli.

Hd(A)

•HMH,

l<IKO(lK)

npt(A) r(c)11o(A1) CKOHAn:c-... CM1i:jlfilÎIMh. llKI EhlTH.

i1"\

H(c) Ad"" B=k,·„w
~1ro Jld(A"i), C~I

lf

H no(A)'G41Tk

Cl\0\"rt

'11'(c)'i TKO.lfi AOHAflKI TH

>Kl AJl"lt.>KH ,y;: Hd Jlil"\KiK T&oifi.!
MOH, Tjl°kllKH CA\ H K1t. 1HHMdH K"lt.

oyM-k

CH H HI np1i:A4°>K(A)i.

1

'11t.(c) CK0'1'i Kfll MOlKl(M) TKOHM,°nl'.!HflKI Thl noCTdKl\1i:IWH H(X"),'d HI nOCT4Klltili(T)
1 Vezi V. Grecu, lnvăţ4.turile lui Neagoe Basa1'ab ... Versiunea greceasc4., p. 172-185.
note. Problema izvoarelor literare şi a procedeului folosirii lor de către Neagoe Basarab a fost
reluată recent după studiul mai vechi al lui St. Romanski, Mahnreden ... (p. 166--191) -de
către Dan Zamfirescu 1ntr-o amplă lucrare de diplomă prezentată în iunie 1967 la Facultatea
de limbi slave a Institutului de limbi şi literaturi străine de pe lingă Universitatea din Bucureşti.
Rezultatele acestei cercetări au fost prezentate !n comunicarea citată mai sus.
2
Ccnstrucţia nu este suficient de clară.

69 b-70 a, r. 6: F'>ce1'ea 25, 31-34.
71 b, r. 10-11: cf. Psalmul 9, 21.
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li-I:

OHh.J Tt&t,' HiYi Tf&f noCTdKHAk H(c)
A4l CiYiAfWH ROA\4.S4NNHKI\ tro,1 iaKOlKf p1(4)
.S4KOHOA4KÎţ4 H4(A) NHMH, A4 p.S.Stl 1M'karin, f.Sh.111,H laKO
H np(o)pK~: „IloCTAKH,
'IAKU,H' c'1\(T)". TtMlKf H Tf&f H.S&jl41\h. 1 t(c) Iii;: iaKo A4 KB.CH no.SH4ariT' TRI,: raKo

rit,:

Th.l 1:H w(T) f4-

H.S&p4~t. AAI CiYiAfWH

HMA

CTonAHt. H n4:CTh.lpn. &Mh.JH, lilKo AA

n.ic'k.wH CTAAo X'~ &1s' l\!fU,fM1i:p"i.i.1 T'kMlKf H Th.l, .1411 Ao(c)HHi.. fcH,'.tqu "'PfAH
CTAAO TKOf, A41 Hf &ari(A)Th. fAHt1'fH Tl\1t.CTH, 1IAPtlSÎif lKI T41M'fH rl\4A'fA\, NariJ 72a
gn.ct(M) pAKHo A4 K1t..SMtpHWH KolMtllK(A)o npoTHKiYi A tl\tl froJ H KoMO\'lK(A)o
f.dKOKd K(c) Cl\)\'lKU,IT'1KOK4 A• Ga'i!l,f(T) IMl:i H C"4Ao(c).I
.fi w(T) AOX' o(AKil) T KOfro, HlKf n'1(A)c.s:4jfTI\ Tf&t KB..SA\TH w( T) K1t.Cfari!
.!lfi\11\H, TO A4 npl HAl(T) KB.I piYiKl:i TKOari, A4 lif K4KO p43(A)•JcH Kl\dCTfl\'Al(M)
TKOHMk, Hl\H C1t.Jpw(A)HHKW(M) TKOHMh., Hl\H HtKb.l(M)I Cl\Oyr.i(M) TKOHMk,
HiYi
K1t.CA\ C1I. HCnp4KAftlÎl(M)I
AO&po(M) KB. p,'J\K\'
Il(ICl\0\'lKHK'wH(M)! TH,
TKOliYi A"' npî HAl(T). T4lKI w(T) piYiKO\" TKOflO Ko[l\11! X'o41tWH A4TH, AA c1
.!IH4f(T), H X'4p~ A4TH
HM.1.(T) H A4 1103HdlfT' TRI tilKO Th.J fCH noM4·
.!14JHNHKk &iK"fH H r(c)n(A)i-lk U,'kl\k. Ilo)wflKf KTO X'o411(T) Gh.JTH r(c)n(A)„i.., 1 fMlllKf
Tp'k&O\"f(T) MHWro llMB.,llA• llO.SH4fTI\ °''M\\ r(c)n(A)CKh.JHI 0\'Mh. CAO\'r4(M) CKOHMB., m
hflKll\Hj Ad no.SHAITI\ oyMi. cl\oyri. OIM1t.j r(c)n(A)CKh.IH. IloHflKI 44Jf KHAH(T Cl\O\'rh.l
MHWri. "VMh. n. r(c)n(A)t1-t,1.i Wtih.JH np4KOA\(tl) 'nocl\O\"lKiYiTh.IH MhWriYi 411.(c) IM8
C11.TK4pt,y;:(T ),!d Ir A4 no.SNdiYiTI\ 1ro hfMoj41H.i OfMoMi., .4 Wtlh.J r(c)n(A)CTKtlj,'J\Th.
•ro K1t. llO(A)Os:l"f cgt(A)TM'CJTK4. IlokflKf Cl\Ofrh.l K4KO KHiARl(T) r(c)n(A)H<I, T4K(I
li Cl\O\"!>KA'i(T) fMtl,i llOllflKf 1[c] H lljlAKoj ci1orr• l<IKO(lK)I K:-IAH(T) r(c)n(A)H4 CKofr(I
T4KO H Cl\OfllKH(T) IMli j .S4ilflKI r(c)n(A)Pt. fr A4 K(c)! 0\'Rori. 0\'MOA\k, Cl\O\"ri..I lKf
1ro:no4To M ro ci1opKiYi(T) 110 np4KA 'kl Hl\H A• ro no4HT4,'J\Tk, fr A4j r(·~)n(A)pi.
WHI\ O\'Alk ... HA\<l(T) A4 pdj.9;)\'M'lîfTI\ ""'" H Cl\0\'ltc&a'i H 4"h(c),lKol\HKiYi Cl\0\'lKCIYi
liOl\4rdiYin[!H TPO\'(A) fl'O jl<l(A"i), 4 Wtlk Cl\O\'(lK)R'1'i H(X')i H TPO\'(A) HX'k Hf nos- 73 •
HdK4f( T )? Tt1\\lKt: tr A4 Hf nos.-1.is.i1Ti.. r( c)n(A)P" CM\'(>K)o:iYil H Tpor( A) ·c"orr.i( M)
CKOH(M), A4 Wtlh. r(c)n(A)Pkl KO-I lf(c) r(c)n(A)P!..- Hl\H Cl\3rr1i.1 lroJ K4KO X'o41iYi(T)
Cl\O\'lK IT.-1 Hl\H no14:-IT4TH fro? fi 1•(c)n(A)i1h. w.-1i.! Hltcf HM4(T) O\'Mt. MHWl'I\ cl\Orriu!
iro Cl\0\'lKiYiTh. fMll H KTO IE(c)J llj1!1t.1Tfl\h. w(T) Cl\Ofrh. 1ro,
Cl\O\'lKH(T) fMtl cn.
O\"~P1>A'ffM\ H 11,Jd!KAOiYi. fllJ.11 l\"-1 RiYiAfrh. H'lîKTO/ H W(T) Cl\O\"ri. Ero HlllpHGITfl\h.
fMbl H Hf X'OTA\IJ.li HM4(T) Cl\)\'lK-ITHI EMl:i H np"f.;;iTfl\k fM\! X"olJ.IETI Ri..ITH, llOHflKf
KHAHTi. froi 1aKo AO(c).-t.-ti.. IE(~) H 3(A)P4KCTKO\'fTlt.I oyMoA1i... TtAllKf trA4 KHAK(T)I
1ro l<IKO 1(c) u,ti1i. O\'AIOA\h. H AO(c)IHhk H K1" AKOps:t 1ro KOHHllJ! 1ro C1" CTp.iX"w(AI)
H O\"lK~Co(i11) npt(A)CT0'1'i(T).1illo4TO? Ilo;mKf s[c)H X'o41o(T) ll03H4JTH laKO f~Tf 13b
r(c)n(A)JlYI u,"kl\ollM.-tliJ.illo.HlKf r(c)n(A)Jlh. HlKf IE(c) U,tl\)l!M11.11.I HM4(T) A\HWl'O
AtHCTKO, lllKfi AtHCTK~\"f(T) 0\'A\OA\h. K11.Ct" c3i(T )jHd AORjlOA "kTfl\h.. mKo li Mi.I
0

)I

„. . ,

ctAHTlt. K'h. Ttl\1' 4A'li c11.npojTHKHO 1aKolK1 H cKvn( T )po 1r Adi CTOHTt. nocpt'( A)
&p4"bJ, T4lKIJ 11.11. RjldillU K1"CRI K0Ht1CTKO &1"3HjptfTi. Hd cKi,;nTpo. H AOllAljlKf
c·roHTk CK i>nTpO KB. C)l.4HllJ,!Td &pd„h. Hf HA\fHl!fT CA\ no&t:llK(A)IHd, 114.lf H H4CHl\ if
illOTO H1\lll(T),lw.1iu )f(f K1t.CH ll11.3b.lptiYi(T) CI vn'jTpli H KB.CH C1"&h.lp1'A'iT CA\ ot:oli10
•ro. fi w(T )hfl\HlKf 114Af(T) CKV/n'Tpo, l!.11.CRI KOHHCTKO TO pd'.Ci.JllHIT CA\ H Hf 3HllNiT
CA\ fAHHhf C1" APO\'rli.l(A\) 1'41(0 H K, MO HAiYi(T ).J
T.iKo n(c) H r(c)n(A)tki AOHAf)f(f CToH(T)l!o\'Alk fro K1" lifA\I\ u,ti1i., li KOHHbJ!
frO.K1"CH ci.i;:1i.1pt,y;:T CA\ OKoi\OJ 1ro, rar.o(lK) H KOHC~4 OKOl\O CKjVllTjl4, H K1t.cnp"i- 74•
fA\J\A\(T) noli4fH"itl WT r(c)n(A). li TOro H A\'1'iAJIO(c); H l;f rt..j'l'fA\ Cl\Ofrli.I 1ro
ll)l°l"HJ\\l\A'i(T) noSj41.ir1 H '"iYiApo(c), Har\ H HH iH no H:111.1(X') 31Mil1'(X') np'fHA\J!TH
0

0
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X'o1p,y;(T) w(T)l 1uro noli'l1t1i't H M,y;Apo(c). ii tr(A)dl HdnO\'CTH(T) r(c)n(A)llh. T'kAO
CKOf Hd &ll;Ji(A)I H n'id.fCTKO H H4 HHtl44 1, HlKf fii:! Hf tliO;;i(T), H norJ\"bll'kfTh. HdAtlK(A),y;I H CTjl4(X') RJK°iH H OG-'\"lilfTI\ K'l>.I CHl\'k CKOfll, E.~ npor.i'lîK4f1' CA\: Hd hi\ H
Apoyrw .!Mo ropw1 Hfi C'l..TKdjltfTI\ IMS, H,y; '!ll'klK(A)tl nl\'kHHTk O\"A'.h. tro. Tiî111lK1;
70

lrA4 nn'kHHTI\ w(T) 0\"M.S tro, W(T)! 1'0tl'k HH fAHHOA'i AOGjlOA'kT'kjMI •• 1 HMdW;f
WGJ]'kCTtf K'h r(c)n(A).i'ki Wt10(M), HlillU Hff IAHJtOA'i '11>.!THll X'o1pt(T) w ..... Hl\ldTH
w(T) CASri. CKOH(X')I H w(T) HA1t.1.1(X') r(c)nAh. ffll(I c,y\(T) OKOJIOI HX' .... Ci),,„ HM1' X'o-

cH(X')I

ij!f(T) Gh.ITH o

w(T)

K'I>. nop,y\r.t.iÎf H nocM

k(X')

H Cl\orr1t.1! tro jl43HTH CAI\ X'oipili(T)

Hfroj raKo H KocKi. 1'4H. ,1.0HAt>tuJ CTo.;wN\ c1.VOTjlO Jro, 4 w„1t.1J K1i.Cil cTo.iX',y;

OKMO tro H K'b.9lt.llJJ'k4X'Ni H4 H!\, 4 tr A4 n.SAI !A\ cKi;nTjlO tro, W.fff )f(f K'l>.CH E'krlii
A'\Ml\A'IT CA'I H HI K'kAA'lltJI tAH(rt)I AllO\"rdro t'dMO Jld31tJAOW,y\ l"Al.I

T.sKolK(A)t H Cl\-""rlt.I KdWNi, AOt1AfilKf KHARl(T) H jld.90\"M'k,y;Th. lilf.O K(c)i
0\'AI!\ KdW!l K'I>. Kd(c), O.fi.I K'l>.C.f c'l>.:&ltJjl'k.TiT CA\ OKţ(c)Th. ~<!(.:). dipt l\Hj &:fAHl(T)
r.IKO ndAff,y\„ ...
CAI
7Sa

li~

W(T)

K(c) oyMi..

ul .ii!\ laKO(>K) H cKVnTjlO w.u10, ol.iH )Kf K1i.CH p.s3h.IANi1'

u(c),!TO KHO Hf jld31tJA,y\1' CA\ KOrA4 r.11îLh.

W(T)

nl\'ki!H K4(c)

"J,

KHAHTf
Hll(1') tro

w(T)

GjlâTi'J Ml'ld,

KOtl'IKoj

0\"Md? Ilo.1t'lK1 'IAKh.

AOGjlOA°kT'kjllh. Htlif

&h!(c)

H.S

K.S(c)

'11>.(c)

H!I

_

ll(c)

.9t\O ~d Koro npor11'kKdf1' CA'li Ii'I>. H n11'k-

Gl3fl\\E.-11\

C'l>.TKOJlltTH?

tl

C4M1'

Ct:>f 1,fl l\IC>ICf(T)

r(c)rt(A)Jl": H>KI

11(c)

t.H

IAH.-1,y\

U,'lrAOO\"Ml„h. K'l>.[c]a.

AOGjlOIA'kT'kl\H c,y;(T) Hd

Hl(M),

fTh. KOtlA\ smi'AI Hd 3Jl\\,1'.-f,

H.il Koro )f(f HcnpdKtlf.;i1 OCTdKMi HkO 11(c) Ad HCl!Jll&l\'kl(T)

fig

njl'h.K'kl S&oi JldGOTdf(T) fKH H llOTC(A\) HCIJ/,11.Hid-

H iM'Ko(M)I fq.11 C"h. AOGjllt.l(M) 0\"MOMI\

np'itMAA'l(T) w(T) Htro.
Tt-MlKt,J 'IRIAO H Gjl41' i1 Mod, d.9h.
0

m

&mrH

orMd KdWtro?i

C"h.TKdjjl'kfTh.

H C'lo.MHpt •• "it H CJ\dAo(c)I

CHU,fl H4~\''IJN\ K4(c): K"h.CfrAd

l\HTH CA\, r.IKO A.S 0\"Mll(c)THKH(i-) CA\ li H4

u(c) r~

H A4

J('h,

A.S(c) &d(M)

E.s Moi-

'111.( ). llo-

HflKf I w(„) GE30\"Mi'.s K'h.C'k l>ICE tl~G iTl\ I Kjldr:. H KOA'li: tM S Gh.111.dlTh. i H t"h. TKdp'klT cA'I,

W(T) „,,\Id AOir.jld KD.~'k l>KI Ii{ l\IO'iif(T) B 'lrol1i(~) fii 0\"l'OAHOHcnt.'Ml'kET CAI\. I
~1ro .P~(Ai') Hd~\''IJN\ &d(c), G,jld'r'it 1\\0.S,j Ad njlOCHTf w(T) rd' 'IHCTh. O\'M'h., I
raKo Ad K11.3MOlKfTf HCJltl'h.llil!TH K'l>.c'k X'oT'kh'i.i trc-, t1' )Kf l AleGil(T) li~, no;UlKI

<I

C11.

noMOij1°fA'I ! r:iK'i1'1'l H

n.:

'I iCTi.!(M) 0\'MCMh, C11. CHMH lf(nl\'kHHTH Hl\ldTI KOAA'I

s?J--:-î,y;. T11ltc1 Mo1111T1 E.d°lilK(o)'A.s ENiAI(„) c'h. &.sMH

H ht A'kHH'„1 cA\

lis

!

p4so\-

„.sTH, HNi Jl.S&OTd 11'1 fMtl c'h MA( c)Ti.1:11,y;: H "' 1.10K<1HT: c11ol{ri.i uw.Tl, i raKo A4
c,y;(T) C,\oyrh.I KdWNi w1>11t '1f,JH li 0\'Kjl4Wl:.r:1 t.ilKOlKf gt CTE G:\ilÎ'wf H l\'kno, no0

76a

I

nt>tU K"h. 1 npdKA'1i „.., K(c) X'K4.•.S H 'li.(c) r(c)n(A)Jlt! H KHcT'idpll or1;po1w1.„i.. )l(HKh.·I
IloHflKI l.ijll CAI OCK,y\nffW,j H 1\dKOM'IW I cp(A)U,1 TG.Of H.S Hl\\4lli'd: MHWr.!4 H Cl\Oyr1t.1
1
TKONi OCT.S°K'iUH Hfl)&.l'k'lf.fll, T1'1 )f{f G:I 3 Ctl~rh 1 ll\O&,y\ X'K•ll\A'i X'oq.U WH Hl\11\TH
0

H KAY.OK r(c)n(A)~!l. J Hdjll'I uw-1 CA\? H11·i w(„) K'iCT i4.P.S, Toro M ,wr.i1.ro 1ro1Kt X'oq11wi1 C11.Gl.STH, K.SKOK.S l\H no:l_\3tl X'oipi(T) G1'1Til w(T) TOro, noHf:)l(f H TltJ f~H
KOAHKO
H oy'Mpt:TH X'oiprnH? TtM)l(f tr(A)<I 0\"MptwH, Hl\\4H'ff T&OI TOr Ad 1
0

„.:Kl\

w;„,1.ff(T)

w(T)

THI noy:To li np"i!t'At(T) APO~\'rlt.1:-l fllKI Hf CTAl>ICoMl\lt(c) K1i.CTAl0

>K4l'il 1'ROf 1 t.il!Th.jH ll f1Th.
76 b

AO( e)-iH1,

A4

H jl4CT.1Kd1(1')

HM'ki.Îf

TKOljH

dijll

G'1'iAt(T)

MN\>ICI\

to111.1tltTI\ c:.orri.i c&oNi A.S c'l>.l!T&0JlHTI\ c1&1 HMRI AOGJlo c'h. HIM.s., îtM11.

• În mss.:

H••••.
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,„

TKOHMi. • .11 TliJ ocTdlHEWH O\"HH'liflKE.-ii.. H n. AK'li:: nJrl!&liJ ro111i:MH: EAHHo tis:o /
oyKopH3H0'1'i K~ lKHTH cEMi.. I H HMh\ . .SAO, KD. K1i:u,1i: lKE WHO(M) AW~ 11cro\'&t,EH'î!.\

I

T'li:MlKE, CriE MO i H &iJdTÎf M~d, I dijl! noCllO\'WdlTE MEHE, d.91!. Td,KO Kd(c) HdKd.90\''1'i: Ad kf CD.&liJ p'li:ETI HMdH1°d M>1Wrd H Mp'!i..TKa, h'1'i HMdh1'd K'Wd no11oilKHTE
Hd KOE K4W'1'i, r.IKO A4 I &.JiAf(T) Kd(M) KHCT idph. HdlLh. 111>.Clr(A)4 1lKHRh. H 111c111r1
np'li:( A) c'lifM4 114.WHM4. IloHllKI H w(T) AP1i:llH'i.r( o) .9dKOH4 EIPI Ad &D.c11c M'li:h.iJi. u(M) :I
0

i

„qTo .);sw, rÂd .$l'11ocoJ!li.. .11pH'.CTOTfllh. K'li.
t1111~4HAPli I H 111i.np,w.i1 tro,
f1111~4HAjll, I CD. 'ITO KD.3111i.. fCH H noi:tAHlli...11cH KD.C1111r1N'1'iRI ?"

piei

11.

Il.
TdlKI frA4 CD.AOV''IHT CE j 'IA;ti CD.rp'li:WHTH
1

0K.1111i:TH 11D. .cX'oipE(T)

AW'1'i c110'1'i. H

11E

1

Iii!- H

OCKKpD. '.HHTI\

T'li:llO

npHT!,'l!Th. KD. noK4lHÎICI AOHAElKE

lKHKliJ:t(X'), Ad O'l.iCTHT CI T'li:,110 H OMliJET

Ch\ AWă

CKOE

H

79a

H(c) j KD.

Ero, lf,T\ I ornoKdTH K'li.C.X°oq.11(T)

11.i KD.3[11]ios111"11111i.1'1'i. ,;li.I c110'1'i A4 o'liiC['T'Rl]Ti.; T'li:llO H A4 cMliJ'1'i.Th. AW'1'i Ero,I
TD. lK!

k(c)

H

lldAElK(A)4 coyX'4 H GE.9 Hcnp4 KAE:t'f4 AWE.

T li.I

AOHAflKE'..„]11 CD.

I

0

)KHKliJMH &li.IA!. ECH llE O'IHC'T'H llh. ECH T'li:llO CllOE, HHlKE

( Mii.Jiii\ ECH

AW'1i CK0'1'i

H

0

111 &li.l(c) 'IEI>['li:] MH '\o o AWH 'T'KOEH HA• ro11ifwHIT1iJ 'IHCTOTA'l T1i:11oy TKCEMll,/
H'1'i X°Oijl!llJH .4.4 HdA'li:ElllH Ch\ 111>:'.KO'T'Opli.l(M), r.IKO A4 HH iH C'lifCTRl:'T'' Th\ H H.9&4KRIT 1
0

Th\, TO EA4 HE HM4'1'i(T) Ha°iH AOCT4 nom'l;i'i.i o!AWH CKOlif Ho T'li:d:, HllH c1«;111i.1
HAH G.J4T Îl s'1i(A)n,, KdKo A4 H3s.i.i&HTh. AW'1'i c11c'1'i w(T) Kt'IHHli.l(X'/ 111'1'\Ki..?/
H'1'i EIPI oCTAKll'tEUJH nom11mTE I TKO! H4 11H(X') A4 lllKA'iT CRI, Kdf (o) j Ad nolJEK,"l'iT
0
CRI Ol!liJ H TliJ CD.TKO/JlHllh. !!H rp'li:(X')? Ilo(A)o1W(T) '1'( Mii C'li. rjl1i:WHKWOMI! Ad
0

79b

i

11E'IET

CRI o' cD.rp'li:wm'iH cso1Mi.., Ad o•ncTH(T) T1i:110 c110E H oMliJETh. AW'1'i c110&
AOll,d..ElK! >KtlKI\ ECH.
_
I
_ T JlKE 2, 1&JldT i1 Mod, 1r Ad lis cD.rpt"w:iM, I Ad TE'll(M) cKopo KD. lioKd411°i1e1 HI
0

Ad

l

H(c)

HJMh. O\'nOKdH'IE 114

Mt.(c)TI\

&lKÎRI H H4 Ci"iw111 l'JUIE WHliJ'fijHEpdCMOTjlfll'iH.
0

oH c.Ji(T)

c,;-c,KliJl11d1JIH c'1'\q.i'fH

w(T) cp(A)u..i Hdw1ro H/AICl&HM i11? G'1'i(T) ciiwKh.I

H)Kf C1>.'T'K0°pH w(M) K'b ry1i:c1i:(X). /J /,. ,-;;WEliJ Hd l.LH Ciîi.q.i'fH llEI
H TliJ w(T) t'P(ft.)U,d HAWEro, l'.OH llH cJ!'i('1')?1To c!f(T) Ci\1.i.SH
r1,t:o c.iKTI•
Ah\n

w(1)

lllCIG'fMÎ 1

~&l'M iH,

0

H)KE riîi.(T);
T('IA\ijlfH, llOH!>Kf

rnw ,KliJ HdW:i w(T) ep(A)U.:1 Hdw1ro, CH 1! H CllD.31iJ HcX'o-

rp(A) d H4WE(r)lH T

0

iif c.Ji(T).

0

r11-V.1 s1i.1 HdW!I

o

HC1JpAK/\fH ÎH.

H

soa

ErAd

oc1'KJl'hHH(M) A11>1! T'li:llo HdWf H OKdll1i:Mi. AWH.'HdW'fi, no 111t.(c)TH &m'i1, ni ciîi.(T;I
H WGj11i:T4!'1' CRI KOA.iK lKHKil, I ..i.d C'lifCTH(•\I) T 1;:1.0 H/,.Wf li Oli' t.1°!11\h. AWE H4Wf,
liCH!)Kf Cll1'31iJ: CA'\T llOl'ddH'i .... r:pHt,1;:, H H! T 1':'1°l R1 f.~Hi.t", HKi H M1H H lldKliJ 1 A 'l!.ijlH.
0
Tt11\m1 1 B)JT ii 1110.i,' ErAd eD.11111i:TET CGI o T'kl\'k Hd w1111" (cM011<1) CTO\'AfH·
Hd H '1.JD.HHd, I Ad H! OCTAK;fM!\ Ad. HC~l(UJHT Cili: OKO/.O T1>111i: Hdi.IJIM!i.. IIOHlf,)K!
dijlf oeTdKH(111) npH111i:nHTH CAI I c1110111i: o T1i:A1i: HdWE(M) &o. At.'h.rc., I d.9 )K! G:0.11:
eh\, noH::>K! 11(H) Xoq.iE(T) C'T' RlrHiîi.TH T1i:110 ACH,d..!)l;E X'cq.iE(T) H raS&HTH Ero H
0

0

I

!

AW{H~UJE

no'l,JD.Hf'T'H Xo1µ1(T) r.iKo H\ c1110114. H'fi AOHAut:E

1 Două

2 După.

t:tere şters~ în parte: par a fi n.
acest cuvint, in mss. urmează l:terele

IBH,

H(c) Mt.(c)ni&>K'i~

c·i.

peste care copistul a tras o linie.

73 b, r. IB-77 a: cf. Alex:indria.
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H•M\H H wsp'li:T4EM' IMhJ trno

i

HCT04HH(K) )l(HKh. H
H 'liJ'li.Hlfi

H Ad

lj

Cl\'li.3bJ

clfi(T) not;d~Hr,_,

rpa:l\t

H l\\TH

H A'li.llJ<f,

ICTh., rdKO Al! O'l.iC,TH( T) 41\"7 ... ci. HH( M) CMOl\lfi CTO\" A(HHlfi

I

np'li:Al!HHT' AWlfi

c&olfi

&·1>.

c11.t(T)

c&tT •.°iH,i r.1Ko(lK)

11

n.cA'I

0

AWE AP;)rro(M) H4wH(M) \ w(T) ciro n"kTd, Hmf &hJLLlfi L.t "" 1\11filK i; H pi13lll\1HhJ;
OHH lK! I OMhJW,'f\ AWI

CK~E

npt(A) rh\ ... H4WH(l\1)

I\·

H 11pocB.1i:THUJlfi,
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tţgo 'ITO H Th.1 C'lt.TBOjlH, A" dljll B'lt. I npaKh.l(X') H! o&ptTI CA'I, noH"k K'lt.jTOjll>l(X')
H HI norptWHWH H 41Jlfj'liCTiJ\A\ Mll(c)Tl>IH/11 w(T)
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li°'i. oy6o

I

HIMt1wlKhCTKd A<IPOKlt. H lKp'lt.TKt. Q\'MOllflllt. &kl
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82b, r. !P-B4b, r. 21: cf. Simcon cel Nou,
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83, r. 1-5: cf. Ev. Luca 16.
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CA\ Kn.eiiKo KOA'kHo HSeHi.i(X') H s(MbHlll!t(X') H np'kHenOAHlllH(X') H HH ~ IAHHOro >Kl
0

Tjl'kG:oyA'i.(T), HiYi TKOt,encEH°il T'h.•ffA\ l\IOEH(T), A4 MA(e)Tlll Hl'1'i npOlJUHÎf nj]'fHMEUJH Muw'ri.1(X') TKOH(X') en.rp'kWEH ÎH H H3M'k:HHWH CA\ fMtl, llKf 6f.90VMHO
HIMA(e)J1AÎEM1t. nporH'kK41\b Eea. j

l

0

GH'1,

Ad HI K1>.eX'oquwH H Hlmp1,; •••

TRADUCEREA
I.
„Dacă aş şti că-mi vei da cinstea ta şi scaunul li tău, şi eu ţi-aş da merticul meu". Iar Isaav era lipsit de minte. De aceea, neţinînd seama că-şi va
pierde cinstea pentru un blid de linte, se ridică şi zise: „Dă-mi tu blidul
de linte şi ia-ţi cinstea mea şi scaunul meu". Şi atunci îşi dete cinstea şi
scaunul său lui Iacov, fratele său 1 •
Aşa şi voi, fraţii mei, dacă vă veţi da cinstea slugilor voastre de voia
voastră înşivă, fără nicio silire, ca să fie slugile voastre cu cinste, iar voi să
rămîneţi fără de cinste, pentru mită, sau pentru vreo slujbă nedreaptă, sau
pentru vreo lăcomie de-a voastră, pentru care vă veţi lăcomi, şi vă veţi da
7lb cinstea, veţi fi soţi lui Isaav. li Iar dacă veţi asculta cuvîntul Domnului
nostru Iisus Hristos, ca să nu daţi cinstea voastră altora, veţi fi domni cu
mintea întreagă şi înţelepţi şi soţi lui Iacov.
De aceea şi eu, fraţii mei, după cum am înţeles, aşa v-am şi dat învăţă
tură: să nu daţi niciodată cinstea voastră slugilor voastre, pentrucă dacă-ţi
vei da cinstea lor, tu la ce mai eşti bun? Sau cine te va mai băga în seamă, ca
să vină la tine, dacă vei îndeplini voia boierilor tăi, iar celor ce-ţi vor sluji.
tu nu le vei face dreptate? Căci, dacă ai fi avut minte înţeleaptă ca si:i-ţi
7la cunoşti boierii, li [căJ tu i-ai pus în cinste şi cu un singur cuvînt le-ai spus să.
1ie în boierie, acum îţi va fi uşor să le zici să iasă afară din boierie şi din
cinste. Şi cînd vei spune: „am zis cuiva un cuvînt" 2, atunci ei nu vor mai avea
nici o putere. Iar cînd vei lua cinstea de la ei, nimeni nu-i va mai cinsti. Deci.
dacă ştii că şi cinstea şi lipsirea [de cinste] le este de la tine, de ce să le dai
cinstea ta lor? Lasă să-ţi slujească şi ei ţie ca nişte slugi, cu frică şi temere.
şi să cunoască că tu le eşti stăpîn şi domn peste ei, cum se şi cuvine slugii să
7lb fie cu smerenie înaintea domnului său. Iar cinstea li ta, pînă cînd ţi-a dat-o
Dumnezeu, tu să o ţii în mina ta.
De aceea, fiul meu, deşteaptă-te şi ia aminte şi nu-ţi da cinstea ta boierilor tăi, căci tu îi pui pe dînşii [boieri}, şi nu ei te pun pe tine [domn], ci pe
tine te-a pus Dumnezeu, ca să fii unsul lui, după cum a zis şi prorocul: „Pune,
Doamne, dătător de lege peste ei, să înţeleagă limbile că sînt oameni" 3 •
Aşa şi pe tine te-a ales Dumnezeu, ca să te cunoască toţi că tu eşti ales de
Dumnezeu să le fii lor stăpîn_ şi păstor bun, ca să paşti turma lui Hristos fără
făţărnicie. De aceea şi tu, dacă eşti vrednic, încă rînduieşte-ţi turma, ca să nu
70a

Cf. Facerea 25, 31-34.
Textul slavon nu este suficient de clar.
• Cf. Psalmul 9, 21.

1
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fie unii graşi, li iar alţii să moară 9-e foame, ci să măsori tuturor la fel, fiecă- 72a
ruia după lucrul său şi fiecăruia după cum îi este slujba, aşa să-i fie şi dulceaţa.
Iar venitul tău, ce ţi se cuvine să iei din toată ţara, să vină întreg în
mina ta, să nu cumva să-l împarţi boierilor tăi, sau rudelor tale, sau unor
slugi de-ale tale, care ţi-au slujit, ci totul să vină cu bună socoteală în mina
ta. Deci cui vei da din mîinile tale, să se ştie şi să-ţi dea mulţămire şi să te
cunoască că tu eşti unsul lui Dumnezeu şi domn deplin. Căci cel ce va fi
domn trebuie să aibă multă minte, li ca să cunoască mintea domnului mintea 72b
slugilor sale, iar nu să cunoască mintea slugilor mintea domnului. Căci dacă
văd slugile multă minte la domn, atunci ele îi slujesc pe dreptate şi-i fac multă
cinste, iar dacă îl află slab de minte, atunci ele îl tin domn numai cu numele.
Pentru că slugile, cum îl văd pe domn [că este], ~şa-i şi slujesc, după cume
şi drept; sluga, cum vede pe domnul său, aşa şi-i slujeşte; căci, dacă este
domnul lipsit de minte, slugile pentru ce să-l slujească după dreptate sau
să-l cinstească, dacă domnul acela n-are minte ca să le priceapă şi slujba şi
cinstea, cită slujbă fac li şi muncă pentru el, iar el nu cunoaşte slujba şi munca 73a
lor? De aceea, cind nu cunoaşte domnul slujba şi munca slugilor sale, acela
ce domn este, sau slugile lui cum îl vor mai sluji sau îl vor mai cinsti? Iar
domnul acela care are minte multă; aceluia slujesc slugile lui şi care din slugile lui îi este prieten, acela-i slujeşte cu osîrdie şi cu dreptate. Iar de-i va fi
careva din slugile sale duşman şi nu va \'Tea să-i slujească, tot îi va fi [apoi]
prieten, căci îl vede destoinic şi sănătos la minte. Pentru aceea, cînd îl văd că
este întreg la minte şi destoinic, şi oştenii lui îi stau în faţă la slujbă cu frică
şi temere. !l Pentru ce? Pentru că toţi vor cunoaşte cum sînt domnii întregi 7Jb
la minte. Căci domnul care este întreg la minte, are şi multă destoinicie şi
cite le face cu mintea, toate sînt spre fapte bune. Astfel mintea se află în trupul
mpului asemenea steagului cînd stă în mijlocul luptei, iar în luptă toată
oastea priveşte la steag. Şi pînă stă steagul în luptă, acea luptă nu se cheamă
biruită, chiar dacă are năvală grea [spre sine], iar ei toţi privesc spre steag şi
toţi se string împrejurul lui. Iar dacă cade steagul, toată oastea se risipeşte
şi nu se ştiu unul cu altul cum şi încotro merg.
.
Aşişderea este şi domnul; pînă stă ~I mintea lui într-însul întreagă, toţi 74a
oştenii lui se string împrejurul său, ca şi oştile împrejurul steagului, şi iau
învăţătură şi înţelepciune de la domnul acela ; şi nu numai slugile lui iau
învăţătură şi înţelepciune, ci şi alţii din alte ţări poftesc să ia de la dînsul
învăţătură şi înţelepciune. Iar dacă slobozeşte domnul trupul său spre desfrinare şi spre beţie şi spre alte [fapte], pe care nu le iubeşte Dumnezeu, şi-şi
pierde nădejdea şi frica lui Dumnezeu şi înnebuneşte în puterea lui, atunci
Dumnezeu se minie pe dînsul şi nu-i face alt rău mai mare, decit mai întîi
îi ia mintea. Deci, dacă îl lipseşte de minte, de atunci nici o faptă bună nu vei
mai găsi la domnul acela, nici cinste nu ii va mai avea de la slugile lui şi de la 74 h
alţi domni care sînt împrejurul lui. De aceea, el le va fi numai de ocară şi
de ris, iar slugile lui se vor împrăştia de la el, ca şi ceara care se topeşte. Căci
pînă stătu steagul lui, şi ei toţi stătură împrejurul lui şi priveau la el, iar cînd
a căzut steagul, ei toţi o luară la fugă şi nu ştiau unul de altul încotro s-au
împrăştiat.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

UN TEXT SLAVON DE FARMACOTERAPIE POPULARĂ
DIN SECOLUL AL XVI-lea
LUCIA D JAMO-DIACONIŢĂ

Manuscrisul miscelaneu slavo-român nr. 740 din depozitul Arhivelor
Statului din Bucureşti a atras atenţia specialiştilor prin conţinutul său deosebit de variat şi interesant. Prima menţiune despre acest manuscris aparţine
lui B.P. Hasdeu 1 , care a precizat că aparţine mănăstirii Mihai-Vodă din Bucureşti şi care, relevîndu-i importanţa, l-a calificat ca un „manuscris foarte remarcabil" 2. Prezentînd acest miscelaneu compus din 31 de scrieri eterogene,
laice şi religioase, în bună parte legende apocrife ale Vechiului şi Noului
Testament, B.P. Hasdeu preciza că, deşi sînt scrise de aceeaşi mină, lucrările
sînt copiate după nişte originale mai vechi, din diverse epoci şi de diferite
redactii 3 •
Manuscrisul este un miscelaneu din secolul al XVI-lea, scris cu caractere semiunciale, pe hîrtie groasă, de dimensiunile. 17,5 cm X 11 cm, fără
început şi fără sfîrşit. Semnalîndu-1, B.P. Hasedeu preciza că manuscrisul
era atunci fără început şi fără sfîrşit şi că avea 140 file (op. cit., p. 181). O
informaţie identică apare şi la A.I. Iaţimirski (op. cit., p. 843). După o veche
numărătoare corectată, reiese că de atunci şi pînă acum s-a mai pierdut o
filă de la început. !n afară de aceasta, ţinînd seama de lipsa de continuitate
a textului între filele 4 şi 5, se pcate afirma că şi acolo lipseşte cel puţin
o filă.
De altfel, în josul filei 4'" este însemnarea prescurtată «lips.» „lipseşte",
scrisă cu creion negru, care presupunem că aparţine lui B.P. Hasdeu, ca şi
numeroasele sublinieri din text. Manuscrisul, în parte deteriorat, cuprinzînd
unele pasaje ilizibile, este scris cu cerneală neagră, iar titlurile şi iniţialele
Cuvinte din btUrtni. Cdrţile populare ale romanilor in sec. X V I, în legtUurd cu litef'atura
cea nes"is6., Buc., 1879, p. 181-184; alte menţiuni se găsesc la A. I. I aţi m irs k i, C11aBRNCKUe u pycCKUe pyKonucu PYM&lNCKUX ou611uomeK, St.-Pb. 1905, p. 843-844;
N. C a r t o j an, Cdrţile populare tn literatura romti.ncascd, voi. I, Epoca influen/ei sud-slav•,
Bucureşti, 1929, p. 58.
2 B. P. Hasdeu, op. cit., p. 181.
3 Ibidem, p. 184.
l

poporană.
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sînt scrise cu cerneală roşie. Toate filele sînt desprinse de scoarţa de piele
maron. Cotorul scoarţei are în interior o filă de pergament scrisă în caractere
chirilice. Pe copertele interioare sînt lipite două foi de hîrtie cu diverse însemnări. Astfel, pe partea interioară a copertei din ţaţă (pe hîrtia lipită) este o
însemnare parţial în slavonă, parţial în română 44Jf X"1 o X'o4.1fT „dacă cineva
va voi", iar mai jos: 4AfK1i. noi CJTl!11... HssMfHHI w-r u,.i .•• H co. r:ocntwrnHf
~H ••• „cu voia tatălui.„ şi cu ajutorul fi(ului)" ... M.ip70p1c:fM HOH fO\' c)1·.$t.fTMf
1104cTpf.„ IJ!Ttlju~ Hc1:411 „Ştefan a is:ălit".
Pe partea interioară a copertei de la sfirşitul manuscrisului, sus, f ste o
însemnare ilizibilă iar la mijloc: fa· IB.Hi:,O:f fi4ţH~KCKH J\IM KOIK0,44 GO)t((io
MHJ\OCTHiO roenOA4Pll lUMJ\'f IB.ollA~KeKO~Q A4J\H en J\HC1" H.:Wll CfMO\' 4AOKtKoy
1:4 HMf :C..tcH„. H A4 EA'lA!T M~U,f:f lf C.l.\f I Ct!J\I J\HCTOM H4WHM K1i.3HM4TH
mroK~ np4KH KW•"4TH „Io Miron Barnovschi„. noi voievod din mila lui
Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, am dat această carte a noastră, acestui

-0m pe nume Vasi ... şi să fie tare şi puternic cu această carte a noastră
să-şi ia dreptele lui bucăţi".
!n manuscris se mai găsesc următoarele însemnări : pe fila F- o invo<:aţie în limba greacă, cu litere chirilice : .sr11~·c o 01wc .ar "'c „sfîntul Dumnezeu sfîntul"; în josul f. 9v_10r: &J\4>KEHt. M,"f\)1(11 ll>KI HE HAE „fericit bărba
tul care nu se duse" şi f; 14r: Hcoyn. XpHcToc 11H1:.s „Isus Hristos învinge".
B.P. Hasdeu s-a ocupat în mod special de două lucrări din miscelaneu,
şi anume: de Razumnic (lnţeleptul) şi de Legenda lui Avraam, reliefînd importanţa acestora pentru literatura slavo-română şi făcînd interesante referiri şi la alte literaturi slave. Alte două lucrări cuprinse în miscelaneul nr.
Î40, şi anume: GJ\ORO "' KETX"OM illlf~dllAP'k K~Ko "\'EH luird u,.ipt H G'fwH 4
1· .apt .i1MioptHeKJ H ;:, U,4pt' X'.ili.i.iHCKi.iX' „Cuvînt despre bătrînul Alexandru
cum a ucis pe împăratul log şi pe împăratul amorenilor şi pe cei doisprezece împăraţi hananeeni" (f. 114• -123r) şi ~110Ko "' u,.ipt <l>cu,t H w
&p4T'fH 1ro K4KO nor°'J'&!i HX' fAHH.1 Kp1i.UIM.SpHU,4 ®'"'*4114 K'o EAHHX. HOIJI „Cuvînt despre împăratul Foca şi despre fraţii săi cum i-a omorît crîşmăriţa
Theofana într-o noapte" (f. 123r-128') au reţinut şi reţin atenţia cercetă
torilor 1 .
Considerăm ·că merită atenţie şi textul de farmacoterapie populară
(botanică medicală cum spune B.P. Hasdeu) 2, ca fiind cel mai vechi 3 dintre
textele cunoscute la noi din domeniul folclorului medical, capitol interesant
1

Vezi, de pildll, P. A.

S î r cu, Jiu1anmuNcKaR nosecmb oi) o6Me/IUM UMnepamopa f/JoKu
Pb., 1883; An dr e Ma z o n, Le dit d'Alexo:ndre le
Fieil, «Revue des Etudes Slaves», XX, (1942), p. 13-40; E mi 1 Tur de anu, La litti.rature bulgare du XIV-e siecle el sa diffusion dans Ies Pays Roumains, Paris, 1947; E mi 1
Tu r d ea nu, La Ugende slave de NicAphore I I Phocas el de Theophano, son epouse, în «Dis·kussionbeitrage. zum XI lnternationalen 'Byzantinistenkongrcs Miinchen 1958» Mlinchen,
1961 etc.
2 Op. cit, p. 182; I aţi mir s k i, op. cit., p. 84:i, li denumeşte mpaBHUK precum apare
denumit şi în manuscrisul nr. 292 (Inventar al manuscriselor Arhivelor Statului din Bucureşti),
sub cotă.
• B. P. Ha s de u, op. cit., p. 184, precizează că aparţine primei jumătăţi a sec. al
XVI-iea.
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https://biblioteca-digitala.ro

FARMACOTERAPIE POPULARA DIN SECOLUL XVI

379

al vechii culturi românesti 1 . Primele 12 file ale manuscrisului cuprind un
preţios material de leacu~i populare pentru diferite boli.
Strădania de a învinge boala fiind tot atît de veche cît omenirea, în mod
firesc s-a dezvoltat şi la noi, ca şi la alte popoare, o „medicină casnică" bazată
pe terapia empirică, pe un număr de reţete simple care circulau oral sau în
manuscris 2 . Reţetele prezentau un mare interes, fiind apreciate atît pentru
caracterul lor practic şi util, cît şi pentru faptul că la executarea lor se întrebuinţau plante la îndemîna oricui. Există numeroase dovezi că la noi, în trecut,
textele de medicină populară s-au bucurat de o largă circulaţie, precum reiese
şi din faptul că, la biblioteca Academiei R.S. România, de pildă, se găsesc
numeroase astfel de manuscrise 3 .
De altfel, în evul mediu, în întreaga Europă, manuscrisele (ulterior şi
publicaţiile) cuprinzînd reţete medicale au avut o largă difuzare. !n unele
ţări, începînd cu mijlocul secolului al XIII-lea, au început să se redacteze
tratate de medicină în limbi numite „vulgare" 4 • Unele din aceste tratate erau
traduceri din limba latină, iar altele au fost compuse direct în aceste limbi.
Deosebit de apreciate la vremea lor, aceste cărţi, care în general erau compilaţii, au fost copiate de nenumărate ori. Păstrate prin tradiţie din generaţie în generaţie, astfel de lucrări. constituind bunuri familiare, se găsesc
în numeroase copii în diverse ·limbi.
ln cadrul •alorificării textelor vechi, începînd cu secolul al XIX-lea,
a existat o susţinută preocupare de a publica texte de folclor medical. Astfel,
în Franţa de pildă, Pau1 Mayer a publicat o serie de texte de folclor medical 5 •
Preocuparea de a publica astfel de texte a existat şi în ţara noastră,
unde au văzut lumina tiparului atît texte vechi de medicină populară 6 , cît
şi culegeri de material folcloric 7 şi interesante documente referitoare la istoria
medicinii -noastre ti.
N. Cart oja n, Cărţile popula1'e în literalu1'a românească, voi. II, Epoca influenţei
Bucureşti, 1938, p. 233.
• Vezi şi G. Barbu, G. B r ă t c s cu şi V. 111 an o Ii u, Din trecutul medicinii in
Republica Populară Română, Bucureşti, f.a., p. V, IX.
3 Vezi şi I. C. Caz an,
Texte de folklor me.dical, în «Cercetări literare» II, Bucureşti,
1936, p. 55-78.
• Vezi Pa u 1 May e r, Manuscrits medicaux c>1 franfais, in «Roman.ia», t. XLI\',
Paris, 1915, p. 161.
• Menţionăm c!teva: Les manuscrits fraflfais de Cambridge, in «Roman.ia..>>, t. XXXII, 1903,
p. 75-101; Recettes medicales en proven~al, ibidem, p. 268--299; Manuscrits medica1<:t en fra11fais in «Romania..>>, t. XLIV, 1915, p. 161-214, etc.
' M. G aster, Lile 'alura popula1'd română, partea a II-a, Bucureşti, 1883, capitolul
Doftorii, p. 535-543; Dr. N. I. Angelescu a publicat în «Spitalul>>, an. 24, p. 207, reţete după
manuscrise, etc.
7 Menţionăm, de pildă:
Dimitrie P. Lup a ş cu, Medicina babelor, adunare de
descînlecc, reţete de doftorii şi vrăjitorii băbeşti, Bucureşti, 1890, Analele Acad. Rom. Seria II,
t. XII, Mem. Secţ. !it.; Dr. N. Le o n, Istoria naturaltl medicală a poporului român, Bucureşti, 1903, Analele Acad. Rom. Seria II, t. XXV, Mem. Secţ. ştiinţ. Capitolul II al acestei
lucrări, intitulat Plantele, p. 21-77, este o prezentare a plantelor medicinale folosite de popor;
G r. Gri g ori u - R i g o, Medicina poporului, Bucureşti, 1907, Analele Acad. Rom. Seria
II, t. XXX, Mcm. Secţ. lit. ; Tu d or Pam fi 1 e, Boli şi leacuri la oameni, vilf şi p4sări
după datinile şi cmlinţele. poporului român, Bucureşti 1911, etc.
8 Pompei
Samar ian, Medicina şi farmacia tn trecutul românesc, Călăraşi, f.a..
1

greceşti,
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Prin conţinutul şi prin vechimea sa, fragmentul de botanică medicală
din ms. 74-0, care a fost, desigur, mai lung (fără a se putea însă preciza extensiunea pe care a avut-o), prezintă un interes special pentru studiul slavonei
româ.neşti, pentru literatura populară şi folclor, ca şi pentru istoria fanp.acoterapiei noastre, motiv care ne îndreptăţeşte, credem, să prezentăm textul
slavon însoţit de traducerea în limba română şi să ne oprim asupra unor tră
sături de limbă specifice.
Am reprodus textul în fotocopie. Iată traducerea:

... în jurul urechilor şi în jurul mustăţilor şi pe cine îl doare abdomenu/,
cu aceasta şi va fi sănătos. De asemenea, pe cine îl doare stomacul din
cauza diareei să fiarbă cu vin sau cu oţet şi să bea şi va fi sănătos.
Pătlagina. Pătlagina este o plantă foarte bună, căci nu este numită în
zadar pătlagină, căci pătlagina este de două feluri : mică şi mare. Pătlagina
1v mare are în sine această putere: din ea se face o alifie bună pentru toate răllnile
şi durerile. Oricine are diaree să fiarbă pătlagină, să săreze puţin şi să frece cu
boabe de linte şi să mănînce, în fiecare diminea,tă, pe stomacul gol şi se întăreşte
stomacul. De asemenea, cine are durere în urechi să pună suc de pătlagină
fn ureche şi durerea se potoleşte. De asemenea, cine suferă de stomac să fiarbă
în vin şi să bea cald, în fiecare dimineaţă. De asemenea, pe cine îl dor ochii să
2 stoarcă suc de pătlagină şi să a llPlice (pe ochi). De asemenea, cine scuipă singe
să fiarbă pătlag1'.nă cu m:n şi să bea, în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol. De
asemenea, pe cine il dor dinţii, suc de plantă de pătlagină să strecoare şi să-şi
ungă dinţii şi se va vindeca durerea de dinţi. De asemenea, femeia care suferă
lunar de multă, scurgere de sînge să strîngă sămîn,tă de pătlagină, s-o fiarbă
2v în vin sau în oţet să bea dimin~a.ta şi seara şi i se va vindeca li durerea. De asemenea, pe cine îi dor rinichii sau scroturile să bea aceeaşi (băutură), în fiecare
diminea,tă. De asemenea, pe cine îl ţin (scutură) frigurile să ia patru rădăcini
de pătlagină şi patru linguriţe de apă şi patru linguriţe de vin, toate acestea le
pisează împreună, amestecîndu-le, şi să bea, şi va fi sănătos.
SchineluL Schinelul este de două feluri: roşu şi alb. Cel roşu are această
putere: săpind (îl scoţi din pămînt săpînd) spală-l cu apă curată şi pune-li!
3 în băutură şi în orice seară unge frecţionînd nasul omului şi arată cînd bea.
De asemenea, în orice casă va mirosi a schinel, atunci şi toate impurităţile şer
pilor le izgoneşte cel alb. Deci oricînd te va ţine (vei suferi de) o boală cu febră,
ia rădăcină sau plantă de schinel alb, mîncînd pe stomacul gol ... 1 şi va fi
sănătos. De asemenea, cine boleşte în casă, fără să ştie anume de ce boală, să
Jv pună sub cap schinel; li dacă va transpira, se va face sănătos, iar dacă va deveni
palid, atunci' va muri.
Anj?'helica. Anghelica este foarte bună. Pe stomacul gol, dimineaţa, se ron,tăie rădăct'.nă sau se bea în rachiu şi distruge toată otrava (toxinele) fie din bău
tmă, fie din mîncare şi va fi sănătos. De asemenea, pe c1'.ne l-a muşcat un cîine
turbat, atunci să piseze anghelică, s-o fiarbă în mt'ere proaspătă, să o pună pe
4 muşcătură şi se va vindeca. li De asmenea, cine nu ţine în el mîncarea sau
băutura şi vomită, mănîncă anghelică şi vei fi sănătos.
să ungă

I
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Pătrunjelul de cîmp. Pătrunjelul de cîmp este o plantă bună şi folositoare.
Pe cine îl doare inima să-l fia1·bă în apă şi să bea în fiecare seară şi în fiecare
dimineaţă. Inima se va răcori (potoli) şi stomacul, şi va fi sănătos. De asemenea
pe cine l-au străpuns cu săgeata să piseze pătrunjel de cîmp şi să ungă rana
şi va izgoni săgeata. De asemenea, cine va fi rănit să mănînce pătrunjel de
4v cîmp şi să pună li pe rană şi va fi sănătos. De asemenea, cine suferă de minie
(nervozitate) să mănînce pătrunjel de cîmp şi va fi sănătos. De asemenea, cine
are tuse uscată să fiarbă (pătrunjelul de cîmp) în apă sau chiar să ronţăie şi
se va vindeca capul şi pieptul.
Şopirliţa. Şopîrli,ta este o plantă foarte bună. Pe oricine l-a muşcat şarpele
sau vipera pune-o ( şopîrliţa) pe rană sau fierbînd-o în apă să o bei. Vătămătura
din om o izgoneşte. De asemenea, cînd omul o va purta cu sine li- 1 sau o va (fierbe)
5 cu bere şi va bea pe stomacul gol, vindecă toate bolile. De asemenea, cine are
hernie să ia cîteva ouă. de găină, să aleagă din ele gălbenuşurile şi să le pună într-o
oală nouă şi să le pună pe cărbuni, pe un foc mic, şi să fiarbă atit de mult, pînă
ce din ele iese apă roşie şi să înmoaie o pînză curată şi ungînd pe hernie se va
vindeca.
Planta iarba-tăieturii. De asemenea, femei·a care este ruptă (are ruptură)
sv să ungă cu aceeaşi şi partea ruptăl/ s-o ungă.
Iarba-tăieturii. I ar ba-tăieturii este plantă foarte bună. Orice om care mîncînd şi nu poate elimina să fiarbă iarba-tăieturii în apă şi să bea în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol. Cu aceasta uşurează (potoleşte) stomacul şi are ieşire
(scaun) ziua (în fiecare zi). De asemenea, amestecă suc de iarba-tăieturii cu
vin şi cu apă, cit vin atîta apă, şi cu aceasta se vindecă acei care scuipă sînge.
De asemenea, pentru ceea ce creşte sub ochi ca o carne sălbatică, pisează iarba6 tăieturii şi pune-o pe ochi şi (ochiul) va fi sănătos. li De asemenea, curăţă rana
din care curge puroi. De asemenea., cine se loveşte (răneşte) pe sintJ să ia frunză
de iarba-tăieturii, să o amestece cu untură veche, s-o pună pe rană şi va fi sănătos.
De asemenea, pe oricine îl doare în nări să ia suc de iarba-tăieturi1: să-l amestece
cu ulei, să picure în nas şi va fi sănătos. De asemenea, uscînd iarba-tăieturii,
amestec-o cu miere proaspătă şi, după ce ai fiert-o, s-o bei. Splina şi sîngele şi
tusea şi acei care ... 2 se m:ndecă. De asemenea, cine li are chelbe să ardă iarba6v tăieturii, s-o strecoare prin sită şi, după ce a fiert-o, s-o bea; sau cine are jocul
lunii. De asemenea şi pe ra'lă să pună frunză pisată de iarba-tăieturii, sărează
puţin şi cu unt proaspăt şi s-o pună pe rană. De asemenea, cine are rana învechită sau un os spart în cap s-o piseze şi cu ulei de măsline şi s-o pună pe rană.
De asemenea, pe cine îl dor ochii să fiarbă în apă de ploaie frunză de iarba-tăie
turii şi s-o pună rece pe ochi:i bolnavi li pînă la 9 (nouă) zile. De asemenea, fier7 bind iarba-tăieturii şi aceluia care o va mînca sau o va bea i se vor vindeca ochii
din care curg lacrimi. De asemenea, din ... 3 sau cine suferă de stomac să fiarbă
în apă iarba-tăieturii şi s-o bea pe stomacul gol. De asemenea, cine (suferă) de
tuse să ia iarba-tăieturii, s-o piseze şi s-o mestece cu miere proaspătă, s-o fiarbă,
s-o bea caldă şi va fi sănătos. De asemenea, pe cine îl doare splina sau stomacul
să ia patru linguriţe de iarba-tăieturii fiartă şi patru linguriţe de vin şi 30 (trei1 . . • lipseşte din text cel puţin o filă.
2 ••• loc şters ln textul original.

• ... Textul insuficient de clar.
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zeci) de boabe de piper, li să le amestece împreună şi să bea în fiecare dimineaţă_
cine îl dor şoldurile să bea aceeaşi (băutură). Tot aşa, pe cine îl ţin (scufrigurile zilnice să ia o lingură de iarba-tăieturii şi două linguri de păUagină
pisată cu apă caldă şi să le bei mai înainte de a te apuca (frigurile). Tot aşa,
cine freacă frunza e1: şi o trece prin sită, amestecînd-o cu apă, să o bea şi se va
vindeca boala din om. De asemenea, şi cei sănătoşi să o bea în vin sau în apă
8 şi se vindecă de slăbiciune (a corpului). Tot aşa pulberea li de iarba-tăieturii
pisată şi iarba-tăieturii uscată amestecată cu vin izgoneşte otrava. De asemenea,
cine are obrajii palizi să bei iarba-tăieturii fiartă cu vin sau cu apă (şi) vei fi
rumen (în obraji). Tot aşa, cine are mîncărimi pe abdomen amestecă iarbatăieturii cu apă, fierbe-o şi bea-o şi vei fi sănătos de orice boală.
Menta. Menta este o plantă care are putere binefăcătoare. Fierbe-o cu vin
sau cu păsat tare şi bea dimineaţa şi în ziua aceea să nu mai bei nici o altă băuBv tură. Vindecă ii la om toate bolile. De asemenea, fierbe-o în vin sau în apă şi bea
pe stomacul gol, în fiecare diminea,tă... 1 puterea sa şi cură.tă toate putreziciunile
dinăuntru. Tot aşa, fierbe mentă în apă şi bea totdeauna şi tot răul din om care
este înăuntru se curăţă. De asemenea, cui îi miroase g1tra să ron,tăie mentă în
fiecare dimineaţă, pe stomacul gol.
Brusturul. Brusturul este o plantă bună şi folositoare. Fierbe-l în apă şi
9 spală-te pe cap cu el, li goneşte toţi păduchii (toate insectele) şi curăţă toate impurităţile (murdăriile). Tot aşa.fierbe brustur cu vin şi bea, în fiecare dim1·neaţă,
pe stomacul gol, căci goneşte dinăuntru viermi1: intestinali.
Urzica. Urzica este o plantă bună. Dacă vreun om suferă de stomac, să
fiarbă urzici cu vin, să bea, (şi) va fi sănătos. De asemenea, cînd cineva are mîncăr1:mi Î1t buric sau altundeva, să fiarbă sămînţă de urzică şi frecînd s-o amestece
9v cu miere proaspătă, să bea ş1: boala se va vindeca. Tot aşa, cine tuşeşte săjiarbăll
urzici în apă şi să bea, pe stomacul gol. De asemenea, cine are răni să piseze
frunze de urzică cu unt vechi; curăţă toate rănile şi vindecă. Tot aşa, pe cine
l-a muşcat un cîine turbat, să ronţăie rădăcină de urzică. De asemenea, fierbînd-o
în apă să bea, (şi) va fi sănătos. Tot aşa, orice om are gălbenare să stoarcă
suc de urzici, sucul stors să-l bea adeseori cu vin, (şi) va fi sănătos. De asemenea,
10 orice om suferă de splină, li (să ia) sămînţă de urzică frecată cu apă caldă;
goneşte frisoanele din stomac şi umflătura abdominală. Tot aşa, amestecă rădă
ci:na de urzică cu. vin, pune pe stomac, se vindecă şi se întăreşte şi (trece) şi mîncărimea. Şi, cine ronţăie rădăcina de urzică, aceluia îi trece mîncărimea.
Roiul. Roiul de albine. Sucul lui fierbe-l şi unge-l cu pîine albă, pune-l
pe ochii bolnavi. Umflătura din ochi se curăţă ş1: se însănătoşeşte.
IOv
Ghinţura. Ghinţura (este) o plantă bună. li Orice femeie care nu poate să
nască capi:! să fiarbă ghinţură cu vin într-o oală nouă şi să o strecoare printr-o
pînză curată ~i după ce se aşează ( sedimentează) îi dai să bea şi în curînd va
naşte un copil. Sau, simplu, pisează cu apă şi pune Ungă bur1:c şi îndepărtează
repede de buric, va naşte repede . .. 2 ca să nu-l ţină mult, ca să nu scoată uterul.
De asemenea, femeia care are mîncărimi în jurul buricului pentru naştere, să
. 11 fiarbă ghinţură li în apă şi dă-1: să bea şi pune-i pe buric şi-i trece durerea. Tot
7v

Şi pe
tură)

1 ...

1 .•.

Textul insuficient de clar
textul insuficient de clar.
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aşa, pe cine îl ţin (scutură) frigurile să fiarbă ghinţură şi să o bea caldă. Cînd
îl vor apuca (frigurile) , atunci va ieşi (elimina) prin vomitare sau pe la spate,
tot una ; dă-i să bea pe (stomacul) gol.
Traista-ciobanului. Traista-ciobanului este o plantă bună. Fierbe-o cu
vin şi cu trei fire de păr de castor şi bea oricît ar fi de caldă. Cine are paralizie
sau orice rîie, cînd va bea va fi sănătos. li De asemenea, cine va bea această plantă
sau o va folosi atunci cînd îl doare în gît sau (cînd îl doare) capul, să o fiarbă
în oţet. Sau cine are pădiichi, curăţă toate impurităţile.
De asemenea, dumbravnic, să-l fiarbă în apă şi să spele capul şi se va
însănătoşi. Cînd curge pieptul femeii, fierbînd cu oţet traista-ciobanului, să-i
dea să bea, pe stomacul gol, şi se va însănătoşi.
Mărarul. Mărarul crud mănîncă-l totdeauna pe stomacul gol, cu şopîrliţă;
izgoneşte (boala). De asemenea, cine va mînca mărar, li omul acela va fi întotdeauna tînăr. De asemenea, cui îi supurează rana să pună mărar pisat pe rană,
umflătura trece„.

*
*

*

Acest important fragment de 'fapnacoterapie populară din ms. 740,
unic în felul său, i.:cris în slavona ucraineană, dar cuprins într-un miscelaneu
medio-bulgar, ridică mai multe probleme, dintre care ne oprim la urmă
toarele:
1. Depistarea prototipului, a modelului, care a stat la baza acestei copii
2. Filiera şi epoca în care a pătruns în literatura română veche
3. Raporturile cu celelalte manuscrise şi publicaţii medicale din ţara
noastră

4. Raporturile cu lucrări medicale din ţările sud-slave
5. Particularităţile lingvistice ale manuscrisului.
1. În ceea ce priveşte prototipul, modelul acestei lucrări de farmacoterapie, o analiză a textului ne determină să presupunem că la baza manuscrisului a stat opera unui celebru medic şi botanist grec Pedacius Dioscoride,
supranumit „Prince des simplistes" 1 , considerat ca fondator al farmacologiei
şi apreciat de Cuvier ca botanistul cel mai complet al antichităţii. Binecunoscuta sa lucrare De materia medica (Despre mijloacele de vindecare), consacrată
medicamentelor de origine vegetală, foarte răspîndită în evul mediu, a dominat toată evoluţia farmacologiei pînă la Renaştere 2, a fost cartea de căpătîi
a farmaciştilor şi, ca important izvor pentru studiul medicamentelor, a circulat, în numeroase copii manuscrise. Lucrarea s-a bucurat de atîta apreciere,
1 Vezi P. A n d r e M a t t h i o l u s, Les commentaires sut' Ies six liV1'es de Pedacius
Diosconde Anazarbeen de la matiere medicinale. Ti-aduit du latin en iranya..is par M. Antoine du
Pinet, Lyon, 1605, in Episln (p. 14 nenumerotată), in continuare abrev. Matthiolus.
2 Vezi Di osc ori de Latin o, Materia medica libro primo a cura di H. Mihăescu
Iaşi, 1938, lnlroduzione, p. III.
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incit a fost tradusă şi de mauri şi de turci 1 • După inventarea tiparului,
începînd cu sfîrşitul secolului al XV-lea 2 cînd a apărut prima ediţie, a avut
o difuzare şi mai largă. Au văzut lumina tiparului numeroase ediţii din care
mentionăm: De medicinali materia, Libf'i sex, I oanne Ruellio Suessionensi
interprete, 2 ediţii din care ediţia a II-a, Lugduni, 1552 3 • In scopul răspîndirii
în mase mai largi, necunoscătoare de limba latină sau greacă, P. Andre Matthiolus, erudit naturalist, după ce a publicat în limba latină lucrarea lui Dioscoride, însoţită de completări şi comentarii 4 , a tradus lucrarea în limba italiană, însoţind-o, de asemenea, de un larg comentariu 5 • Cartea trebuie să
fi suscitat un interes deosebit, deoarece în cîţiva ani s-a retipărit în 4-5
ediţii, precum declară autorul în Epistre, scrisă la Praga în anul 1565 8 • Răspun
zînd aceleiaşi nevoi, la Lyon, în anul 1605, apare o ediţie franceză a lui P.
Andre Matthiolus Les commentaires sur les six livres de Pedacius Dioscoride
Anazaarben de la matizre medicinale. Traduit de latin en franfais par M. Antoine
du Pinet.
Paralel cu ediţiile publicate de Matthiolus, au apărut şi numeroase alte
ediţii, dar, după părerea lui Andrija Mirkovic, din punct de vedere al valorii,
opera lui Matthiolus deţine primul loc 7 •

1

Vezi A Ie x. Pap ad opu I - Ca Ii ma h, Dioscoride si Ludu Apuleiu ibotanica
1879, p. 6; vezi şi Josephus Rostafiliski, Symbolaadhisto-

daco-getică), Bucureşti.

f'iam naluralem medii aevi, Plantas, animalia, lapides el caelera simplicia medicamenta quae in
Polonia adhibebantui· inde a XII usquae ad. XV I saecvlum (quattuor cum tabulis), Pars I,
Cracovia, 1900, Prefaţă, p. XIV şi p. 8, abrev. mai jos Rost a fi os k i.
2 A n d r i j a
M i r k o vi c, ,:Maleria medica" Dioskorida - Ruelliov latinski prevod
i:: 7547 godine, «Acta historica medicinae, pharmaciae veterillae», an. II, 2, MCMLXII, Societas Jugoslavica historiae medicinae pharmaciae veterinae, Belgrad 1962, p. 154, precizează că
în 1499 la Veneţia s-a tipărit „prima ediţie greacă" şi că .~ediţia princeps latină" a apărut în
1478; vezi şi Alexandru Papadopul-Calimah, op. cit„ p. 9, care afirmă el!.
prima ediţie a. văzut lumina tiparului la Veneţia, în 1499.
8 D i o s c o r i d e s
A n a z a r b e u s P e d a c i u s,
P ed a nii D ioscorid es
A n a z ar b e i, De fl,f edicinali materia Libri sex, I oanne Ruellio Suessionen.si interprete. Cui-

libel capiti huius secunda editionis additae A nnolationes eruditae et compendiariae e solecliori M edicorum promptuario: cum triginta iconibus slirpium quas huiusce libri finis dabil: Lugduni, Apud
Balthazarem Arnolletum, 1559; Di osc ori de, Fatto di greco italiano, Veneţia, 1542;
P e d a n i i D i o s c o r i d e s A n a z a r b e i, De medicinali materia„. Ioanne Ruellio Suessionensi interprete, Franc(fort), 1543 etc.
• Vezi, de pildă, Pe t r i Andrea e Matt hi o Ii Sllflese medici, Comentarii in se:ie

libros Pe.dacii Dioscorides Anazarbei de Medica materia iam denus ab ipso aulore recognili,
el locis pliu miile aucli. Adiectis magnis, ac novis pla.ntarum, ac animalium iconibus, supra priores editiones longe pluribus ad uinurn de!ineatis„„ Veneţia, MDLCV.
•Vezi P. Andre Matthiolus, op.cil.
8 Unele ediţii· au fost bilingve, prezentînd paralel textul in limba greacă cu cel în limba
latină. De pildă: IIE6AKIOY 6iOI:KOPl60 Y ANAZAPBEDI: Pe daci Di osc ori da e
An a zar bei, De medica materia, libri V, Interpreta Marcello Vergilio Secretario Florentino Coloniae, MDXXIX (1529); IlE6AKIOY AIOI:KOPl60Y Ex nova interpretatione
Jani Antoni Saraceni Lugdunaei, MDXCVIII (1598) etc.
7 An d r i j a Mir k o vi (
op, cil„ p. 156.
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În evul mediu Dioscoride a fost tradus şi în limbile germană 1, rusă 2 şi
bucurîndu-se pretotindeni de mare apreciere.
În secolul al XV-lea, în Polonia, naturalistul medic Jan Stanko, pe care
J. Rostafi6.ski îl consideră „fără egal printre contemporanii săi" 4 , desfăşoară
-o bogată activitate în domeniul cunoaşterii plantelor medicinale, aducînd o
contribuţie similară celei a lui Matthiolus în Italia, a lui Ruellius în Franţa,
sau a lui Fuchs în Germania 5 . Activitatea lui Stanko a fost continuată în
Polonia de numeroşi cercetători, dintre care menţionăm pe Marcin din Urzţ
dowa, A. Schneeberger, A. Macri şi Ştefan Falimirz, traducător şi compilator al unui text care, în ultima anliză, are la bază lucrarea lui Dioscoride 0
şi care se intitulează, O zialach i o mocy ich „Despre plante (medicinale) şi
despre proprietăţile lor".
ln condiţiile unei difuzări atît de largi, lucrarea epocală a lui Dioscoride
a ajuns şi în Moldova cu unele transformări, determinate atît de filiera prin
care am primit-o, cit şi de timpul care s-a scurs de la apariţia lucrării pînă la
versiune::i. noastră.
Comparînd fragmentul nostru cu capitolele respective din tratatul lui
Dioscoride i, constatăm că lips~şte aproape integral partea introductivă
descriptivă referitoare la fiecare plantă în parte, iar din secţiunea consacrată
terapeuticii sînt redate numai unele fragmente.
Confruntarea celor două texte ne determină să afirmăm că, pentru nevoile populaţiei, tratatul medical atît de amplu al lui Dioscoride a fost redus
la unele indicaţii simple, prezentîndu-se ca o lucrare de terapeutică populară.
Nu avem dovezi spre a putea stabili unde şi cînd au putut surveni prescurtă
l'ile sau a avut loc trecerea de la un tratat ştiinţific vast la un ciclu de reţete
populare.
Independent însă de locul în care s-a înfăptuit transformarea, ni se pare
evidentă legătura dintre fragmentul nostru şi capitolele respective din opera
lui Dioscoride.
Prezentăm, în continuare, cîteva exemple de texte paralele care, după
păre ea noastră, sprijină ipoteza că fragmentul nostru îşi găseşte sursa în
opera lui Dioscoride.
sîrbocrcată3 ,

A pud An dr i j a Mir k o vi c, op. cit., p. 154, care precizează că prima ediţie gerapărut la Frankfurt în 1546.
Apud An dr i j a Mark o vi c, op. cit, p. 156, care arată că ln cronici se menţionează
că, în anul 1517, Dioscoridc a fost tradus în Rusia sub titlul Travnik Dioskorida.
3 Unicul manuscris slrbesc cunoscut a fost descoperit în biblioteca mănăstirii Hilandar
de prof. f>.:>rde Sp. Radoj~ic, care l-a prezentat în Cm:ipe cpncKe noBeAe u pyKonucHe /CHUU
y XUAamJapy, ln «ApxHBHCT», 2, 1952 p. 72.
' R o s t a fi Ii s k i, p. X, SO.
l

ma.nă

a

1

6
8

Idem, p. 5.
Idem, p. 71.

1 Am folosit ediţia Diosr:orides Anazarbeus (Pe<lo.eius) Pc danii
Di osc ori des
An a zar bei, De medicinali materia, Libri sex Ioanne Ruellio Suessione11si interprete ... , Lugduni, 1552.

25 -
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Diosccwide

Manuscris11,l 740

Plantago

IIpHRO\'THHKk

Duo plantaginis genera : minor. ..
altera maior.„ multo utilior magna
est... cocturn cum aceto et sale olus
dysentericis soeliacisque surnpturn
subuenit. Datur et in locurn Beta
cum lenticula coctum„. et auriurn
doloribus idem succus instillatur.
Additur quoque in oculorum collyria„. sanguinis excreationes sistit...
Ferunt tres radices cum tribus uini
cythis et pari aqua modo, tertianis
auxiliare ; et quattuor quartanis.
(Cartea a II-a, cap. CXIX p. 25>-254).

E.o IC npHnoyTHHK AK0141KHH„. M41\kllt
H Kll\HKHH. litl\)'KHH npHnoyTHllKk Toy~
MOU.

HM4lTi....

E'lir0\'MK4

Kol\HKoro

°''UpH C1i.l\H

Ml MHore

AP1i.>KHT

.s

KHMOM

H ,....

lffKHU.'k

npHRO\"THHl-.k

H

.31i.TlJH„. T.!K)f(I X'TO MdfT Eol\'kCT or
aorxo, TOrAkl

oy

at1xo

C1i.t'k

oyr.O\'CTH.

npHRO\"THHKoKklH
T.tK)f(f

Koro

Wlfll

EOl\RIT ci.Koy KklTHCHO\'KWH c npHnoyTff}fKO\' np111;A4A4H. T dK3(1 KTo Kp11.&I\~
Rl\IOfT...

TdK)f(f

TpRlr4KHU. 'k

Koro

AP1'lKlfT &11.SMH ·A-Kop111t np1moyTHHKOK4 H lf1i.TkllJH 1\11.)f(Kff KOAl!J H
lf1i.Th.lpH

O\")f(HU,'k

KHM'k

TO

KCf

KB.

KO\'fl'k CTOl\U,H HSMi;WJKWlfKh.I !IAOIJ<IK!.
EA'iAfT (f.l' - 2.v).

La Dioscoride se disting frigurile care revin din trei în trei zile (tertianae
de cele care revin din patru în patru zile ( quaternae), în timp ce în
textul slavon nu se face nici o distincţie.

f ebres)

Spina alba 1

litHfAHKTk

gestatur pro amuleto, serpens
abigere traditur.
(cartea a III-a, cap. XII, p. 333).

K1i. KOTOIJOM AOMO\' EO\' AfT KIHIAHKT4
fl4X'HA'iTH TOr4AHHh.I H gn.ct: Hflf'~CTOC
r4A ... 'IA'i;'fi. Kh.lr4HRllT E'kl\4RI

(f. 3<).

In acest fragment, deosebirea constă în faptul că în textul slavon se premirosului, planta este bună ca amulet pentru casă.
Cu referire la virtuţile plantei „iarba-tăieturii" găsim:

cizează că, datorită

Betonica
Folio dari debent ruptis, conuulsis mulieribus„. Stomachicis eam
manducare et succurn deuorare proderit, si postea diluturn unurn sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus„„
(cartea a IV-a, cap. I, p. 473).

T41:lKI

Koro lKOH4 cr.BHTk TO TklM»tf

1\\4)1( H KHl\O\' KdlKIT

l\1434TH... 0\'T0-

1\RlfT Th.IM 0\'TIJO&:~ H R!lOX'OAk KB..
Affklff.
dK)f(f C1i.Kk E\lţKKH'IHklli 31\\1i:-

T

W4H

.S

Klfll~M

H .S KOAOA'i, KOl\KO KHH4

TOl\KO H KOAl!J Th.I<\\ RO!IAOIJOKl\RllT
KOTOlJh.IH Rl\IOIOT K~"ll.Ki'Kl. (f. 5r,v) .

• La p. 334 se precizead. „Spinain a.lbam quam Bedegar Arabcs
benediclum" „.
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KponHKd

Follia utriusque illita, canis morsibus, addito sale, medentur.
(cartea a IV-a, cap. 79, p. 554)

T .ttOKi
r.i

Kcro O\"t.O\'CHT CKd)f(IHdHI KOTIO-

KjlOllHKHliJH

O\ KdpHKW!t
(f. 9v).

t:cprH

rpHSH.

ÎdK)Kf

or KC A 1' 1Jr1 SAPdK ENi.,&.tT-

Gentiana

qOpHOEliJJ\li.

Radix collyrij modo subdita, partus ejicit : imposita ut lycium uulneraria est. Succi extrahendi ratio
haec est : ccntusa radix quinque
diebus aqua maceratur: postea in
eadem trantispar decoquitur, dum
extent radices: et ubi refrixit
acqua, linteo excolatur (cartea a
III-a, cap. III, p.322).

f

01\H KOTOţlRI )f((Hd ROPOAHTH WTpo-

1.fJTI

HI MO)f(fT

K'IH~M •••

O\'KdpH

l.f)pHOEliJJ\

TC)f( AdH nHTH H &opso

S

no-

POAHT WTpO'ld
Q\'KdpH 'IOpHOEliJJ\ ••• O\" HOKOM ropq.th.KOM
H npcu;kAH

CKpos

'IHCTNi.Ni.

H r.IK'h. 0\"CTOHT CRI„.

RAdTHH..JL

(f. lOv).

Din partea finală a fragmentului de mai sus reiese, în mod evident, siinplificarea modului de extragere a sucului, păstrindu-se doar acţiunea de fierbere şi strecurare 1 .
Cu privire la virtuţile mărarului găsim această paralelă :
anethum

genitura restinguit assidue potum
(cartea a III-a, cap. LVI, p. 383).

KTO Kpon 6'1\AIT r.ICTH 3dKWI MOA0,4..
RliJKdlT 'IMKi>Ki.. TOT, (f. lP-12•).

Faţă de formularea ştiinţifică, medicală din textul latin, reluată identic
în diverse ediţii comentate 2, în fragmentul nostru şi-a făcut loc o formularemai elegantă.
Textul nostru de botanică medicală prezintă faţă de Dioscoride elemente·
eterogene şi unele inovaţii în sensul că în el figurează şi plante inexistente
în textul lui Dioscoride. Aceste inovaţii se datorează, probabil, comentariilor
lui Matthiolus.
1 In traducerea franceză a lui Matthiolus sau în ediţia italiauă a lui Curtio Troiano textele se păstrează integra.I astfel:
II sugo suo si racoglie în questo modo:
Apres qu'on aura concasse la racine,
~i pista la radice e per cinquc di si lascia
on la met en influsion d'eau cinque jours
stare in acqua, e cuoccsi puoi in quella.
durant. Puis on la fait cuire dans la ditc
acqua medessi1na sin che le radice, ven-eau, jusqu'a ce qu'on voit entierement
gono di sopra, e quando l'acqua sara rafla racine par dcssous !'eau. Et apres que
frccldata şi cola con una pezza di lino.
l'eau est rcffroidic on la pase par un linge
(Curtio Troiano, f. I23r).
(Matthiolus, p. 249).
2 Vezi, de pildă, formularea în limba italiană: „he,"Uto di continuo, il seme isstinguela ''ertu generativa" (Ediţia Curtio Troiano f. 144').
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Astfel, de pildă, Dioscoride nu se ocupă de planta angelica, ci numai
-Oe myrrhis (cartea a IV-a, cap. 101, p. 571). Matthiolus, la capitolul închinat
plantei myrrhis (cartea a IV-a, cap. 111, p. 421) instituie un subcapitol intiM'.1t angelica, în care, după ce o caracterizează drept „une plante excellente",
scne:
Manuscrisul 470

Matthiolus

„Elle est bonne aussi aux mor-sures d'un chien enrage et de toutes .bestes venimeuses, appliquee
sur la playe, avec rue, et prinse
par la bouche.

ARlrH11 KO! AfPRIKt.iH te KfllMH AO&po. •••
1'4K)f(f KTO Koro KOTIOrA CK4;>KfHARI
O!Kl!c:HT Torc- r Ai.I

CTOllKWH

OIKAPH

AtirHlllO c np'kCHt.11\\ MfAOI\\ H npHK114A4!i H4 HO! °''3AOPOKllA'lf r.

(f. 3v).

De asemenea, la Dioscoride nu găsim indicaţii relative la pi·mpinella
sax:ifraga sau pimpinella, ci el se ocupă numai de planta tragium (cartea
a IV-a, cap. 40, p. 512-513). Matthiolus, în continuarea prezentării plantei
.tragium, creează două subcapitole: a) pimpinella saxifraga şi b) pimpinel/.a
{cartea a IV-a cap. 45, p. 379-380), din care redăm:
Pimpinella

L'herbe est bonne
playes et ulceres ...

G.tAPfHfll,

a

guenr

T4K>Kf

KTO C.TiAfT p4HHt.IH lll>KAk

APfHfll, H npHK114A4H
CA'iAfT (f. 4r,v).

Kf-

AO poHi.i 3AP4Ki.

Un alt exemplu se referă la planta veronica, despre care Dioscoride nu
face nici o menţiune, ocupîndu-se numai de abrotonum (cartea a III-a, cap.
25, p. 348-349). In comentariul lui Matthiolus (cartea a III-a, cap. 25; p.
267) găsim:
Veronica

Ov;>KoKHHK

pla~te

excellente qu'on appelle Veromca„.

O\'>K~KH!IK te 31\'kllRI &4p3o AO&po

(f. 4v)

De asemenea pentru betonica la Matthiolus mai găsim în plus o indicaţie
-care figurează şi în ms. 740, dar care nu se găseşte în comentariul lui Curtio
Troiano:
Prinse en breuuage, aux poix
-de deux dragmes, et quatres sextiers d'eau chaude y adiustant une
dragme de plantain, elle guerit les
fieures quotidiennes : mais il la faut
prendre quand on a l'acces (cartea
a IV-a, cap. 1, p. 353).

T4K;>Kf Koro npRICIJ,RI AHfKHAA\ APD.lKHT
f!0.31\\H ll:A'iKKHU, 1;; llO;>t(K.Ti 4 AK'k llO>KKt.I
11pHno1THHK4 CTOllU,H 3 KOAOIO T1'.nllO>'fi
H n"iu npi..K'k H'k>KllH K()llH 'I" RI A\dfT
110.(KdTHTH

(f. 7v).

Intre textul francez şi cel slavon constatăm o mică deosebire în ceea ce
momentul propice pentru a fi luat medicamenh11. Matthiolus con-·

priveşte
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sideră că medicamentul trebuie luat în timpul accesului malaric, iar în ms. 740
preconizează luarea medicamentului înainte de acces.
.
O altă indicaţie proprie comentariilor lui Matthiolus, care nu. se găs13şte
nici la Dioscoride, nici în alte comentarii (Curtio Troiano, de pildă) tot despre

se
o

însuşire

a

aceleiaşi

plante:

·

Pillees a vet un peu de sel et mises
es narines, elles etanchent le sang
qui en sort.
(ibidem)

T4K)tU

KOl\HKoro

in.

~ClllHT

SHOAPfX'

C"li.KiK Rl!KKH'IHCro H.tA.tKH H !I wiiHKo~
H norcTH KO. HOC 3.4,pdKh. RlK.4,IT

(f• 6').

'

în comentariile sale, Matthiolus menţior.eazl şi proprietatea ghinţurei
de a vindeca frigurile, indicaţie care apare şi în textul slavon. .
L'eau de gentienne, passee en allembic de verre au Balneum Mariae
guerit les fievres (cartea a III-a,
cap. III, p. 250).

I

I

T llK:H<I

Koro

orupH

'IOpHORh.U.k

TpRICIJ,RI

MdlT orronHTH

,a.pi.:it<HT

TO.nl\O

nHH

TO

:K,4,li.l

(f 11').

între cuprinsul manuscrisului nostru şi lucrarea lui Dioscorid~ am constatat o nepotrivire care nu se explică nici prin comentariile lui Matthiolus,
nici ale altora. Astfel, în ceea ce priveşte virtuţile plantei denumite în ms.
740 c 'k Ho A or Ei. p o K Ho 11 care credem că este rom. dumbravnic (lat . .Melittis melissophyllum), se constată că, printr-o eroare, acesteia i se atribuie
unele din proprietăţile mentei', proprietăţi care în manuscrisul nostru nu,
sînt menţionate la izmă..
Mentha

Menta

G 'k ff'O

Mentha

.4,0\'RPOKHOf

Imposita fronti
capitis dolores
mulcet : mamas
si tendantur aut
lacte turgeant
comprescit.
(Dioscoride Cartea a III-a,p.360).

Imposita
alia
fronte, acqueta il
dolore de] capo :
mitiga le tensioni delie mamel·
le e le gonfiature
per troppo latte.
(Ediţia
Curtio
Troioano,
f.
129v.

Appliquee sur le
front, elle appaise les douleurs
de la tete. Elle
appaise les douleurs des mamelles enflees ou
trop pleines de
lait (Ediţia Matthiolus, p. 274).

or KO.A, °k Oţ'Kdplf
H r 11.tKO\' Mii.I ·no!lAOPOKllA\IT .Ilp1i.CH
O\'

:H<IHbJ

0\'T°klid.TiT

KOl\H
Oţ'U

pHKWH !I WIJ, TOI\\, ••
Oţ'!i.4,pdKl\RtlT

(.IP).

În toate exemplarele lucrării lui Dioscoride sau Matthiolus aflate la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România pe care le-am putut folosi,
fie că sînt în limba latină, italiană sau franceză, aceste indicaţii terapeutice
se referă la mentă, ceea ce dovedeşte că „greşeala" nu aparţine vreunei ediţii
comentate din lucrarea lui Dioscoride, ci textului nostru. Nedispunînd de
textul intermediar, nu putem şti dacă schimbarea este determinată de o
neatenţie a copistului ms. 740 sau dacă acesta a reprodus greşeala unui copist
intermediar. ~i se pare însă evident faptul că este vorba de o confuzie a vreunuia dintre copişti).
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O altă confuzie strecurată în ms 740 se referă la o însuşire a plantei
lragium, despre care textul latin, ca şi traducerile în limbile franceză şi italiană scriu identic:
tragium
Fama est sylvestres
capras sagittis confossas, eius herbae padulo spicuia executare.
(Cartea a IV-a, capit.

tragium
On dit que Ies daims
ayant des traits ou
des fleches parmi le
corp, Ies jettent hors
mangeant de cette herbe. (Matthiolus, p.

XL, p. 512).

379).

Del trago
Dicesi che le capre
selvatiche ferite di saetta si pascono di quest' herba e fanno cadere le saette infisse
nella came. (Cmtio
Troiano, f. 188 ).

Spre deosebire de acestea, în fragmentul nostru de farmacoterapie citim
T4K„(f Koro .SdCTjlT Ai\\T CTjlTAO.Ti Tor Ah.I IUAJllNflţl\ CTOAKWH nOAUa( jl4NOţ' CTjl'kAOj
&h.lrONHT.

Aşadar

o proprietate necontrolată ştiinţific a acestei plante şi menţio
doar cu referire la animale (capre). este prezentată în textul nostru ca
o virtute reală, aplicabilă la oameni. Cine este „inovatorul" şi cînd a apărut
această „inovaţie" - nu ştim. Necunoscind textul intermediar, nu putem
afirma dacă aparţine copistului nostru sau dacă această schimbare survenise
în model.
In baza acestor dovezi, considerăm că ms. 740 îşi are izvorul în opera
lui Dioscoride şi în comentariul din ediţia lui Matthiolus, cu precizarea că
fragmentul nostru, prin structura sa se prezintă ca o compilaţie de terapeutică
populară cu medicamente preparate din plante medicinale la îndemîna popoTUlui.
.
Că avem de-a face cu un text devenit popular ne-o dovedesc încă două
-elemente : 1) în conformitate cu mentalitatea populară, care consideră că
leacurile, spre a-şi face efectul, trebuie însoţite de descîntece 1 - supravieţuiri ale vechilor ritualuri ale magiei - fragmentul nostru se încheie cu două
.descîntece, de care nu ne ocupăm aici; 2) în manuscris, alături de reţete,
apare şi un pronostic, ca în majoritatea textelor populare de folclor medical
din ţara noastră şi din alte ţări 2 .
De altfel, în evul mediu, mai există un caz similar de carte medicală
.cultă, de asemenea foarte larg difuzată, devenită apoi carte populară 3 • Este
vorba de o cunoscută lucrare a filozofului scolastic dominican, fost episcop
-de Regensburg, Albertus Magnus 4 , care cuprinde şi un capitol intitulat
nată

Vezi N. Cart o j an, Cărţile populare în literatura rominească, II, Epoca influenţei
1938, p. 234.
• Vezi I. C. C a z a n, np. cit„ p. 59, care prezintă paralel două pronosticuri medievale
franceze alături de unul românesc de la finele sec. al XVIII-iea.
8 I. G 6 r re s, Die teutschen Volksbuche.r, Niiherc Wurdigung der scM!nen Historien HeJer- und Arzneybuchle.in, Heidelberg, 1807, p. 30.
• A I b e r tu s Mag nu s, De secretis mulierum libellus scholiis auctus & a mendir repu1gatus. Eiusdem de v;rtutibus herbarum, lapidum ci animal;um quarundam libellus. ltem de mirabilibus mundi, ac de quibusdam effectib11..s causatis a quibusdam animalibus & C. Adjecimus el
ob makriae similitudinon Ji'Iichaelis Scoti philosopl1i, de secretis nalurae opusculum, Argento::rati, 1637.
1

,greceşti, Bucureşti,

https://biblioteca-digitala.ro

FARMACOTERAPIE POPULAR.A DIN SECOLUL XVI

391

Liber primus de virlutibus quarumdam herbarum (p. 127-139). în acest
capitol, autorul se ocupă numai de 16 plante medicinale şi de proprietăţile
acestora. Lucrarea este deci de proporţii mult mai reduse decît a lui Dioscoride, de care se deosebeşte de altfel şi prin conţinut 1 şi prin faptul că Albertus
Magnus se ocupă şi de puterea pietrelor preţioase şi pune efectul plantelor
în legătură cu planeta (cu zodiacul) (p. 135).
Comparînd fragmentul din ms. 740 cu capitolul de botanică medicală al
lui Albertus Magnus, constatăm că sînt total diferite, sub toate aspectele.
2. In legătură cu drumul parcurs de opera lui Dioscoride pînă ce a pătruns
la noi, presupunem o filieră polono-ucraineană. Ipoteza noastră ţine seama de
faptul că în Polonia vecină limba de cancelarie a fost cea latină, în care s-au
scris şi numeroase creaţii literare. Intr-un stat în care limba latină era şi
limba literară, printre alte produse ale vechii culturi şi lucrarea lui Dioscoride
s-a bucurat de multă consideraţie, ca şi în Occident. Apoi, poate că sub influenţa traducerii în limba italiană sau franceză a lui Matthiolus, în perioada
în care în Polonia literatura în limba poporului se străduieşte să treacă pe
prim plan, s-a tradus în limba poloneză şi opera lui Dioscoride. După un astfel
de text polonez -poate un text simplificat, devenit popular - s-a putut
realiza o traducere în limba ucraineană, după care s-a copiat fragmentul
din miscelaneul nr. 740. In sprijinul ipotezei că textul ucrainean este alcă
tuit după un text polonez ne bazăm pe argumentul că în copia noastră găsim
elemente fonetice şi lexicale poloneze care se întrepătrund cu cele ucrainene ..
Reţinem, de asemenea, o afirmaţie a lui Rostafinski care vine în sprijinul
ipotezei noastre şi anume, că traducerile ruseşti din sec. XV-XVII s-au
făcut din limba polonă şi că, pe această cale, au pătruns în limba rusă unii
termeni polonezi 2.
Luînd în consideraţie şi comentariile lui Matthiolus, prezente în manuscrisul nostru, credem că filiera polonă-ucraineană este cea mai acceptabilă
şi presupunem că trecerea de la o lucrare ştiinţifică vastă la una populară
redusă se datorează textelor intermediare poloneze sau, eventual, celor ucrainene.
Mai probabilă ni se pare ipoteza că această schimbare s-a petrecut pe
teritoriul polonez, căci faptul că astfel de_ lucrări nu apar numai în manuscrise medicale, ci chiar în incunabule cu conţinut variat, în manuscrise care
n-au nici o legătură cu medicina, este considerat ca trăsătură caracteristică
poloneză. In Polonia, pentru uzul propriu, astfel de scrieri erau copiate de
jurişti, clerici, meseriaşi 3 • Este de presupus că în condiţii similare, un fragment din farmacoterapia populară a putut să fie copiat într-un sbornic ca ms.
740.
Relativ la epoca în care tratatul lui Dioscoride a putut pătrunde în literatura română veche, credem că, în linii mari, ea se poate plasa între ultimul
sfert al veacului al XV-iea şi sfîrşitul sec. al XVI-lea. Poate că opera lui
Vezi, de pildă, textul referitor la proprietăţile urzicii, op. cil., p. 129.
• R o s t a fi Îl s k i, op. cil., t. I, p. 80.
·
3
Hostafinski, op.cit.,p.17.
1
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Dioscoride a ajuns în Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare, care a avut
strînse legături dinastice şi politice cu Kievul 1 , sau eventual, în timpul un:naşului său, Bogdan al III-lea, care a continuat aceleaşi relaţii 2 • Nu poate fi
exclusă însă nici ipoteza că această lucrare să fi fost adusă de Iacob Eraclid
D~spot, poet şi medic 3 , care făcuse studii medicale la Montpellier 4 , oraş
cunoscut ca important centru universitar. Iacob Eraclid a înfiinţat, la Cotnari,
cu profesori aduşi din străinătate, primul colegiu cu învăţămînt în limba
latină 5 • O altă ipoteză ar fi că manuscrise sau tipărituri din opera îui Diosco.,.
ride au putut să ajungă în Moldova în timpul domniei lui Petru Şchiopu.
ca:re, ca şi Despot Vodă, a încercat să fondeze, tot la Cotnari, o şcoală de
limba latină şi care dispunea de bibliotecă cu tipărituri şi manuscrise, atît
religioase cit şi laice 6 •
3. în vederea determinării locului acestui manuscris printre celelalte
manuscrise şi tipărituri cu conţinut medical păstrate în ţara noastră (provenite dinainte de mijlocul sec. al XIX-lea), trebuie să luăm în consideraţie
lucrările cunoscute 7 , pe care, în funcţie de limba în care sînt scrise, le clasăm
în două grupe: a) româneşti şi b) slavone.
a) Textele româneşti de folclor medical au fost studiate de I.C. Cazan 8 •
care, urmărind bogatul material de manuscrise aflat în Biblioteca Academiei
Române şi în alte biblioteci, le inventariază şi le clasează în 7 grupe, după
legături!~ ce le au unele cu altele 9 • Manuscrisele la care se referă I.C. Cazan
aparţin secolelor 18 şi 19. în studiul său, I.C. Cazan precizează că grupele
I-III sînt copii după publicaţii româneşti, şi anume; grupa I - după Calendarul fraţilor Mihail şi Policap Strelbiţki din anul 1785 ; grupa a II-a - după
Alexandria din 1794; grupa a . IIŢ-a - după lucrarea lui Gavriil Vineţchi
intitulată Cărticica care cuprinde multe lucruri de folos (ediţia I-a -1806,
ediţia a II-a -1825) ; grupa a IV-a cuprinde manuscrise presupuse după un
arhetip slav şi care se caracterizează prin diversitatea reţetelor; grupa a V-a
cuprinde manuscrise de diverse tipuri şi provenienţe; grupa a VI-a cuprinde
manuscrise contaminate, care oscilează între concepţia populară şi tendinţele
medicale noi şi, în sfîrşit, grupa a VII-a, manuscrise denumite ştiinţifice.
!n ceea ce priveşte tipăriturile, în afara celor indicate de I.C. Cazan,
care au servit ca model manuscriselor, mai pot fi menţionate: 1) Cărindaritt
românesc10 , tipărit la Sibiu în anul 1794, care cuprinde unele reţete identice
cu cele inserate în Alexandria, tipărită în acelaşi an, tot la Sibiu şi 2) Oglinda.
Vez.i Istoria României, t. II, Editura Academiei R.P.R„ Bucureşti, 1962 p. 540-542_
Jbitkm, p. 644.
a Ibidem, p. l 032.
' Vezi P. Samar ian, Medicina şi fal'macia tn ll'ecutul l'omânesc, t. I, p. 75-76.
6 lstOl'ia României, t. II, p. 1032.
8
Ibidem.
' Nu am avut posibilitatea de a le examina în mod exhaustiv, ci ne referim numai la manuscrisele care se găsesc ln Biblioteca Academiei RSR şi la tipăriturile menţionate de I. Bi anu
şi N. Hodoş în Bibliografia l'omii.nească veche, 7508-7830, t. I-IV, Bucureşti, 1903-1944.
B I. C. Caz an, op. cit., p. 55-78.
• Ibidem, p. 59.
10 Vez.i descrierea lui I. Bi an u şi N. Ho da ş, op. cit„ t. II, p. 358.
1
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sănătăţii şi a fumuseţii omeneşti. Mijloace şi leacuri de ocrotire şi de îndreptarea
stricăciunilor, scrisă de doctorul Ştefan Vasilie Pisc'upescu, Bucureşti, 1829.
Aceasta din urmă este considerată ca cea mai veche carte medicală stiintifică

românească 1 •

•

•

Analiza acestor manuscrise şi tipărituri arată clar că, deşi în amănunte
numeroase deosebiri, conform cărora au şi fost încadrate în diverse
tipuri şi subtipuri, în ansamblu toate sînt alcătuite după acelaşi principiu,
după aceeaşi schemă: se indică întîi boala 2 , apoi medicaţia respectivă şi
modul de a prepara şi administra medicamentul.
O altă trăsătură comună a acestor manuscrise o constituie faptul că
medicaţia este mult mai complexă şi mai variată; nu se apelează numai la
plante, ci şi la tot felul de alte produse (animale, minerale etc.). Totodată,
alături de reţete medicale ele cuprind şi diverse sfaturi practice, gospodăreşti.
In sfîrşit, relevăm că în cele mai multe manuscrise şi tipărituri, printre
reţetele medicale pentru oameni se inter<:alează şi reţete pentru animale.
Reiese deci clar că lucrările de folclor medical românesc scrise în limba
română diferă structural de botanica medicală din ms. 74-0.
b) În Biblioteca Academiei R.S. România există numai trei manuscrise
medicale în slavonă: manuscrisele nr. 498, 573 şi 641.
Înainte de a ne referi la relaţiile dintre aceste manuscrise şi ms. 740
considerăm necesar să prezentăm foarte succint cele trei manuscrise :
prezintă

1. Ms. 498 datează de la începutul sec. al XIX-lea şi cuprinde diverse
de gătit, reţete medicale şi un catalog al plantelor 3 • Din punct de
vedere lingvistic se caracterizează prin particularităţi de limbă ucraineană.
După părerea noastră, manuscrisul este copiat în Moldova, probabil de un
moldovean şi, în orice caz, pentru nevoile moldovenilor, ceea ce reiese din
faptul că pe marginea textului slavon unele numiri de plante sînt traduse în
limba română (scris de altă mină şi cu altă cerneală). Astfel, găsim: a) w At1mHAf, tradus prin 1<1p&.i Mdpf (f. 21 v) şi w pm, tradus prin i;:ptlcTtlp (f. 25v)
sau Td TjldK4 UjlfHd H AOG:jlOM HHHf WH (sic!) H CTdjlOM nHHf (f. 39') (scris de
copistul manuscrisului), ceea ce pledează pentru originea moldoveană a copistului şi a celui care a scris adnotările.
reţete

2. Ms 573 cuprinde un tratat despre plante şi puterea lor de vindecare.
tot secolului al XIX-lea, se caracterizează prin trăsături lingvfatice
ucrainene, a fost scris în Moldova şi, în mod evident, de un moldovean. De
altfel, numai ieşite de sub pana unui copist moldovean îşi au justificare formulări ca: SfA if no HOl\OCKH Hd.SHKdfTCll HAdrd Af A\t:!HTf jlOCTfT1' ROAOG:HO
Aparţine

0

Vezi Dr. Mate e s cu şi dr. Vă Ie anu, Oglinda frumuseţii fi sănătăţii, în, «Româan. III (1925), nr. 1, p. 7.
2 Ms. 271 din Biblioteca Acad. R.S.R. se deosebeşte prin faptul că, uneori, mai lntii se
arata medicamentul şi apoi boala pentru care este indicat ..
3 Ne folos:im şi de indicaţiile din Catalogul manuscrisel01' slave din Biblioteca Academiei
R.S.R„ voi II.
1

nia
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(f. 96v) etc., scrise de

aceeaşi mină şi

cu

aceeaşi

cerneală.

O altă dovadă o constituie faptul că la filele 7 -9 este un text românesc
cursiv, cu litere chirilice, intitulat „Tălmăcirea răţeptului de elecusir (sic pentru elixir) ce s-au găsit în hîrtiile doctorului celui vestit de Sveţia, Permetie, după moartea sa".
3. Ms. miscelaneu 641 cuprinde un vocabular greco-rus şi ruso-grec,
texte greceşti religioase cu traduceri ruseşti şi reţete medicale. Datează din
sec. al XIX-lea, se caracterizează prin trăsături slave de răsărit şi este scris
în Moldova, de un moldovean 1 , probabil după un original rusesc. Originea
română a copistului se dovedeşte prin numeroase elemente româneşti strecurate în text, din care menţionăm cîteva: mpa6a Kooa wopu'leilAop (f. 42v)
600KU oe Op031COU (f. 43'), ana oe ny•wca (f. 73v); nanaaue (74•) za116uHap ..•
CbMUHlja Oe UHb (72•) ; KOpeHb yp3WCU (74') ; Omb za116uHape (82•) etc.
Din punct de vedere al locului în care s-au scris aceste trei manuscrise,
ni se pare clar că toate au fost copiate în Moldova şi de către moldoveni,
probabil după modele ucrainene.
In ceea ce priveşte conţinutul şi modul de prezentare a indicaţiilor terapeutice, un studiu comparativ, fie şi sumar, arată clar că textele medicale
din ms. 498 şi 573 sînt alcătuite după acelaşi principiu al prezentării unui
catalog de plante cu virtuţile lor medicale, în timp ce ms. 641 se prezirită ca
un text diferit, pe care l-am putea denumi mixt, contaminat, deoarece cuprinde
atît reţete medicale pentru diverse boli, cit şi unele plante medicinale cu utilizarea lor.
Deşi în aceste manuscrise s'e cuprind şi alte reţete practice, precizăm că
nu sînt intercalate, ci apar în capitole separate.
Alcătuite pe baza aceluiaşi principiu, mss. 498 şi 573 prezintă foarte
mari asemănări şi uneori chiar identităţi, dar şi unele deosebiri, nu atît în
ceea ce priveşte esenţa conţiriutului ci, în special, în ceea ce priveşte extinderea
care se acordă uneia sau alteia dintre plante, cu precizarea că, în ms. 573,
unele capitole nu numai că sînt mult mai detaliate, ci folosesc şi o terminologie
mai nouă, cum ar fi: $Ml"i\\4 (f. 50, 70v) ; uctwu,r11 (sic) (f. SP) dar corect
la 70v; $t&11\' (f. 28v) ; AfKOKT11. (45•) HH:TpliA\fHTd (45v) ; 4nTiKAX"··· AHCTHA"ioK4H4ll (f. 45v) ; •lnfTHT11. (f. 47v) etc.
Ms. 498 şi 573 prezintă de asemenea unele fragmente de capitole aproape
identice cu ms. 740, dar şi anumite deosebiri inerente celor trei secole care se
interpun. Unele asemănări sînt atît de mari, incit par o reproducere a textului
din ms. 740 şi ne duc la ipoteza că, cel puţin parţial, la baza mss. 498 şi 573
a stat un text similar celui din ms. 740
Spre edificare prezentăm paralel cîteva exemple 2 •
1 Autorul Catalogului de manuscrise din Biblioteca Academiei R.S.R. !I considerii. ca
scris probabil ln Rusia, dar argumentele noastre le consideril.m concludente spre a dovedi cil.
a fost scris ln Moldova, de un moldovean.
2 Restrîngem comparaţia la acele plante care figurează ln ms. 740.
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Ms. 740

Ms. 498

Ms. 573

IIpHnOfTHHKi.

G) nonV'THHKI

ca

non8THHK1i: HAH
noAOj!OlKHNU,'li:

KOAHKoro AJl'li.lKHT

d ITO O\"TJlOll:OG GOAtHll.
K4j)HTH nonll1 NHKl.4 c Ml-

[npoHoCoM] KdJlHTi..

KHHOM oyupH, C'li.AH HI

AOM H nocoAH HI MHoro

nSTHHKi. c MfAOM H no-

ci.

.!I rOJlOIOM'li. llfpHWM'li.
COTJlH •••
KOKO (sic)

ropoIOM

oyro GMHT'li. A\'K\" npHn8THHKOK4
npHAOlKHTH

GMHT'li., Al(KI{ nonl(TH~

MHOro

npHnO\"THHKll.
H

lflKHU, 'li:

TdKlKI

.!1'11.Tj)H.„

Tor A"'

oy

ITO

O\'

KO\'·

C'li.Kk

npH-

MdfT GOA'li:CT

ro,

G'li:-

X'TOlKh. l(Tj)OGOIO GOAIHI.

.!I

royMKd

nO\"THHKOKWH O\" &0\'X'O
oynoyCTH (f. 1v).

COAll HI MHOro,
j!IHWM

no-

••• \'

G\" AfTll. .!IAjldKk

KOKll

f. 23r.23v).

AfTk .!IAP4Kh.

.s

Ad

lllj)Hi.IM

Kd-

Koro

\"IO

npHAO:i<HT'li.

G\'-

(f. ssr-63v).

TpdKd

ovlKoKHHK

O\'lKIKKd

G) TjldK'li: O\"lKIKKt

\'lKk

l{JICT\.

Kor A4 l(K\"CHTk \'lKh. HAH

(sic)

l'dKOH H!t ICTk rdAk 1 T"
WHOH TjldKW HdK4jli.l'Jk,

KMHKOro O\"lKll. dl\GO r.i-

KOAHKoro

AHHd K'li.KO\"CHT npHKM·

HAH H.llKOH HH 6\"Th.

AdH AO j)OHW dl\60 .!IKJ-

rdAll. H TOH TjldKW Hd·

j)HKWil tro

OV

KOA 1; n"(H,

K4j!HK'li. H AdH nHTH, TOT

H AdTk nHTh. 1 TOT lfi!C'li.

lfdC'li.

.SAjldK'li. GO\" AfT'li. 1 d Kor-

OfKfjllAl<I H.!I
lfAOK'li:Kd
Kl.lrdHA\fTll.. TdKlKf KAW

ITO Ul HOCHT

lfM&'li:K'li. npH CIG'li: K'1'i-

(f. 25r).

(f. 2.;r).

ca

ca

AIT HOCHTH

0\".!111.ApdKHT"li.

npH CfGf

Ad HOCHT OHOIO npH CIGt

·

(f. 4v).

lJopHOGi.IAk

lffj)HOGWAI

KOl\H KOTOpdHI lKfHd no-

4W,1 KdJI

j!OAHTH

Cii

MOlKfT

d

WTj!OlfdTf
0\"Kdj!H

Hf
lf)jl-

HOGWAll. .!I KHHOM. •• Adlf
nHTH H GOjl.!IO nopoAHT
WTj!Olfd (f. IOV).

lKfHt

ne MHTH

j)O,A,OM'li....

TOrA4

dUJ,I KOTOjldll lKIHd

K4jlHTH 41JlHOGi.l/.h. C KOpHfA\"h K'li. KHHf
KfAl\\H nM.slltT

nHI

KOj)HtA\ K'li. nHK'k H ,A,4T

(f. 20v).

nH'J" Kf( A\d T-' noA.SlllT

H

(f.

TdKlKI KOl\\0\" JldH.; WTl-

O\' KOro jldHd

lffT To npHKM Ad Kponor
CTOAIJ,H
p~H'1'i,
WTOK
KWrdfT (f. 12r).

K.SllTi..

Kponr

OTl'lfT"li. 1
H

noM-

lKHT 'I Hd pdHO\" ond,A,fT"li.
onl{XMk

şi

evidentă dacă ţinem seamă şi

sov).

ca

&') Kj)Ollf

mss. 498

A\8-

lf iT Cii K'li. j)OA4X'··· TO
lff jlHOGWAh.
C
K4j)H1 li.

Ii p o ni..

Dependenţa

lff j)HOGWA'li:

TOA\lKI t:pon'k

OHOlKh. Kj)Ofi\' CTOM'lh.
H llj)HMlKHT'li. 1:·1i. j14Ht
OTOK'li. COHAfT'li.

(f.47r).

(f. 18').

573 de un text de tipul ms. 740 apare şi mai
de faptul că o eroare strecurată în ms. 740 în

https://biblioteca-digitala.ro

396

DJAMO-DIACONIŢA

LUCIA

------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

cu însuşirile plantei p1mAIK1 se repetă identic în aceste manuscrise,
precum reiese din următorul exemplu :

legătură

p 1\ n

Al K

te .!!MAI AOGjlO

p I OI

H K'll.lKHTOl/110. ff4up1111-

A\H

WH or li.OA ii:

1ro

H rl\dllA'i

H ICTli. SMHI KM-

Vro,a.110...
li llOAI

A\i.IH llifM
lj:1i.r611MT

04PX'i.I Kli.C'k
H 1111.C'k 111-

rMOKI{

llCH

CTpl{ni.J

H

1/ ICTOCTH

Kh.11/:itp<llT.

1114.~CTO

T4KlKI . 11n4pH

p'knAIK H
3 KHllOM H n'(H no p4HA'i
„.rl\HCTH
Kh.lr.!.HRolT

.3

lliliTpAI

(f. 8v-Sr).

K4pH
K

c

s

lKHKOTI

s111.'(f

ICT!.

l{-

llh.IMOH

KOA ii: H OllOIO KO.AOto
KHMi.iT
roii.O.li:\',
TO

H

nopo,XH
I/TO

H

ICT!.

lli.JrOlldlT

1ro

IH

rOAllO„.

H

Kli.!l/Htp4fT TdKOlKAI 114OIH KOl\H

p fn

KdpHTH

UpHT!.

1111.

CTpl{ni.i Hll.H APl{r4$! KdKdR lll'llfCTOTd
rOll.OK'k

KCIO

ICTli. 114

WI/ tCTHT.

llHllOA\..... H

CKdpHKWH lKI OllMO Tpd-

Koro r 11.HC Ti.I

Klj Kli. llHll'k, H AdTh.
OH1 h., rl\HCTAI .3 lKHllOTd

HSrOllHT'll.

(f. 25v).

KWlKllllT

(f. 7P).

Merită să fie reţinut faptul că, în legătură cu această plantă în ambele
manuscrise se dau alte indicaţii, total diferite, care par a corespunde celor
din Dioscoride (ms. 498, w p1n1 f. 31', iar ms. 573 f. 7r în continuare,
după partea eronată, sub titlul Ci) T o "' lK 1)„
Argumentele de mai sus ni se par suficiente spre a demonstra asemăna~ea
dintre mss. 740, 498 şi 573 şi dependenţa, cel puţin parţială, a ultimelor două
de tipul primului, care pare a fi servit ca model şi căruia, de-a lungul secolelor,
i s-au adus tot felul de completări ajungîndu-se la texte mai detaliate, mai
ample, în care îşi face loc şi o terminologie nouă, modernă, ştiinţifică.
Putem afirma deci că mss. 498 şi 573, care se bazează pe un arhetip de
genul celui de botanică medicală din ms. 740, redau opera lui Dioscoride, care
a pătruns pe calea culturii apusene, şi nu este deloc exclus ca în viitor să se
descopere şi alte manuscrise care să redea acelaşi prototip şi, poate, aceeaşi
filieră.

în legătură cu filiera, merită să fie relevat faptul că atît fragmentul din
ms. 740 cit şi mss. 498, 573 şi 641 fac parte din subtipul moldovean. Nu
cunoaştem nici un exemplar similar din subtipul muntean.
l PtnAK (ucrainean modern penHK) corespunde plantei agrimonia eupatoria (Hrincenko,
CAoBapb, t, IV, p. 13). Indicaţiile lui Dioscoride relativ la planta eupatorium, al cărei
nume ştiinţific este agrimonia (Dioscol'ide, cartea a IV-a, cap. 33) nu corespund celor din ms. 740.

Pornind de la indicaţia din ms. 498, !n care în dreptul cuvintului w P'"' scrie •pScT5p (p. 2sv),
cu denumirea latină petasites offiGinaJis (Zach. C. Panţu, Plantele cvnoscute de poporul român.
Vocabular botanic cuprinzfnd numirile române, franceze, germane fi. ştiinţifice, Bucureşti, 1905;
p. 28, abrev. Panţu, Plantele), am cercetat in Dioscoride şi virtuţile acestei plante şi am constatat că n-au nici o contingenţă cu cele din ms. 740. O cercetare mai atentă a comentariilor lui
!\fatthiolus ne lămureşte că „il (Ruellius) prent pour petasites la grande tussilago" (cartea a
IV-a, cap. 103), iar ln comentariile consacrate plantei tussi.lago, Matthiolus indică o altA plantă
„qui se pourrait quasi mettre entre Ies especes de tussilago'', după care adaogă: „Les pasteures
en donnent a leur betail pour chasser leur vermine et les palefreniers et muletiers aux chevaux
pou-fils" (p. 325). In cazul de faţă, după părerea noastră, avem de-a face: a) cu o confuzie intre
virtuţile a două plante şi b). cu o eroare const!nd !n faptul ca proprietăţile terapeutice menţio
nate de Matthiolus pentru animalele bolnave sînt recomandate şi pentru oameni.
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Fragmentul cercetat nu reprezintă o moştenire din limba latină. El
constituie însă o dovadă că în ţara noastră au avut ecou şi lucrări apusene
foarte apreciate în evul mediu.
4. Deoarece de-a lungul evului mediu poporul nostru a făcut parte din
aria de cultură a orientului bizantino-slav, ne-a preocupat şi problema contingenţelor textului nostru cu textele de folclor medical bulgar şi sîrbo-croat,
vecinii de sud cu care poporul român a avut strînse legături.
A. Printre manuscrisele şi tipăriturile vechi bulgăreşti 1 se găsesc numeroase lucrări sau fragmente din lucrări de medicină populară cuprinse în texte
miscelanee care, asemenea celor româneşti de la noi, aparţin sec. al XVIII-lea
şi mai ales sec. al XIX-lea. Ele cuprind reţete de medicamente alcătuite din
diverse materii prime, vegetale şi animale, reţete pentru diferite balsamuri,
reţete de magiun, de văpsit, etc.
Profesorul Hristo Kodov coautor al volumului al III-lea al Catalogului
de manuscrise din Biblioteca Naţională din Sofia a binevoit a ne informa că
numeroasele manuscrise bulgăreşti sînt, în general, de tip popular, că sînt
alcătuite după tipul grecesc şi că se împart în trei grupe distincte. Conform
relatării profesorului· H. Kodov, indiferent de grupul în care se încadrează,
toate textele medicale sînt alcătuite după una şi aceeaşi schemă, conform
căreia se porneşte de la boală spre medicaţie. In Bulgaria nu există însă sau,
cel puţin nu se cunoaşte pînă acum, nici un text de medicină populară care,
din punct de vedere al structurii şi al cuprinsului, să aibă contingenţă cu
ms. 74-0, care să redea deci opera lui Dioscoride.
B. In ceea ce priveşte lucrările de folclor medical sîrbesc, se poate afirma
că fragmentele publicate de P.I. Safarfk 2 sau de Stoian Novakovic 3 sînt
similare celor bulgăreşti şi marii majorităţi a textelor de folclor medical românesc. Pe lîngă acestea, la Biblioteca Mănăstirii Hilandar s-a găsit un manuscris
voluminos de 204 file (nr. 517), un codice medicinal scris în redacţie sîrbească, deosebit de interesant pentru istoria medicinii sîrbeşti şi pentru istoria
vechii culturi sîrbeşti 4 • In studiul consacrat acestui manuscris, Relja Katic
precizează că el este format din 13 lucrări diferite, dintre care cea consacrată
farmacologiei este cea mai extinsă, cuprinzînd 147 de leacuri (plante medicinale, prezentate în ordine alfabetică). In această lucrare, în care sînt descrise
pe larg caracteristicile medicamentului şi se expun indicaţii terapeutice
şi toxicologice, apare foarte des numele lui Dioscoride (A,'f.swKopHAHW)
precum şi ale lui Avicena, Hipocrat, Galen şi alţii. Asupra celorlalte 12 lucrări
nu insistăm, căci n-au contingenţă cu manuscrisul nostru.
1 B. Ţone v, Onuc Ha pbKonucume u cmapone•1anmume KHuzu 1ta Hapoo11ama liu6AuomeKa
t. J, Sofia, 1910; t. II, 1923; Manio Stoianov, Hristo Kodov, Onuc Ha
c11aBRllCKume pMwnucu B co,Puuct(ama HapoiJ11a liu6Auomei;a t. III, Sofia, 1964.
• P. J. S a fa i· i k, Serbisclie Lcsckarner odcr historischkritische Bcleucilt1tng dcr Serbi-

schen MundMI, Budapesta, 1833, p. 129-130.
.
3
_St o j an Nova k o vi c, llpuMep11 KHu~1ceB11ocmu 11 je3yi;a cmapo2a 11 cpncKo-c.10Be11cxo2a, Belgrad, 1877, p. 500-510.
• Re I j a IC atic, Xu.1a11iJapc1w MeiJw1uHcxu xoiJeKc 6p. 511 «36opKHK pa,lloBa LXXI»:
MHcnffyr Ja Me.n.1111H11CKa H cTpa1K11na1Ua CpncKe AKa.n.er.urje HayKa H YMern·ocTH. xfb. 8, 1960,
p. 72, 83, 116.
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In legătură cu originea şi perioada apariţiei acestui codice medical,
Relja Katic 1 ajunge la concluzii deosebit de interesante, dintre care reţinem:
a) că lucrarea, care reprezintă o sinteză a cunoştinelor medicale ale epocii,
a fost scrisă pentru medici şi că autorul trebuie să fi fost medic, cu o pregătire
vastă: b) că în text sînt menţionaţi autorii la ale căror păreri se fac referiri;
c) că lucrarea cuprinde expresii greceşti nu numai pentru a denumi termeni
medicali ci şi cuvinte din vorbirea obişnuită şi uneori, expresii sîrbeşti scrise
în caractere greceşti; d) că ms. 517 nu este original, ci o copie; e) că originalul
aparţine sfîrşitului sec. al XIV-iea sau începutului sec. al XV-lea şi, în fine,
f) că lucrarea, care constituie un adevărat tezaur de terminologie medicală,
a fost scrisă sub influenţa medicinei apusene.
O încercare de compararare a fragmentului nostru din ms 740 cu ms. 517
din Biblioteca Mănăstirii Hilandar ne duce la următoarele constatări : 1) Deşi
ambele au la bază binecunoscuta lucrare a lui Dioscoride, textul nostru se
prezintă ca un fragment de lucrare devenită populară, în timp ce textul sîrbesc
este un tratat complex, în care sînt expuse diverse probleme medicale. 2)
Deşi ambele sînt copii, fragmentul din ms. 740 a fost copiat de o persoană
particulară, pentru uz privat, în timp ce manuscrisul sîrbesc a fost copiat
pentru uzul medicilor, de o persoană cu cultură medicală. 3) Copia din ms. 74-0
a suferit influenţe lingvistice polono-ucrainene, pe cînd copia sîrbească a
suferit, cum afirmă R. Katic, influenţe greceşti dar şi influenţa terminologiei latineşti 2 • Astfel, de pildă, în ms. 740 găsim K p o n H a .i (f. 9') în ms. 517
găsim WT iHt.T~Mi., CJl1L&Ct:'1'1 ci .soat Konp·i. (f. 21); în textul nostru se foloseşte termenul 11opHo&t.rl\k (lOr), iar în cel sîrbesc WT rfHd.tH'k (f. 33) ; lui
'lfKHU,t (f. P) din ms. 74-0 în ms. 517 îi corespunde WT MHTHKllA'k ci.rp'klf MWTd
(f. 51).
.
Pe lingă aceste deosebiri , tre.buie scoase însă în evidenţă şi două importante trăsături comune: 1) ambele îşi au originea în binecunoscuta operă a
lui Dioscoride ; 2) ambele, drept este, pe căi diferite, determinate de relaţiile
culturale din evul mediu, au apărut sub influenţa înfloririi medicinii apusene.
5. In legătură cu particularităţile lingvistice ale fragmentului de farmacoterapie populară din ms. 740, trebuie menţionată precizarea lui B.P. Hasdeu că el se deosebeşte de celelalte texte din miscelaneu caracterizîndu-se
„prin nuanţele sale rutene" 3 .
Într-adevăr, spre deosebire de toate celelalte fragmente ale miscelaneului, care se caracterizează prin trăsături specifice medio-bulgare, limba
fragmentului de care ne ocupăm are un caracter compozit şi prezintă o mare
varietate de forme, determinată de suprapunerea peste temelia slavă de sud
a unor elemente din limbile slave vii de răsărit şi de apus, care îi dau o coloratură aparte.
1

K atic, op. cil., p. 106

şi

urm.

2 Vezi, de pildă: ·~P~A\1' (f. 17); •prhH'l'SM BIBSAI (f. 18); 411'1'HAl~NISM1' (f. 21); W'I' SOASwi.
•PMIHIKSwi. (f. :.o); w1· RHTpi.'Mi. (f. 32) ; W'I' rSMll •P••w•Swi. (f. 34); W'I' M•••pSM rp•N•'l'op6M
(f. 5 ) etc. (cf. R. K atic,
cit„ p. iB şi 80) care dovedesc, după părerea noastră, cel
puţin în termiuologie, o influenţă latină.

op.

• B. P. Hasdeu,

op. cit„ p. 184.
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Iată cîteva exemple elocvente de
acestui fragment de text.

trăsături

prin care se

conturează

limba

1. ln fonetică I) paralel cu păstrarea grafică a nazalei ,y; în forme ca:
(f. 2'), Mi>CAl'IHOJ\ (f. zr), Ba'i,4.lT (f. 2v, 3', 0v, 4', 4v, 5v, 7', 9',
9v, Ir);, rA4KJ\ (f. 4v, 8v), jlt.HJ\ (f. 6'), n.n/.;J\ (f. r), fo4A,"f\IJJfHHf (f. r),
B,"f\AIW (f. 8'), K'lt.HJ\Tj111. (f. 8v); )fUHJ\ (lQv) etc., găsim în mod frecvent, trecerea nazalei ;ir. în Of, în exemple ca: BO\' AfT (f. I', 3', 3•, 11'), .so&oyT (f. I'),
0\'TJI060\" (f. r), .901(61iJ (f. 2'), 6~\'AfW (f. 4'); flOA\d)f( JldHO\' CTJ11'AO\" KltJrOHHT
(f. 4'), H4 oyrAH (f. 5'), or-rpo6J\ (f. 5'', 10') etc. Cf., de asemenea, trecerea lui
1.r.. în io în formele cazului instrumental singular, ca de pildă: Kp11.uio (f. 2',
SV), TOIO (f. 2v), 'IHCTO\'IO (f. 5'), OAHKOIO (f. 6'), K0,4.0IO (f. 7•, 8'), sau În
prezentul unor verbe de conjugarea a III-a: llAKIOT (f. SV). Alteori, 1.r.. este
redat prin J\, ca în: CTjltAO;J\ (f. 4v), .9 K0,4.CJ\ T11.nAOX\ (f. 10') BAIOUTHHOJ\
(f. 11'), wTbtXiT (f. Ir) etc.
Paralel cu pierderea nazalităţii, ca trăsătură a redacţiei ruse, în fragmentul nostru se găseşte confuzia dintre vocala oy şi iusul mare şi folosirea nazalei
;ir. în locul vocalei or 1• Astfel, avem: &11. AC MJ\ (locativul sg. al lui AoM11.
(f. 3'), 1'4WfA CJ\XHH (f. 4•), 6J\KKH'IHOro.„ 6J\I KHiţt (f. 6'), HdC,"f\WHKWH 6'1'.KKHU,t
(f. 6'), CTJ\,4.1110 npHKAJA4H (f. 6v),· sau locuţiunea adverbială no p.:Ha'i (f. 2v,
3•, 4', 8r:vgr), care apare alături de forma corectă 1!0 JldHO\' (f. P, 2', 5v).
De altfel, trebuie relevat faptul că se întîlnesc forme paralel~ de la aceleaşi
rădăcini, uneori alături, chiar în aceeaşi frază, ca de pildă: noM.t.SifiH S0\'6lo.I
H 0\'.9AOJIOKAAlfT GOAfCTt. SJ\6H0\"'1'i (f. 2'), cn4AH 6J\KKHU,J\„, BliKKH'IHoro AHCTJ\
(f. 6•), CTOAU,H 3 KOAO~ T1>.~AO,"f\,„ .SMiiWd&WH H S KOAO~ (Cr) etc.
SA'.BHO\'J\

2. Vocala

nazală 11i

30\'61iJ

60A/lltT (f.

2').

se

păstrează parţial.

MtCA1'1H0°,"f\

(f. 2'),

Asffel,

găsim: 011.H BOAlltT

(f. P,
(f. 3v,
34CTjliiA"'T-(f. 4'), MA\C1>. (f. 5v), BIAjl4 BOAA\-; (f. 7v), TjllltCU,A\(f. r), TA\
(f. 7''). Bi\A\ACr (f. 8'), t\l"i'T4 (f. 8'), Tllt)f(KO (C9') etc.
Ca şi în redacţia rusă,- 11t>4 în exemple ca: 0Tjl0'14TI (f. IOV) sau 0Tjl0'14
(f. lOv).
Mai bine reprezentată în fragmentul nostru este confuzia vocalei nazale
"' cu diftongul ra, respectiv frecventa redare a lui ra prin "'· Îi.1 special în
formele determinate ale adjectivelor feminine: AKOraKHH (f. 1') dar AKMK411t
(f. 2v), KOT0jl4/llt (f. 2'), B°kA4A\... 'lfjlAfHd.!\ (f.
B til.!.A\ •• , WrH{KdA\ (f.- 31,
Cl(d)KfHdA\ (f. 3•, gv)' K~AH4" (f.- 11 ') etc. Fenomenul de confuzie apare tot atît
de evident şi în alte forme, ca, de pildă, în contextul : ArarH•\ KO\' AfJIAIKloJ.
AA\rHA KO\" AfJIAIKltJ 1c &EIMH ACBJ111. (f. 3''), în care în titlu se foloseşte ra, iar în
textul imediaturmător A\.

6v).
4v),

TjlA\CdKH .t

(f. 2v),

XOT/llt

2•c

1

AP~r•11

Fenomenul este atestat inccpind cu Evanghelia lui Ostromir. în care gl.sim:
paralel cu A~\T•ll (Matei XXV).
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3. Lichidele silabice r şi ~ se păstrează parţial, ca în slava veche şi
în exemple ca: AP1>.>KHT (f. 1v, 2v, 7v op Kp1>.>KdfT (f. 1"), -r p11.11HT (f. zr), AP1':1K4TH (f. 3r, 10v), orAP'L>KiT (f. 4r). npu1u (f. 7'") iar, în parte,
sub influenţa redacţiei ruse, prezintă vocalizarea ierurilor în forme ca:
op, °"• 1p precum reiese din exemplele: ropHfl\ (f. 5'), rop110 (f. lP), mpcH
(f. 4), !UpH1' (f. 7'), "TKIPAO\'.Ti (f. lOr), HCTlpWH (f. 8r), AOt.ro (f. 5', lQ•),
IKOl\TKH (f. 5'). :11{01\T AIHH!ţ "k (f. 9') etc.
medio-bulgară,

1 ),

Alături

de metateza lichidelor în grupurile *or, *ol, *er, *el ca partiÎn forme ca: 3Ap4K1o. (f. 3•, 4r, 4v, 6r, 7', 8r, 9v,
llr), Of.3AP4Kl\A1Tf (f. 8', 9r, 10·, llv), rMU (6v, 11"), 'lptlbi.JH (f. lOr), se
întîlneşte frecvent fenomenul de polnoglasie, trăsătură specifică a redacţiei
ruse, În exemple ca: 3AOPCK (f. 1', zv, 3"), or.sAOpCKl\A\fT (f. zr, 3'°, 4v, 5r, 6',
7v, 9''), 110.SAOPOKl\AITI (f. 5v, 11''), rioi;or (f. 7v); i.opcCTd (f. lF). WX'OllO>K41T
(f. 4r), 1\\01\0A (f. 12r), 'llplKO (f. 1') etc.
Reflexul ro < *or, specific pentru limba polonă, apare o singură dată
în . .SApou (f. SV).
4.

slavă, atestată

cularitate sud

st

5. Paralel cu grupul consonantic
resp. IP (provenit din *tj), particularitate fonetică medio-bulgară atestată în exemple ca IJll (f. 2', 3r, 4v,
5', 7r etc.)' KhJH:i!p.HT (f. 3v) 114A'1'ilJllHHI (f. ?')' K'l:.'l llJld.IT (f. 8v, 9r, 10r),
NPlllJllt.K.Ti (f. lOv), în fragmentul de text de care ne ocupăm se întîlneşte
şi consoana c, res. 4, caracteristică redacţiei ruse, în forme ca: H04 (f. zr, 3r,
4<), HIM04 (f. 3r) precum şi consoana c resp. 1ţ ca element specific limbii
poloneze Şi, În genere, limbilor slave de apus l\\Olţ (f. lr, 2v, 8r), MOlţlO (f. 8v).
I

6. Ca particularitate specifică redacţiei ruseşti, în text apare consoana
>K (provenită din *dj) în cuvinte ca: O\"TKp1>.>K41T (f. lv), ia>Ki. (f. 3r,
4r, nr) etc„ dar şi grupul id resp. iKA specific medio bulgarei ca în r.DKAI>

i resp.

u. n.
7.

Prepoziţia K'lt.

"\' llHT A\

(f. 2v)

I

este adeseori înlocuită de or ca în
(f. 4r) Hd.11.4pH IH or IHH"k
KOA°k (f. 9•), O\"K4pH O\" KOA'li: (f. nr).

orupH O\" B.OA 'k

.lidUpH KpontlKi.J O\'

I

ucraineană: °'"l\O:iKH
111\1'0 oy KOA <t

(f. 8v)

I

Deşi kt > xt nu este un fenomen specific numai limbii ucrainene, totuşi
seama de ansamblul de trăsături ale fragmentului, îl considerăm ca
atare. Astfel, alături de forma obişnuită, KTo „cine" atestată deosebit de
frecvent (f r, zr, 3v, 4r ' 6', 7r, sr, 9r etc.), apare şi varianta X'TO (f. F şi 1").

8.

ţinîncl.

II. !n morfologie, ca şi în fonetică, trăsăturile specifice slavei vechi şi
medio-bulgarei se îmbină în manuscrisul nostru cu trăsături specifice pentru
limba rusă vie i.
1. Pronumele prezintă următoarele particularităţi slave de răsărit: a) la
cazul locativ singular pronumele reflexiv are în radical vocala o în loc de vocal<t
1 Vezi V. V. Vin o grad o v, Oc11061t&le npoilAeM&I u3y~e11u11 06pa306a1t1111 ·u pa311um11Jl
iJpeBHepycc«ozo Aumepamyp11ozo R3&1«a ln <<11cc,1c.11osaHHJ1 no cnas11HCKOHY lllbIKOll!llKHIO», Mos-

cova, J 958, p. 41.
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i: K1' cost: (f. 6v) paralel cu
şi cu acuzativul ctsf (f. 6').

forma ci.st: care apare frecvent (f. l', 4', 6•)
·
b) Pronumele demonstrativ apare în forma TOT (f. I2').
c) Pronumele interogativ-relativ apare deosebit de frecvent în varianta
l\OTOJllt.IH (f. 5v), KOTOJlOM (f. 3', 9v), K1' KOTOJlOrO (f. 9'), KOTOJlOMO\' (f. 9v),
4: KOTOJllt.I.( (f. 7') iar la feminin: KOTOjlJ\\ (f. 2', 10'), c KOTOJlOH (f. 6').
2. în ce priveşte adjectivul, observăm că genitivul-acuzativ singular
masculin (forma lungă) are desinenţa -oro caracteristică redacţiei ruse:
11.is1pH npHnQ\"THHKoKoro HdCii:HAI (f. 2'), ci.K'1'i sl!KK!t'IHoro HdA.iKH (f. 6'). Tot în
-oro apare şi acuzativul singular al pronumelui KOAHKi.: KOllHKoro (f. 6').
3. Superlativul format cu ajutorul lui
(f. 4v).

s.ip!lo

sub

influenţa

limbii polone:

.OpKOKHHK IC .Sllii:llAI S4p.SO AOGJlO

4. În ceea ce priveşte verbul, menţionăm imperativul
(f. 4'), format cu particula Hf.(dH specifică limbii ucrainene.

HE.(dH

1<1cn

5. Prepoziţiile, care păstrea.z:ă în general vechile funcţii din slava comună,
prezintă următoarele particularităţi: I) paralel cu folosirea prepoziţiei ci. şi
cu varianta ei grafică c „cu", construită cu cazul instrumental ca în exemplele
C Rjl°kCHltJM MEAOMlt. (f. 3v, 7'), C K°k>KHM M4CllOM (f. 6v); KdCOM MHO!ţOI\\ (f. 8')
etc. apare foarte frecvent varianta .'i (ca în limbile ucraineană şi polonă): .s
llHHOM 41160 H .S Wlţ TOM (f. I'), .S KHHOM (f. P, 2', 8', 9', lOv, 11'), .S WllHKOIO
(f. 6'), .S KOA0'1'i (f. 5v, 7v, 8', 10'), .S MIAOM (f. 9'), 3 G°klllt.IM .(ll°kSOM (f. 10')
Uneori ambele variante se folosesc alături în aceeaşi prop~ziţie: H4KdJlH
tH .s ·KHHOM 411so c K6coM (f. 8'); 2\ alături de prepoziţia H.'l „din" cu genitivul
(cu valoarea moştenită din slava comună), cf. exemplele: H3 '11\0K°kKd K1tJr<1HA1IT
(f. 4v), KOl\HKOMO'' H.S WpT.! Klt.IHAIET (f. 8v), WTOK Hj W'l:I KltJ'IHq.ldfT (f. 10')
etc., în fragmentul nostru de farmacoterapie găsim: a) .s ca în cazurile:
3 Htro AOGp.14 ll\4CTlt. sit.IUIT (f. l3); KltJ&iJlH .s HHX (f. 5'), rHHllOC K":.C't 3
KH'1'iTp1' K1''1HijldfTI> (f. 8v), rllHCTltJ 3 H'1'iTJlAI KltJrdHA\fT (f. 9'), b) C: KltJ'IHlJ.ldlTlt. JldH,y;: c KoTopoH rHoH Tl'llT (f. 6'), opAOJlOKllAllT W'IH c KoToph.I.( Cfl\3d
Tf'IET (f. 7') şi 3) 34. în: 1nroHHT 3d .SHOGlllH~\',y;: 0\"TJlOS'1'i (f. 10').
etc.

6. Alături de conjuncţia coordonatoare disjunctivă Hl\H „sau" întîlnită
în cazuri ca: KOJlfH HllH Glt.lllllHS (f. 3)', l<ICTK'1'i Hllll RHT°l"I (f. 4'), Hl\H KTO
(f. 6v), O KHHt: HllH O\" KOA'k (f. 7'), .S KHHOM Hl\H .S KOA0'1'i (f. 8'), ropllO SOl\HT
HA't r114KA (f. IP), găsim şi: a) forma llH, ca în KTo &'1'iAET 1<1cTH llH nHTH
opAOJlOKl\.t.IT (f. 7') ; b) deosebit de frecvent, conjuncţia 411&0 (specifică
limbii polone şi unor dialecte ruseşti) 1 : .s KHHM\ 411Go 11 s wiţ TOMI> (f. l') ;
OfK4pH or llHHt: 411SO or WtţTii: (f. 2'), rpll3TH l\OplH dllGO ll1' rop&lltţ°k n"(H (f. 3•),
H4KdJlll IH c K ~HOi\\ 1111&0 c Kd :oM (f. 8') ; KTo nHI\ 411so ormHKdTH (f. IP) etc.
1
Vezi F r. S I a w s k i, Slownik elymologiczny jrzyka. polsl•·iego t. I, Cracovia, 19521956, p. 23 care consideră că această conjuncţie a apărut în sec. al XIV-iea.

2r. -

IOOJ
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7. De asemenea în text apare şi conjuncţia .S)f(,
care introduce o propoziţie
AOAro 4)1( 3 HHX' KWHAfT Ko,v 'lfpKOHU (f. sr).
ucraineană şi cehă 1

specifică

limbilor polonă.
: H B.ApH T .SK

temporală

8. O altă particularitate a textului o constituie folosirea conjuncţiei /1.
cu valoarea copulativă 2 , paralel cu conjuncţia H care predomină. Iată exemplele
în care apare conjuncţia 4 cu valoare copulativă: K'1t.11MH.:A;.Ao)f(KH EA'iKKKU,t:
KApfHOH 4.A.AO)f(KH KHHO .s.-;\.Sfj]H'1t. nljlll,;f\ (f. 7r), B.'LSMH EA'iKKHU,t'. AOlKKA'i d ,4.K'k
AO)f(Kl!J npHnO\'THHK.S (f. 7') Ujl(IU,1;:,A,H CKjl011 'IHCTA'\;f\ U•14THHK\ i till~'1t. 0\'LTOHTCA\
(f. 10v).
În domeniul lexicului, ne vom opri mai întîi asupra terminologiei farmacoterapeutice.
Pentru noţiunea generală de „iarbă de leac, doctorie" se folosesc paralel
doi termeni: Elt.MHK şi SfAi.f.
li ,.. " H K „plantă, plantă medicinală, leac" este cuvînt general slav 3•
cunoscut textelor slave vechi' şi folosit frecvent în textele slavone 5 •
În fragmentul de care ne ocupăm, termenul se foloseşte ca sinonim al
lui 11Mi·1, dar cu o frecvenţă redusă, fiind atestat în două variante : E1'1AA\
care redă forma veche (f. zr) Şi E1'1AHH4 (f. 3')derivat CU sufixul - HH~, despre
care Fr. Slawski afirmă că apare începînd cu sec.al XV-lea 6 , ceea ce şi explică
folosirea oarecum izolată din textul nostru.
3 f" i. E şi 11 E" H K „legumă, plantă" este un cuvînt general slav atestat şi
în textele slave vechi 7 • Cuvîntul care apare şi în slavona românească sub
forma SfA if, Kt'.p3f, sllpl.ifHH8 , în textul nostru se găseşte în aceste variante:
1IM if (f. lr, 4r, 5r••·, gr, gr, llv); Sii:AA\ (f. gv, lQ<, ll<'v) Şi izolat (probabil
ca un „lapsus calami"), SA'kAA\ (f. 4v). În fragmentul din ms. 740 este folosit ca un termen tehnic, pentru a desemna o plantă medicinală, aşa cum
0

0

1 Vezi S t. S I a w s k i, op. cit, p. 25 care precizează. că este formată. din a + ic şi că,
în limba polonă, a apărut in sec. XIV-XV.
2 Vezi Slovnik jazyka staroslovlnskeho, Le:eic0'1l linguac palaeoslovenicae, fasc. l, Praga,
1958, p. 4.
• Vezi F r. S I a w s k i, op. cit„ p. 53.
4 Sad ni k şi Ai t z e t m i111 e r, Handwărlerbuch, p. 15.
• Pam v o B e r i n d a ( Jie11:cuKOH cAoseHopocbKUU /Iaiusu Sepum)u (Kiev, 1961, p. 12f
ii cxplicA. A"kK•pcTo-.• u•o TpSTHJIH•, s'k• ... ; Mardarie Cozianul lnregistrind cuvîntul de două.
ori ii traduce: l .&,<cKir.H1"•P•, ••KSHp< şi 2. up•ir. (p. I 13). După. părerea noastră nu este vorba de
două. noţiuni diferite, ci de wt termen tehnic care însemna „iarbă de leac" precum reiese,
din faptul că tot Mardarie Cozianul, înregistrînd cuvintul 11-EA„ (p. 289) îl explică •wAI<, A'kK•P<TIO şi-l traduce ••KSHpl cit şi dintr-un document prin care Radu Paisie adresîndu-se lui Fos
Hanăş din Braşov, ii scrie: 11• MH nocHcA•1w r.-cno11cno i·• 1'1pr1 ap•qio• H ci. EH•h ..,,. n«x
EOAl<Tlio (Arhiva Braşov nr. 296, G. G. Toci Ies cu, 534 documente istorice slavo-române
din Ţara Românească şi Moldova privitoare la relaţiile cu Ardealul 1346-1603, Bucure~ti,
1931. p. 343.
6
Fr. Slawski, op.cit.p.53.
7
Sad ni k şi Ai t z e t m u 11 e r, Handwărlerbuch, p. 166 şi 336.
8 Mardarie, p. 142.

https://biblioteca-digitala.ro

FARMACOTERAPIE POPULARA DIN SECOLUL XVI

apare

şi

AIKdpCTK

în limba
11

rusă

veche 1 care a folosit

şi

derivatul

403
\fAEHUJ,HK 11po,4,<1Kf1ţ

2.

Vom prezenta denumirile plantelor în ordinea în care acestea sînt mentionate în manuscris.
'
Termenul npHn~THHK „plantago major", „pătlagină" compus din prefixul
npH- şi substantivul 110\'THHK nu este atestat decît în dicţionarul lui Dal' 3 ,
fiind probabil, o formă ieşită din uz. Cuvîntul se aseamănă cu non°"THHK4.
din limbile ucraineană şi rusă derivat al aceluiaşi substantiv dar cu prefixul
no-. Astăzi învechit, în secolul al XVII-lea cuvîntul trebuie să fi fost curent
atît în limba ucraineană, cît şi în rusă deoarece este înregistrat şi de Richard
James (popatnic), care îl traduce în engleză prin „plantin leape" 5 •
In limba polonă există termenul podr6inic, iar în ucraineană modernă,
ca şi în limba rusă, există noiJopo:>1<:HUK derivat similar, format din radicalul
cuvîntului iJopoza, sinonimul lui nymb. In limba ucraineană veche, termenii
nonymHuK şi noiJopo:>ICHUK trebuie să fi fost sinonimi, precum reiese din urmă
toarele dovezi: 1) Hrincenko, înregistrînd în dicţionarul său cuvîntul
noiJopo:JK:HuK, îl traduce în limba latină prin „plantago major" (t. III, p. 245)s
şi traduce identic şi termenul nonymHuK (t. III, p. 341); 2) In ms. 573
găsim: W 110110\'THHK'k HAH 110,A.OpOIKHHU,t (f. 63').
Presupunem că într-o epocă anterioară npHllO\"THHt: a fost sinonim cu
110110\"THHK. In afara asemănării dintre cele două cuvinte, avem în vedere şi
faptul că indicaţiile terapeutice din manuscrisul nostru pentru npHllO\"THHK
sînt aproape aceleaşi cu cele din mss. 498 şi 573 pentru noAOJlOlKHHK.
li f H f AH K T „schinel" reprezintă după părerea noastră un împrumut
din lat. benedictus (cu trecerea lui b în v). Ipoteza noastră se sprijină pe faptul
că în ms. 573 se menţionează virtuţile plantei "'PAl!c'k &fHIAHKTo&oH HAH &llArocAoKfHOH (f. 27 ), ale cărei indicaţii terapeutice sînt aceleaşi cu ale plantei
denumite în manuscrisul nostru KIHf,4,HKT. Denumirea latină a plantei este
Cnicus benedictus, centaurea benedicta sau herba cardui benedicti i, iar cea
franceză chardon beni. Denumirea KIHf,4,HKT nu a intrat în nici o limbă
slavă modernă şi n-am găsit-o nici în dicţionarele vechi, fapt care ne face să.
presupunem că în ms. 740 ea reprezintă un împrumut din Dioscoride, la care
găsim: „Spinam albam quam Bedegar Arabes vocant quidam cg,rduum benedictum" (cartea a III-a cap. 12, p. 334), împrumut care nu s-a extins fiind
1 Vezi şi B. O. Un b e g au n, Les sla11e.s el la poudre a canon în „Revue des etudes
slaves", t. 40, Paris, 1964, p. 208 care aratll. cA în vechea Rusic ~,.„, era tennen tehnic.
2
Vezi B. A. La r i n, PyccKo-a112.1uuc1euu cA011ap&-iJHe3HuK Pu~apiJa J(:11ceMca (1618- 1619). Leningrad, 1959, p. 276; mai jos R. James.
3
Vezi V I ad im ir Da I', care sub titlul npunymum& trece şi pe npunym11uK&, ToAK011&1u c.10Bap& :J1Cut1020 11e.1UKopycci;oeo .113&1Ka, t. III, St.-Pb„ 1882, p. 437, citat mai jos Da I',

TOAKOB&IU.

• H r inc e n k o, CAot1ap&, t. III, p. 341: Da I', ToAKOt1&1il, t. III, p. 308.
R. James, p. 291.
Vezi şi Eugen Z e Ic c ho w s k i, Rutilenisch- deu/sches Wiirlerbuch, t. I, Lvov.
1886: Eugen Zelechowski şi Sophron Niedzielski, Ruthenisch-deuJsohes
W ârlerbuch, t. II, Lvov, 1886, p. 677, citat mai jos Z.elechowski.
' Vezi Pan tu, Plantele, p. 271.
G
8
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limitat la traducerea lucrării lui Dioscoride (ms. 740) şi la copii după această
traducere (ms. 573).
Aia I' HA K oy A 1p111 K H i.i H „anghelică" credem că este o variantă a
plantei cunoscută în limba ucraineană ~ub denumirea de i>.11zeAb: 1) „angelica
sylvestris", 2) „archangelica officinalis" (Hrincenko, CAOBapb, t. I, p. 461;
Zelechowski, t. I, p. 212). In ms. 573 apare atît KO\" APdKOH ARl'HAk (f. 68v),
cit şi simplu w A!ll'HA'k cu explicaţia „angelica sativa", scrisă de aceeaşi
mină (f. 70v ). În forma i>.11zuAb, 6.11zeAb „anghelica", „archangelica", termenul este viu în ucraineană şi în rusă; de asemeni se întîlneşte şi în polonă,
dzii;giel, fiind considerat că provine din ""d1Jgyl1.
E. 1Ap1H1 u, „pătrunjel de cîmp" este, probabil, wiedrzeniec din limba
polonă veche, oeopwteiţ („pimpinella Saxifraga") 2 din limba ucraineană contemporană. Cuvîntul nu este cunoscut celorlalte limbi slave.
Termenului Ol{>KeKH IK lat. „veronica" îi corespunde în alte manuscrise
denumirea Tjl'Kd O\">KIKKd (ms. 498, f. z5r şi 573, f. 65'). Este un derivat sufixal de la substantivul Vm „şarpe". In limba română îi corespunde termenul
şopîrliţa sau iarba-şarpelui, plantă folosită în medicina populară exact
ca şi în manuscrisul nostru, ca leac împotriva muşcăturii de şarpe 3 • Cuvîntul
este înregistrat în dicţionarele limbii ruse 4 •
li or K K H u, .s „iarba tăieturii", „vindecea". Cu acest sens termenul
pare a fi specific limbii ucrainene şi poloneze - bukwica 5 • Nu l-am identificat în celelalte limbi slave. Termenul apare şi în mss. 498 (f. 21') şi573 (f.63r).
Hrincenko îl traduce prin „bettonica officinalis" (CAoBapb, t. I, p. 108;
Zelechowski, t. I, p. 48), ceea ce corespunde şi unei precizări din ms. 641 în
care găsim: 6yKirnua OUJ'Ie H 6tTOHHKa (f. 72v). Cuvîntul în forma &eKK.HIJ,d
există şi în sîrbocroată dar denumeşte „plantago lan.ceolata" 6 , deci o altă
plantă ale cărei însuşiri şi indicaţii medicale nu corespund deloc celor din
ms. 740 la care am găsit corespondenţa cu betonica din lucrarea lui Dioscoride
(vezi p. 388) şi cu completarea lui Matthiolus (vezi p. 390-391).
Credem că nu poate fi exclusă ipoteza ca termenul să aibă o etimologie
populară, să fie un calc după lat. betonica considerînd greşit că numele latin ar avea la bază denumirea celei de a doua litere a alfabetului beta. Bettonica sau vettonica din limba latină redau cuvîntul vettones, numele unui popor din Lusitania 7 •
Vasmer, REW, t. I, p. 387; cf. şi Rost afin s k i, t. I, p. 253.
2Rostafinski, t. I, p. 249; Hrincenko, C110Bap&, t.l,p.37.
3 Pan ţ u, Plantele, p. 134; I. A. Ca n dr ca, Dicţionarul enciclopedic ilustrai „Cartea
Homânească", Bucureşti, 1931, p. 596 şi 1255.
4 5011UJ.a.R coBemcKQJI 3Hl/Ul\11onedUJ1, t, 44, p. 3, abrev. 5 C 3
cf.; şi D a I', To111e0Bwu
t. I, p. 33 - y:NeeBHUK.
6 J.
Karlowicz, A. Krynski, W.
Niediwiedzki, Slownik Jrzyka
polskiego, t. I, Varşovia, 1900, p. 231. Rostafinski, t. I, p. 283 menţionează şi varianta poloneză bukwa, alături de babka.
8 Vezi I{ ar ad ! i c, Lexicon, p. 47.
7 Vezi N ic o I as Le m e r y, Tl'aiti udJersel des drogues simples mises en ordre alpha.041ique ou l'on lrouve leurs diffirenls noms, leur origine, leur choi:c, Ies principes qu'elles renfermenl, /eurs qualilis, /eur etymologie el tout ce qu'il y a de parliculier dans Ies animaux, dans Ies
.vlgetaux el dans Ies minerauJ<. Ouvrage dependant de Ia Pharmacopee Universelle, Paris,
MDCXVIII,p.102;vezişi Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand,
Nouveau dictionnaire ltymologique el historique, Paris, 1964, p. 85.
i
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M."'-T,t ==A~~:~ umcr:t3., i:mă" este un hnv~~IT1Ut gtncra.1 slav din
lat. mentha 1 atestat şi în monumentele de limbă slavă veche 2 şi generalizat în
limbile slave modeme.
Pirn.e.K „brusture" 3 credem că redă slav vechi ptr.lili ~ atestat şi în textele
vechi ruseşti 5 • Cuvîntul este general sl av: bulgară prnui, sîrbocrcată penyx,
cehă fep k, polonă rzep, rzep1k, ucraineană ptnr.K „2grimonia Eupatoria 6 ,
iar în limba rusă pueu şi p€1.eil.11uK '· Aspectul fonetic al cuvîntului arată clar
că în manuscrisul nostru reprezintă un element ucrainean. In manuscrisele
498 şi 573 aceeaşi plantă cu aceleaşi însuşiri şi indicaţii este denumită ~tUH ca
în limba rusă contemporană (vezi p. 398).
KponHu „urtica" rom. „urzică", este forma ucraineană 8 a unui termen
general slav: bulgară Konpuaa, sîrbocroată KonpuBa, cehă kopfii'a, polonă
pokrzywa şi forma veche koprzywa 9 , rusă Kpanu6a. În forma Konpuea, cuvîntul apare şi la Sreznevski 10 • Kr•lnHK4 (crapiva) a fost înregistrat şi de
R. James, care-l traduce prin a nettle11 • După părerea lui Vasmer, la originea termenului stă slav comun*kopriva sau * kropiva 12 ; în slavona românească
este atestată forma KonpH& 13 .
1IopHos:11.1"" = ucr. 14epno6bLAb. La Hrincenko = „gentiana carpatica" 14.
„ghinţura". In afară de ucraineană, cuvîntul este cunoscut limbilor: cehă
cemobyl1 5 şi rusă în care găsim 2 · termeni: 1) 11epH06LIJib şi 2) 11epH06:&1JIHBK
„artemisia vulgaris" 16 ; al doilea derivat cu sufixul - HUK desemnează o altă
plantă.

2Ktporr.i „bursa pastoris" 17 , rom. „traista ciobanului", pare a fi un ele~
ment lexical slav de răsărit. Deşi nu o găsim însoţită de calificativul KOAtuta,
dar caracteristica acestei plante de a creşte prin bălţi ne dovedeşte că este
una şi aceeaşi plantă cu cea din manuscrisul nostru.
1

Vezi N. M. San s k i j,

11ozu~ecKuu

V. V. Ivanov,

T. \'. San s k ai a, Kpamxuu 3muMo-

c110Bapb pycc1<ozo 113111Ka, Moscova, 1961, p. 211.

• Sadnik şi Aitzetmiiller, Han.dworlerbuch, p. 56 şi 268; Vasmer, REW.
t. III, p. 189.
• ln manuscrisul 498, după titlul slav w p1n1 este adăugată ulterior traducerea in limba
română EpSc1 Sp (!. 25v).
• Sadnik şi Aitzetmilller, Ha11dwiirlerbuch p.115 şi 294; Miklosich.
Le:<icon, p. 812.
• S re z n ev s k i, Mamepua/lbl; t. III, col. 222.
8 · H r inc e n k o, C11osapb, t. IV, p. 13; Rostafinski; t. I, p. 197.
7 Vasmer, REW, t. II, p. 513.
8 H r inc e n k o, C11osapb, t. II, p. 310.
' R o s t a f i n s k i, t. I, p. 148.
1o S re z n ev s k i, Mamepua11bl, t. I, col. 1329.
11 Vezi
R. James, p. 280.
11 V a s m e r, REW, t. I, p. 656.
13 Vezi Leziconul lui SlaiC14, Ms. 312 din Biblioteca Academiei R.S.R., f. 212.
14 H r i n ce n k o, C11osapb, t. IV, p. 458.
1• Slovnik spisovneho jazyka le<keho, t. I. Praga, 1960, p. 246; Rostafinski (t. I, p. 331).
precizează că termenul ceh lernobyl corespunde plantei, „artemisia vulgaris". Ţinînd însă seama
de paralelismul dintre ~l'PH".'Ei.JA şi „gentiana" (vezi p. 389) reiese că în manuscrisul 740 termenul
este ucrainean şi se deosebeşte de sensul din limbile rusă şi cehă.
16 Da I'. To11i;oab1ii, t. IV, p. 595 şi EC3, t. 47, p. 167.
1 7 H r inc e n k o . C1osapb. t. I, p. 480.
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F pon „mărar" este, desigur, o formă mai veche, a lui xonpl. precum reiese
din ms. 573 în care găsim o Kpon'li: HMI oyKponn. (f. 44r) şi în care se indică şi
denumirea latină, anethum dutie, scrisă de aceeaşi mină (ibid.). Faptul că ală
turi de Kpon s-a specificat Hl\H oyKpon dovedeşte, după părerea noastră, că
termenul era învechit încă din sec. al XIX-lea. De altfel, Hrincenko înregistrează pe xpin, xpony, pe care îl explică yxpon, „anethum graveolens" 1 .
Cuvîntul cu etimologie neclară se întîlneşte în textele slave vechi 2 şi în
limbile slave modeme: în rusă apare în două variante fonetice: yxpon
şi xonep 3 ; bulgară xonl.p, sîrbocroată xonap, cehă kopr, polonă koper.
Puţinele denumiri de plante medicinale menţionate în fragmentul din
ms. 74-0 se caracterizează prin trăsături ucrainene cum ar fi : npHnoyTHHK,
1UAptHtt.1,, •N\"KKHU,4, AHC;rH11, O\")l(OKHHK, )l(tpoyf.t. Unii din aceşti termeni se
găsesc şi în limba rusă (.lllffHJib, y)l(oBHHK, :>Kepyxa, 'fepHo6hmh) iar alţii ca
.1n\'KKHU.4 şi în limba polonă.
La acestea se adaugă cîteva cuvinte general slave, care sînt fie moşte
nite din slava comună, ca 311\h.t, &i.11\Hf, Kpon, KponHKA, p'li:nAIK fie împrumuturi vechi din latină ca în cazul cuvîntului MAITA.
Cuvîntul KtHtAHKT îl considerăm ca un împrumut din limba latină iar
x°'·KKHU.4, probabil, un calc. Ambele cuvinte credem că reprezintă o influenţă a lexicului lucrării după care s-a tradus şi adaptat.
Existenţa unor termeni ca KIHIAHKT şi &~V'KKHl.l,d constituie, după păre
rea noastră, un argument în plus că fragmentul se bazează pe un arhetip latin.
În afara denumirilor de plante medicinale, textul mai cuprinde unele
elemente lexicale care merită să fie semnalate. Astfel găsim :
1) Termeni ucraineni şi ruseşti: KOTIOr4 4 (f. 3•, gv), )l(HKOTiYi 5 (f. 8r, gr,
10'), )KOAO\' AOK (f. 1"), &MAl'IK4 (f. P), rop'li:l\KA (f. 3v), 'llpl\IH (f. 2•), O\')l(HTO'IHO
(f. 4r) Şi dubletul K'li.)l(iiTO'IHO (f: 8•), CU trecerea lui O\'·> K'li.-, l\\4THU.J (lOv),
ntpfU, (f. 7r), &Oph.30 (f. lOv), TOTO)!( (f. 7v), &'101\Hi.IH (f. 10î, CKOl\KO (f. Y),
TOl\Ko (f. 5"). Tot aici menţionăm şi
Koro (f..2", 4" şi lP) ca particularitate rusă.
2) termeni polonezi : 11ocno11.l'i (f. 7"), poH4 (f. 4•).
3) termeni comuni limbilor polonă şi ucraineană: 3dKWI '(f. 8•, lP),
A4PMO (f. 1î )l(OHd (f. 5r) acesta din urmă cunoscut şi în limba rusă.
Pentru redarea aceleiaşi noţiuni găsim uneori dublete cum ar fi : )l(OH4
(f. 5Î şi )l(IHA (f. 10•); poH4 (f. 4v) şi p4H<\ (f. 6v, 9•, 12r); MOU. (f. ir, 2•, Bî
şi Moip (f. 7') 'll;JKOH4 şi 'llill\tH.S (f. 2•) şi, izolat, trei variante: n>KKH (f. 2'')
.Q\")l(HIJ,4 (f. 2v) ~i l\O)l(K.I (f. 7•).

°'.

H r i nr e n k o C.10Bapb, t. II, p. 309.
• S ad n i k şi A i t z e t m ii 1 1 e r, H andworterbuch, p. 46 şi 251.
• V as mer, REW, t. III, p. 180 şi t. I. p. 619; SC3 înregistrează pc yi;pon şi prczintii
corespondentul latin anethum (p. 44, 177).
' Menţionăm că B. P. Hasdeu, op. cit., p. 184, spre a releva nuanţele rutene ale textului prezintă un fragment din fila 9 în care apare termenul KQT10r•, a.~upra căruia se opreş
te dind anumite explicaţii.
• ln cadrul slavonei româneşti, termenul a circulat numai cu sensurile atestate de Mardarie Cozianul: 1i•l\'"-, AN.K5••111, •aSqli (p. 141) !n timp ce Berlnda înregistrează şi sensul de
stomac: „bogactwo, .iol;idek, skarb" (op. cit„ p. 264, cf. şi p. 37).
1
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Analiza lingvistică a textului în care este evidentă întrepătrunderea de
elemente cărturăreşti sud-slave cu elemente ruso-ucrainene şi poloneze vine
în sprijinul ipotezei că textul ar putea fi copia unei traduceri ucrainene, după
un model polonez. Că este vorba de o copie şi nu de un text original, ne-o
.dovedeşte faptul că se deosebeşte de toate celelalte lucrări cuprinse în miscelaneu, care sînt scrise în medio-bulgară. Este imposibil de conceput ca un
text original scris de aceeaşi persoană să prezinte astfel de deosebiri de limbă.
Presupunem că textul privind farmacoterapia, ca şi întregul miscelaneu, a
a fost scris în nordul ţării noastre, de un cărturar român, şi că deosebirile de
limbă de la un fragment al miscelaneului la altul se explică, aşa cum releva
~i B.P. Hasdeu, prin trăsăturile specifice ale textelor originale care au stat la
haza acestor copii.

*
Fragmentul de framacoterapie populară din ms. 740 de la Arhivele Statului din Bucureşti, alături de msele 498 şi 573 de la Biblioteca Academiei
R.S. România, constituie dovada circulaţiei la noi a unui text larg difuzat
în centrul şi apusul Europei (fie .că este vorba de lucrarea lui Dioscoride, fie
de o ediţie însoţită de comentariul lui Matthiolus) şi contribuie la reliefarea
complexităţii vechii culturi româneşti.

l.lEPKOBHOCJIABHHCKHfl: TEKCT XVI BEKA
(Pe 3

no

HAPO)lHOfl: cJ>APMAKOTEPAilHH

'° M e)

B pa6oTe aHanll3HPYCTCJI OTp.bIBOK TCKCTa no HapoJlHOit cPBPMaKOTCpaOHH H3 CMCWaHHOA,
CJJaBRHO-PYMblHCKOA PYKODHCll J"e. 740, xpaHlllllCltcJI B E>yxapecTCKOM rocy,11apcTBCHHOM apXHBC,
pyKODKCH, KOTOp&R npBBJJCltlla BHHMaHBe CDCl.lllanHCTOB Pa3H006palHblM H HHTepCCH.LIM co,11ep:11taJIKCM H KOTOPYIO li. fl. X3.lK)l.ey Ha3Ball «Bbl.!l.alOll.ICllCR pyKODRChlO».
B XO,llC H3Y'ICHHll ,113.JfHOTO OT])hlBKa aBTop npocJTClKHllaCT CllC,llYIOUIHC BOilpocw:
I. BbtJIBJlCHRC npOTOTHlla, MO,llCJlH, KOTOpall JlClKBT B OCHOBC noii KODHH. 2. Ilocpe,11ti.HKH
11 Jnoxa, Kor.11a OH npoHHK B ApeBHIOIO PYMb!HCKYIO JlHTepaTypy. 3. Celllh c D.PYTHMB PYKODHCJIMK H Hapo,aHhtMB MC.llHUHHCKHMH ny6JTBKBl.UIJIMK B PYMblffHH. 4. CBRJh c ,llpyTHMH pa6oTaM11
Do eapo,lllloll MC.llHUHHC JOllCHOCl!aBRHCKHX CTpaH. S. JIJwKoei.1e oco6eHHOCTH PYKODHCK.
I) qTO KaCBCTCll DPoTOTHna, ,llCTaJILHbdt cpaBHHTCJlhHhlll aHBIµO TCKCTB, COOT&eTCTBYJO.llUIX OTphlBKbl H3 HJllCCTHOit pa60Tbl ,ll11ocxopH,11a,
Met}u11UHe, H, HHHOBa.I(Hll H D.ODOJlHCHHA HJ HJ.llaHHll HJBCCTHoro HBTypanHCTa P. AH.llpe MaTTHonyca np11Be1IH aeTopa x Ja1t1110'ICRH10, 'ITO aHanHJHpyeMhlll: OTp!.!BOK no cj>apMaKOTCpanHK HMCCT CBOllM HCTO'IHHKOM TpyJJ;bl
Jl;HocKOPH.D.a H KOMMCHT&pHA: HJ HJ,!lBHHll Marr11onyca, )'"TO'IRRJI, 'ITO OTpblBOK DO CBOCA: CTpyKType DpC.!lCTae.rtHCT ceoero po.11a KOMDHJlHQHJO HOpOOHOU mepanuu c MC.llHl.IHHCIOIMH peQenTaMH JlCK&pcTBCHHhlX Tpae, KOTOpbIC 6hlJlH WHPOKO .!lOCTYDlihl HapO,llY.
2) no noeo,llY TOTO, KaK npOHHKJIH npOHJBC,llCHIUI ,ll11cKOpH)la B PyMbIHHIO, &BTOp npe.aDOJtaraCT DOJlbCKO-yKpaHHCKOC nocpc,llHH'fecTBO, ODHpiJICh Ha TOT cj>alIT, 'fl'O B COCC,llHCA: IlOJlhWC
:llJblKOM KYJthTYPhl 6bUI JtaTHHCKldl H 'ITO pa6oTa )l&CKOPHD.a B IlOJlhWC, Kait H Ha Ja.ll&ll.C, noni.30BaJlaCb 6oJtblllHM aBTOPHTCTOM. 1ITO KacaeTCll JDOXK npoHHKHOBCHHH B n.epcBHIOIO p)'Mh!HCKYIO
JJHTepaTypy rpaKTa.Ta ,llROCKOpH,11a, TO aerop C'IHT&CT, 'ITO, B 06U1HX 'ICpTaX, MOJKHO .aony
CTI!TJ, nep110.11 MCllC.llY DOCJlC,llHCA: 'ICTBCpThJO XY BCKa H KOHllOM XYI BCKB.
3) B OTHOWCHHH Mec:Ta, JaHRMaCMOTO pyKOIDrCblO cpe,llH ,llpyTHX p)'MhlHCKHX PYKOllHCCll
H flC'laTHblX aapOD.Rb!X npORJllC,llCHHA: c MCD.RQHHCKHM co.aepllC&HJICM, aBTOP •. nonaraCT, 'fl'O OHa
Jle HMeeT Hl!'fero o6IUero c pa6oTBMH no PYMWHCKOM)' MC.llllltBHCKOMY cl>oJtbKJIOpy Ha PYMblHCKOM

o

https://biblioteca-digitala.ro

408

LUCIA

DJAMO-DIACONIŢA

llJblKC, a CuiipnKacac.-cl! m:::JL c .UBYMff C.'laBllHO-pyl'oU:.!HCl:!l~lll I'YKC!!!<CllMl! (.)I:!? 4~8 M ~ 573
Hl KOJIJJeKUHH PYKOnHcel! AKa.UeMHH CPP), HanHcalD!blMJi B MoJI,11,oee Mon.uaeaHaMH, H KOTOpble.
KaK Ka11CeTc11, 'laCTH'iHO 1aBHCllT OT pyKOllHCH XYI eeKa.
4) no eonpocy 06 061IU1X 3JJCMCHTax B a.HaJIHJHpyeMOM TCKCTC H TeKCTax no 6oJJrapcKOMy
H cep6oxopaaTCKOMY MC.UHUIUICKOMY cPOJU.ICJJOPY. aBTOP Il0Ka3blllaCT, '!TO B lionrapRH He o6HapylKCH HH 0.llHH aHanorH'lllhll! TeKCT H 'ITO B 6H6JIHOTCKC XanaH.uapcKoro MOHacn.Ipll Hal!.AeHa PYKODHCb (Nil. 517) cep6oxop&aTCKOJI pe.uaK11HH, KOTOpaR Ta!ClKC BOCXO,!IJIT K H3Becnt0li: pa6oTe
.ll.HOCKOpH.lla; OHa npOHHICJJa HHLIM nyTCM, HO TIIKllCe 6naro.uapll pacuBeTY MC,11,111.lHHbl
Ha 1ana.ue.
5) B CBJIJH c lllbIKOBblMH oco6eHHOCTJIMH noro OîphlBKa aBTop npCllCJJ.e ecero OTMC'laeT
TOT cPaKT, 'ITO };. Il. XaJK.11ey YTO'IHHJJ, '!TO OH OTnHUCTCR OT OCTanbHOH '!aCTJI pyKOllHCH TeM,
'ITO ,li.Jiii Hero xapaKTepHLI «yKpaHHCKHC HIOaHCLD>; 3aTCM aBTop nepexo.uHT K aHaJJHJY cPOHCTII·
'lecKHx Mop.PonorH'ICCKHX H neKCllKaJU.HLJX 'lepT OTphlBKa, y.ueruur oco6oe BHHMaJDIC 3HaJ!H3Y
1133BaHllli: neKapcTBCHHbIX Tpae. B HCCJIC.UOB3HHH o6pamaeTCJI oco6oe BHBMaHHe Ha .PaKT nepennCTCHHR KHHJKllbIX IOlKHocnaeocKHX 3JJCMCHTOB c pyccKo-)'KpaHHCKHMH H nonLCKHMH, '!TO no.uTsepJK.uaeT r.11noTeJy o TOM, 'ITO .uaHHhrli: TeKCT MOllCCT 6LITL KOnHeli: )'KpaHBCKoro nepeeo.ua
o.unoll uoni.cxolt Mo.aemr.
B 3BICJJIO'ICHHH OTMe'laeTCJI, 'ITO OîpLIBOK no eapo.aHoli: ctiapMBKOTepBIIllll Hapw c PYKODHCllMH N!!. 498 H N!!. 573 HJ liH6naoTeKH Axa.aeMHH CPP cea.uCTem.CTBYJOT o TOM, 'ITO e PyMLIHHH
Dony'lllJJ pacnpOCTpaHeHHe TeKCT, WHpOKO .HJBCCTHLlll B ueHTpBJILHOA H 33lla.aHOli: Eepone, H
KOTOpblll nponHBaCT CllCT Ha .apeBHIOIO PYMLUICKYIO xynLTYPY BO eceli: ee CJJOJICHOCTH.

UN TEXTE SLAVON DE PHARMACOTHERAPIE POPULAIRE DU XVI• SIECLE
(Resumej

Le travail est consacre au fragment de pharmacotherapie populaire du manuscrit slavoroumain no. 740 conserve aux Archives de l'Etat de Bucarest - manuscrit de miscellanees
ayant attirc! l'attention des specialistes par l'etonnante variete et l'interet de son c)ntenu
et que B. P. Hasdeu a qualifie de c manuscrit tres remarquable 1.
Dans l'c!tude de ce fragment, l'auteur s'arrete aux problemcs suivants:
I. Le depistage du prototype, du modele ·qui a servi a etablir cette copie.
.
2. La filiere suivic et l'epoque a laquelle ce manuscrit a penetre dans la littcrature ·roumaine ancienne.
··
„.
·
3. Ses rapports avcc Ies autres manuscrits et publications medicales populaircs de Rou„

n1anie.

4. Ses rapports avec Ies autres ouvrages medicaux populaires des pays slaves meridionaux.
5. Les particularites linguistiques du manuscrit.
.
1. En ce qui concerne fo prototype, une analyse attentive du. texte en question, confronte avec Ies passages analogues de l'ouvrage bien connu De malena medica· de Dioscoride.
ainsi qu'avec Ies innovations et Ies addendas des editions du celebre naturaliste P. Andre
Mattbiolus, mene l'auteur a conclure que le fragment de pharmacotherapie analyse procede de
l'ouvrage de Dioscoride et du commentaire des edit'ions de Mattbiolus, ·tont' en precisant qtie
le fragment- par sa structure - se presente comnie une ·compila:tlon de therapeutiqUJJ populai„• par des medicaments preparc!s de plantes medicinales, facilement accessibles.
·
2. Sous le 'rapport des voies suivies par l'ouvrage de Dioscoride jusqu'a ce qu'il penetrât en Roumanfo, l'auteur presume unc filiere polono-ukrainicnne; cela, du fait qu'cn Pologne - pays voisin - la langue culturelle c!tait le latin et que l'ouvrage de Di'oscoridc y avait
joui - tont comme en Occident - d'une grande consideration. Quant' a l'epoque a laqueJJe
le traite est cense etre entre dans la litterature roumaine ancienne, l'auteur estime, avec approximation, qu'on peut le situer entre le dernier quart du XVe sieclc et la fin du XVIe.
3. Pour ce qui est de la place de ce manuscrit parnli Ies autres manuscrits et imprimes populaires de Roumanie, a contenu medical, J'auteur about:t a la conclusion qu'il n'a aucune
relation avec Ies ouvrages de folklore medical roumain ecrits en langue roumaine, mais seulement avec deux manuscrits slavo-roumains (ms. no. 498 et ms. no. 573 de la collcction des manu-
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scrits de la Bibliotheque de l' Academie de la R.S. de Roumanie) ecrits en Moldavie, par
des Moldaves, et qui semblent derives partiellement du manuscrit du XVIe siecle.
4. Dans le probleme des tangences du texte analyse dans le present article, â. des textes
de folklore medical bulgare et serbocroate, l'auteur rapporte qu'aucun texte similaire ne se truuve
en Bulgarie mais, qu'â. la bibliotheque du monastere Hilandar on a trouve un manuscrit (no. 517)
redige en serbo-croate, lequel a aussi son origine dans l'ouvrage bien connu de Dioscoride,
arrive par une autre voie que celle qui ava.it abouti en Roumanie, ma.is tout de meme grâce
a l'influence du developpement de la medicine occidentale.
5. Quant aux particularites linguistiques de ce fragment, l'auteur rnentionne en premier
lieu le fa.it que B. P. Hasdeu a souligne qu'il differait du reste du manuscrit „par ses nuances
ruthenes"; ensuite, il passe a l'etude phonetique, morphologique et lexicale, en se rapportant
tout particulierement a la terminologie des plantes medicinales. Dans cet ouvrage on accentue
l'interpenetration d'elements savants d'origine slave-meridionale et d'elements russo-ukrainiens et polonais, fait qui vient a. l'appui de l'hypothese que le texte pourra.it bien etre la
copie d'une traduction ukrainienne d'apres un modele polonais.
En conclusion, l'auteur fait remarquer que le fragment de pharmacotherapie populaire,
de memc que Ies manuscrits nos. 498 et 573 de la Bibliotheque de I' Academie de la R. S. de
Rouman.ie constituent le temoignage de la circulation en Roumanie d'un texte largement
dif!use dans le centre et )'Occident de l'Europe et contribuent a faire rcssortir la complexite
de la culture roumaine ancienne.
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În marea varietate a manuscriselor slavo-române, pe un loc deosebit se
situează pamelnicele, lucrări originale, izvoare preţioase de informare istorică
şi filologică, furnizînd date importante pentru studiul epocii şi al limbii.
Dintre cele cîteva pomelnice slavo-române păstrate pînă în vremea
noastră, vom prezenta cititorului în articolul de faţă Pomelnicul de la Bisericani, cunoscut şi discutat mai puţin în literatura de specialitate. Constituind
prin sine însuşi o certă valoare istorică 1, Pomelnicul de la Bisericani este remarcabil şi pentru numărul mare de elemente româneşti pe care-l conţine, reprezentate prin nume proprii, prin cuvinte şi propoziţii întregi incluse în textul
slavon, sau prin elemente morfologice româneşti. El face dovada p~trunderii
tot mai puternice a limbii române în textul slavon, pînă la victoria ei totală.

· ·In afară de Pomelnicul slavon care este în atenţia noastră, de la aceeaşi
ne-a rămas şi un pomelnic românesc 2, copiat la anul 1821 de către
Mitrofan, după un text mai vechi, tot românesc, scris de stareţul Misail.
Dintr-o însemnare rămasă de la Mitrofan, putem deduce că predecesorul său
tradusese pomelnicul din slavonă: «care pomealnic mai nainte s-au fost
scris de pre limba cea veche sîrbească (subl. n.) şi prin silinţa arhimandritului
Misail la anu 7270 (1762) iară acum a doa oară s-au înoit şi s-au prescris în
zilele binecredinciosului marelui împărat de Rosia Alexandru Pavlovici ...
S-au scris de mine Mitrofan la 18211>.
Mitrofan însă, copiind pomelnicul vechi, îl îmbogăţeşte cu o cronică
a mănăstirii, care este o lucrare originală concepută de el cu cîţiva ani mai
înainte, la 1812 3 •
Predecesorul lui Mitrofan, arhimandritul Misail, om cu mari merite în
dezvoltarea culturală a centrului de la Bisericani, a fost egumen al acestei
mănăstiri timp de 40 de ani, începînd de la 1741. Pomelnicul scris de el a
constituit o traducere proprie a celui slavon, aşa cum reiese dintr-o însemnare
mănăstire

1 N. Iorga consideră acest manuscris a fi «unul din cele mai interes1ntc printre vechile 'pomelnice» (N. I org a, Studii şi docum•nte, voi. XVI, Bucureşti, 1909, p. 234).
' Publicat fragmcntJ.r de N. Iorga, Studii şi ducumente, voi. XVI, p. 231-249.
• Publicată de N. Iorga, împreună cu pomelnicul, ibidem, p. 234-242.
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a auton.:.bi, recopiată în pomelnicul lui Mitrofan : «am găsit pomelnicul
învechit foarte şi stricat ... şi fiind sîrbesc şi fără înţălegere am rîvnit cu inima
mea cu mare dorinţă şi am pus în gîndul meu ca să prefac această carte pomelnic şi înnoind-o, să o tălmăcesc pre limba noastră moldovenească, spre
înţălegerea şi îndămîna fieştecăruia frate, fiindcă acum, în zilele noastre,
au început sîrbia cea veche şi înţălegerea ei a să părăsi» 1 •
Din păcate, traducerea lui Misail de la 1762 nu s-a păstrat. Textul rămas
de la Mitrofan este modificat de către acesta, după cum ne dovedeşte de altfel
şi includerea cronicii sale în cuprinsul pomelnicului. Totuşi, din compararea
conţinutului aşa cum a rămas de la Mitrofan cu cel al Pomelnicului slavon,
se impune concluzia că acesta din urmă a stat la baza traducerii româneşti,
existentă probabil în mai multe variante din epoci diferite 2 •
Comparind cele două texte de pomelnic - românesc şi slavon - observăm cu uşurinţă că ele reprezintă stadii istoriceşte diferite. Uneori textul
pomelnicului slavon este redat doar fragmentar sau în rezumat în varianta
românească. Aceasta din urmă în schimb este îmbogăţită cu alte danii şi
nume de donatori mai noi, necunoscute textului slavon. Chiar şi listele domnilor şi arhiepiscopilor sînt reduse în partea veche şi completate cu nume noi.
De asemenea, se observă şi deosebiri de stil între cele două pomelnice, cel românesc prezentînd formulări ample, mult deosebite faţă de textul lapidar
slavon.
Se poate deci afirma că au existat cel puţin trei variante diferite ale
Pomelnicului de la Bisericani şi anume : 1. arhetipul slavon, pe care-l prezentăm în articolul de faţă. 2. textul românesc scris de către egumenul Misail
la 1762 (text dispărut) şi 3. textul românesc copiat şi completat de Mitrofan
la 1821 (publicat de N. Iorga) ..
Singurul cercetător de pînă acum care s-a ocupat de Pomelnicul slavon
de la Bisericani a fost G. Ghibănescu, care l-a studiat în octombrie 1892,
la Iaşi, şi l-a publicat cu traducere în Uricariul lui T. Codrescu, vol. XXII,
p. 309-375. Ediţia nefiind precedată de un studiu introductiv, nu cunoaştem
concluziile la care a ajuns G. Ghibănescu în legătură cu textul cercetat. s~au
păstrat doar cîteva însemnări direct pe manuscris, referitoare la lipsa unor
file, precum şi unele note sumare la: ediţia amintită.
.
Editarea Pomelnicului 3 de către G. Ghibănescu are meritul că, cu toate
scăderile sale, este una din primele ediţii de pomelnice. Nerespectînd însă
unele norme filologice elementare în editarea de texte slavone, G. Ghibănescu
prezintă cititorului un text destul de diferit faţă de original. Astfel, nu notează
semnele de prescurtare, iar cînd desface prescurtările o face arbitrar. De
ex., transcrie MiffiK.s prin forma slavonă M~4fHHK.S, fără a argumenta o asemena
interpretare ; coboară literele suprascrise fără a menţiona acest lucru şi greşind
uneori : Kttpo,.i, (12) în loc de KfC po,.i,, 8cnow (12 v) în loc de llco(Îi)w ; modifică şi
1
2

d·n

N. I org a, ibidem, p. 244.
Avem chiar cunoşt.nţă. de o

altă.

v~riantă

românescă, aflată

ln

colecţia

G.

Cardaş

Bucureşti.

în cele c~ unneuză prin pomelnic vom
în lucrarea de fată
3

înţelege

textul
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corectează ~urnele. prop,rii, apropiindu-le_ de formele literare romineşti. De
exemplu, ~cne: fl.U~dHAP~ J lw4~i., (1), r1otr1H HpHci::t· (2 v) în loc de l11\f~4HAP(i..),
IWHh, f1pr1H, Kpi.cT-k. Uneon aceste mtervenţu ale editorului în text
fac să dispară atestarea unor preţioase forme dialectale. Astfel, în locul numelor Agahia, M ăgdălina, Gcmrilă, M ătei, Dzamă, Prăjescul apar formele Agafia
Magdaiina, Gavriil, Matei, Zamă, Prăjescu. Alteori sînt omise în textul editat
forme importante pentru limba română veche ( Andreiu, Onojreiu, Bc:nul
transcrise prin Andrei, Onojrei, Ban) sau pentru slavonă (°i Kol\4 e transcris
prin &011H, pierzîndu-se astfel singura formă de dual folosită în Pomelnic).
Notarea adeseori greşită a ierurilor sau omiterea lor din cuvinte, transcrierea greşită a vocalelor nazale, traducerile incorecte, omisiunile din text, la
care se mai adaugă şi multe greşeli de tipar, fac ca ediţia Ghibănescu a Pomelnicului să nu poată fi utilizată cu rezultate bune pentru studiile filologice. In
aceste condiţii, am considerat că se justifică o nouă editare a textului .

•
Inainte de a trece însă la analiza manuscrisului, se impun cîteva date
despre centrul cultural de la Bisericani.
Mănăstirea Bisericani, aşezată între Bistriţa şi Pîngăraţi, aproape de
Piatra Neamţ, a fost un vechi centru cultural moldovenesc, ale cărui începuturi datează, se pare, din epoca lui Ştefan cel Mare, care a zidit o bisericuţă de
piatră pe locul unui vechi schit numit al stareţului Iosif 1 • Biserica a fost
terminată de ŞtEfan cel Tînăr 2 şi s-a bucurat de donaţii din partea tuturor
domnilor moldoveni care au urmat 3 •
Nu s-a păstrat inscripţia murală care atesta vechimea aşezărnîntului 4 ,
în schimb avem o serie de date edificatoare despre aceste începuturi în copiile
documentelor inserate de către egumenul Misail, pomenit mai· sus, în
Condica Bisericanilor 5 , scrisă la anul 1765 (Arh. Stat. Buc. ms. 548). Cele mai
vechi urice ale mănăstirii, luate de Ştefan Tomşa şi încredinţate mitropolitului
Ardealului, au dispărut, după cum reiese dintr-o scrisoare a acestuia din anui
1627 6 , astfel că în Condică nu sînt înscrise decît documente ulterioare cel mal
1 Ar h im a n d r i t u 1 Pa r t c n i e, Ochire istorictl asupra fondtlrii (originei) monastirii
Bisericani, Bucureşti, 1863, p. 5-6.
2 Istoria Bisericii Romane, voi. II, Bucureşti, 1957, p. 284 consideră Bisericanii drept
•
cititoria lui Ştefan cel Tînil.r. Vechimea aşezămintului este greu de stabilit deoarece nu s-au,
păstrat documente din vremea lui Ştefan cel Mare şi nu mai ex.stil. n:ci vechiul edificiu,
fiind dă.rimat în 1786 şi construită o nouă clădire.
3 M e Ichi se dec, Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 m4n4stiri fi biserici
antice, Bucureşti. 1885, p. 76 şi urm.
' t Din nenorocire -scrie N. Iorga în Istoria bisericii rom6.neşti, voi. I. p. 103- a căzut
sau a fost sfărimatil. piatra de amintire a Bisericanilor din Neamţ, mănăstire despre care o inscripţie tirzie spune că a fost zidită şi ea de Ştefan Vodă şi Bogdan Vodă• N. Iorga se referă.
la inscripţia din 1786, publicată de el în Inscripţii, voi. I. p. 42-43. După arhimandritul Partenie, zidirea bisericii ele către Ştefan cel Marc s-a făcut la anul 1498 (\'. Ar hi m. Parte ni c
Op. cit., p. 10).
s Condica aceasta cuprinde, în copie sau rezumat, 270 de documente dintre anii
1520-1772, privitoare la posesiunile şi daniile către mănAstirea Bisericani.
8 B. P. H as d eu, 1 Arhiva istorică a României•, voi. I, 1865, p. 92-93 şi Condica
Bisericanilor, Arh. Stat, Buc. ms. 548/61.
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vechi fiind uricul dat de Ştefăniţă Voievod stareţului Iosif la 23 aprilie 1520,
prin care contribuie la terminarea bisericii şi împodobirea ei.
În secolul al XVI-lea mănăstirea Bisericani a fost un centru modest, cu
puţini călugări şi mică însemnătate în cultura vremii. La sfîrşitul acestui
secol însă şi în secolul următor, cunoaşte o epocă de înflorire, fiind sprijinită
de mitropoliţii Nicanor şi Anastasie, de domnii Ion Vodă, Eremia Movilă,
Miron Barnovschi, Vasile Lupu şi de familiile de boieri Başotă, Buhuşi,
Ciolpan, Prăjescu şi altele.
În această perioadă de înflorire 1 , datorată în mare măsură egumenului
Parthenie, scrierea de <1 cărţi sîrbeşti » ajunge îndeletnicirea de căpetenie
a călugărilor de la Bisericani. Faptul acesta este cu atît mai marcant cu cit
în restul Moldovei preocuparea pentru copiatul şi tălmăcitul cărţilor slavone
scăzuse foarte mult în acea perioadă. Astfel, Bisericanii reprezintă o înflorire tîrzie a culturii slavone, însă nu rămîn în urmă nici în· ceea ce priveşte
interesul pentru scrisul românesc. Aici s-a scris la 1652 de către un călugăr
Misail, un Apostol românesc (Biblioteca Academiei ms. 69), s-a trads din
slavonă Viaţa lui Andrei din Creta şi altele.
Cărţile copiate la Bisericani vor sluji pînă tîrziu drept exemplu de corectitudine şi vor fi folosite în şcoli, după cum reiese dintr-o însemnare rămasă
din 1716: «Acestu izvod de praxiu iast a sfintei mănăstiri Besărecani şi s-au
adus aici la Episcopie la Roman la şcoală, pentru treaba învăţăturii» (Biblioteca Academiei ms. 69 f. 591).
Din acest centru de cultură slavonă s-au ridicat unele figuri imp01iante
pentru ierarhia bisericească, cum a fost, de exemplu, Pahomie, ajuns mitropolit al Voronejului 2 .
Din bogata bibliotecă a mănăstirii, în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, cînd a descris-o Melchisedec, mai rămăseseră doar 58 de cărţi şi
manuscrise 3 .
A doua inventariere a fondului de cărti de la Bisericani, efectuată în
toamna anului 1904 de Al. Lapedatu 4 , atestă o nouă micşorare considerabilă
la bibliotecii.
Pomelnicul slavon nu este mentionat în nici unul din inventare. În 1892
el se afla la Iaşi (nu ştim anume în c'are depozit), unde - după cum am arătat
- a fost studiat de G. Ghibănescu. In prezent se găseşte în fondul de manuscrise al Bibliotecii Universi_tare din Cluj (ms. 4363).
Este un manuscris din secolul al XVII-lea, lacunar, scris pe hîrtie bine
conservată, 17 X 24 cm., cu filigran predominant ancoră în cerc cu stea
deasupra (fabrică veneţiană, Briquet, I, p. 40-41). Scrisul are caractere
1 Aceasta este totodată epoca în care aşezămîntul încetează a se mai numi Schitul slarfIosif sau Bisericujă (nume dat de Ştefăniţă datorită dimensiunilor restrînse ale edificiului)
şi începe să se numească Bisericani-cf. Ar hi man dritu I Parte ni e, op. cit., p. 20-22.
2
N I o r g a, Istoria bisericii romaneşti, Bucureşti, 1929, I, p. 398, II, p. 92, 97.
3 Dintre tipăriturile de valoare semnalăm Tetraevanghelul tipărit la Moscova în 1716 şi
adus - după cum reiese dintr-o însemnare - de către egumenul Antim Creţu, la 1722. O altll.
carte valoroasă din această bibliotecă era Mineiul !n două volume tipărit la Buzău în 1692
şi dăruit mănăstirii de către Constantin Cantacuzino cbiv vei stolnic 1 in Ţara Românească.
• A I. La pe datu, Manuscrisele de la Bisericani şi Râşca, Bucureşti, 1906.

ţului
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pagină, folosind la unele pagini liniatura seacă
(uneori dţcolorată) şi roşie pentru titluri şi zaciale.
Textele mai noi, din a doua jumătate a secolului al XVII-iea şi din secolul
al XVIII-iea sînt scrise cu caractere semiunciale cu tendintă de cursiv în
'
'
diferite nuanţe de cerneală neagră.
Manuscrisul cantine 45 de file, cu urme ale vechii numerotări cu litere
chirilice 1 . Unele file' sînt albe 2, altele deteriorate de vreme sau intenţionat
de mina omului 3 . Legătura veche nu s-a păstrat. În legătura nouă o serie
de foi lipsesc, altele sînt prinse într-o ordine nefirească, din care cauză am fost
nevoiţi ca în ediţia de faţă să reaşezăm filele în ordinea cerută de text.
Ornamentaţia multicoloră păstrată pe unele file prezintă motive florale
într-o tratare simplă, aplicate în vignete sau iniţiale. Ornamentaţia manuscrisului a fost făcută ulterior scrierii, şi încheiată în anul 1661, dată inserată în
ornamentul final de la f. 42 v.
Punctuaţia este cea folosită la toate manuscrisele slavone : punctul,
virgula, două sau trei puncte la sfîrşit de capitol. Cuvintele prescurtate au numai uneori semnul de prescurtare - titla.
Pomelnicul de la Bisericani este original, scris - după cum arată analiza
scrisului, hîrtiei, filigranului şi limbii - în prima jumătate a secolului al
XVII-iea. In sprijinul acestei afirma.ţii putem aduce şi faptul că majoritatea
donaţiilor înscrise în Pomelnic sînt făcute în primele două-trei decenii ale
secolului al XVII-iea 4 • La o datare mai precisă a scrierii Pomelm:cului ne-ar
putea duce analiza funcţiilor boierilor moldoveni notaţi în text. Astfel, dacă
luăm exemplul boierului Costin, tatăl cronicarului, observăm că acesta este
menţionat în Pomelnic cu funcţia de postelnic, pe care o deţine numai între
anii 1630-1632 căci în 1633 este hatman, iar în 1634 pleacă în Polonia 5.
Aceasta ar însemna că textul respectiv al Pomelnicului în care este citat postelnicul Costin cu soţia sa Safta., a fost scris în anii 1630-1632.
Edificatoare în această privinţă sînt şi datele pe care ni le oferă pomelnicul românesc. Astfel, se arată că printre realizările mari ale stareţului
Parthenie a fost şi împrejmuirea mănăstirii cu zid 6 . Se ştie că aceasta s-a
realizat, cu mari eforturi, după 106 ani de la terminarea bisericii, şi anume
în anii 1626-1632 7 • «Iată de pe vremea aceia cînd să zidea zidul - se
spune în pomelnicul românesc - să afla în pomelnic mulţi scrişi ctitori că

semiunciale, 18 rînduri pe

orizontală, cerneală neagră

De exemplu: r (f. 12v), 4 (f. 13), 7 (f. 14), 1: (f. 19v), 7 (f. 20).
File albe: 4, 4v, 5, 5v, !Ov, 11, llv, 13, 13v, 14, 14v, 15, 15v, 16, !Eiv, 17, 17v,
18, I8v, 35, SSv, 36, 36v, 37, 37v, 40, 40v, 43.
• Deteriorate integral prin spălare: 19, 34v, 4lv şi 43\·; parţial: f. 1 s-a lipit o altă foaie
cu scris mai nou, f. 3v text ras şi scris deasupra, f. 23 şters cu linie de cerneală, f. 27 tăiat cu
cerneală şi spălat, f. 28v tăiat cu cerneală şi ras, f. 30 tăiat cu cerneală.
• în urma confruntării textului cu documentele păstrate la Arhivele Statului, cu varianta
românească a Pomelnicul şi cu Condica mănăstirii, am putut fixa datele următoarelor donaţii de bază: Ştefan Tomşa donează satul Troiţa la 7120 (1612), Postelniceasa Maria satul Vină.teri la 7128 (1620), Jup!neasa Dumitra şi fiica ei Cristina dau un sfert din satul
Orbie la 7120 (1612), Pltraşcu Başotă zideşte turnul de la miază-noapte în 7134 (1626) etc.
' cf. Mir o n Costin, Ope,e, Bucureşti, 1958, studiu introductiv de P. P. Panaitescu, p. 6.
6
A r h i ma n d r i t u 1 P a r t e n i e, op. ci.I., p. 20.
' Ibidem p. 21.
1
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au dat cîte 100 de galbeni şi mai bine unii»; «toate le-au zidit egumenul
Parthenie cu sutele ca celea de galbini care să da de la alţi ctitori, care sînt
scrise în pomealnic 1> 1 . .
În privinţa scriptorului principal al manuscrisului se poate afirma cu
certitudine că acesta a fost egumenul Parthenie, care a adus un aport remarcabil, la dezvoltarea culturală şi la creşterea importanţei centrului de la Bisericani în secolul al XVII-lea 2 • În cei 22 de ani cît a fost egumen al acestei
mănăstiri (îl găsim înscris ca egumen în documentele din timpul domniei
lui Miron Barnovschi) contribuie la mărirea numărului călugărilor şi pune
bazele unei şcoli de copişti 3 •
Nu încredinţează însă nimănui realizarea pomelnicului ci înscrie personal, cu conştinciozitate, pe toţi donatorii care au contribuit la ridicarea
mănăstirii 4 • Scrie personal tot textul de bază al Pomelniculu1:, adică lista
domnilor Moldovei şi a ctitorilor mănăstirii într-o înşiruire continuă, împărţiţi
pe capitole, după poziţia socială sau rangul bisericesc. Tot el scrie şi partea a
doua a Pomelnicului, care conţine în genere aceleaşi nume (precum şi altele)
repartizate după sărbătorile în care se fac pomeniri. În această parte însă,
în multe cazuri scrie doar titlurile sărbătorilor, lăsînd spaţiu liber în care să
fie ulterior înscrise numele donatorilor. Unele din aceste rubrici au fost completate de scriptorii care au urmat, altele au rămas albe.
Scriptorul I I scrie în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi are doar
o funcţie secundară, deoarece nu scrie text nou, ci completează numai textul
lui Parthenie, suprascriind numele de familie, poreclele, funcţiile unor boieri
sau locul de baştină al unor ctitori.
Scriptorii următori adaugă nume şi danii la sfîrşitul secolului al XVII-lea
şi în secolul al XVIII-lea, cornpletînd spaţiile albe, sau scriind pe margini,
în scriere chirilică cursivă.
Scris la peste un secol şi jumătate după cel al mănăstirii Bistriţa5 , Pomelnicul de la Bisericani prezintă lista domnilor moldoveni de la Alexandru cel
Bun (1400-1432) pînălaMiron Barnovschi (1626-1629), însă cu omiterea
domnilor de mai mică importanţă. De exemplu, între Alexandru cel Bun şi
Stefan cel Mare nu mai sînt trecute cele 7 domnii consecutive. În schimb, la
domniile lui Alexandru Lăpuşneanu, Eremia Movilă, Ştefan Tomşa şi Miron
Barnovschi sînt date şi amănunte privitoare la familiile acestora, ceea ce
confirmă încă o dată epoca de scriere a Pomelnicului în primele trei decenii
N. Iorga, op. cit„ p. 238; Arhimandritul Parte ni~. op. cit., p. 21.
1Acest egumen Partbeoie, să cunoaşte că au fost om cuvios şi că au fost avtod şi călu
gări pe lingă dînsul oameni cu viaşi şi vrednici, pentru că dovedesc daniile cite s-au dat şi
lucrurile cite s-au lucrat aici la Bisericani ln zilele acelui rîod de călugări cari au fost !o
zilele egumenului Partheoie. Căci plnă la acest egumen nu se află nimic făcut aici la mină
stire, nici odoare !n biserică, nici moşii, nici scrisori pentru moşii• (Ar h im an dr i tu 1
Partenie, op. cit., p. 15; N. Iorga, op. cit„ p. 237).
• • Şi mulţime de cărţi sîrbeşti scrise de părinţii cari lăcuea aicea pe vremea aceea•
(Ar hi man dritu 1 Parte n ie, op. cit., p. 16).
• De exemplu, despre Dumitra~co Ştefan, mare logofăt şi soţia lui Maria se spune in
cronica mănăstirii: o au murit intru acelaşi an amindoi şi i-au pus egumenul Partbenie la
pomealnic • (N. I org a, op. cit„ p. 239).
• D. P. Bod g an, Pomelnicu/ mî11ăstirii Bistriţa, Bucureşti, 1941.
1
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ale secolului al XVII-lea. La pomelnicul domnilor este adăugată - lipită
pe manuscris - o listă mai nouă cu domniile de la Constantin Cantemir
(1685-1693) sau Constantin Duca ·(1693-1695 şi 1700-1703), pînă la Constantin Mavrocordat (1715).
·
Lista prelaţilor bisericeşti începe cu Anastasie, arhiepiscopul MoldovEi
(1572-1578), care, după cum am văzut, a.contribuit la dezvoltarea mănăstirii
şi sfîrşeşte cu Ghedeon, episcop de Huşi (1727-1728, 1734) 1 .
Lista boierilor, foarte amplă, cuprinde pe prim plan boierimea secolului
al XVII-iea. Dintre donatorii mai importanţi ai mănăstirii relevăm pe Pătraşcu
Başotă logofăt, Gheorghe Başotă vistiernic, Iuraşcu Başotă, Pătraşcu Ciolpan
jitnicer, Costin postelnic, Toma postelnic, Iorga vel postelnic, Vasilie hatman,
familiile Buhuşi, Şoldan, Cehan, Prăjescu, Catargiu şi altele.
Din cauza amestecului filelor în noua legătură mai apare inclusă în
Pomelnic şi «Rugăciunea pentru iertarea păcatelor cu voie sau fără de voie~
(f. 38-39 v, 42-42 v), la care renunţăm în ediţia de faţă.
Transcrierea teJi..-tului s-a realizat după originalul aflat în Biblioteca
Universitară din Cluj. Această operaţie ne-a pus în faţă o serie de probleme
dificile, pe care ne-am străduit să le rezolvăm, respectînd două principii de
bază: fidelitate cît mai mare faţă de original şi prezentarea unui text cît mai
accesibil cititorului. Avînd în vedere acest ultim criteriu, am despărţit textul
în fraze, introducînd punctuaţia rnodernă şi litere mari la numele proprii şi
la început de fraze 2 . Am coborît literele şi cuvintele suprascrise în paranteze
rotunde şi am notat titla deasupra cuvintelor prescurtate. Am renunţat în
prezenta ediţie la semnele care notau accentul deoarece şi în original apăreau
inconsecvent.
O dificultate deosebită a prezentat încadrarea notelor marginale în text.
Deoarece - cu toată preţuirea pe care o avem pentru ediţia PonielniculU1.
de la Bistriţa 3 - considerăm că tipărirea notelor pe marginea paginii prezintă
greutăţi pentru cititor, recurgem la inserarea lor în textul Pomctniculu.i, urmă
rind continuitatea firească a expunerii, sau la sfîrşit de capitol 4 atunci cînd
textul este disparat, şi le notăm cu paranteze ascuţite, ca să se deosebească
de textul de bază.
Deoarece am considerat necesară evidentierea în transcriere a scrisului
din diferite epoci, am recurs la următoarele semne :
Textul scris de Parthenie este redat simplu, fără nici un fel de indicaţii
_suplimentare. Părţile scrise tot de el, dar ulterior, sînt însemnate printr-o
linie marginală verticală.
1 Ultimele 5 nume de pe lista prelaţilor, printre care şi episcopul Ghedcon, s!nt adăugate
in epoci ulterioare. În dreptul a trei din cei 5 prelaţi se face menţiunea ide aici t, ceea C<'
trebuie interpretat ca indicare a mănăstirii de baştină a. prelaţilor respectivi, deci că s-au
ridicat din mănăstirea Biscricani. Totul ar fi simplu, dacă despre arhiepiscopul Pahomie,
fost episcop de Roman (1706--1714) n-am şti, de exemplu, cu siguranţă că s-a călugărit la mă

năstirea. Neamţ.
2 Cf. P. P.Pana.itescu, Metoda de publicare a dooumenteloY, RIR, nr. VIII/1938,
p. 339-345.
3 D.
P. Bogdan. Pomelnicul mînăstiYii Bistriţa, Bucureşti, 1941.
• A. Sac e r do ţ ea nu, Pomelnicul mînăstiYii Arge~ului, în oBi,erica Ortodoxă Homână •
LXXXIII/1965, nr. 3-4, p. 297-330.
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Textul scriptorului II, reprezentat numai prin glose suprascrise, este
încadrat în paranteze rotunde.
Textul scriptorilor următori de la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi din
secolul al XVIII-iea, este evidenţiat prin două linii verticale marginale.
Numărul filei originalului este scris marginal, în stînga paginii, iar cifra
zilei de pcmenire se află notată înaintea titlului paragrafului respectiv.
Traducerea textului ne-am străduit a o face cît mai fidelă. In cazul cînd
în original au fost înscrise cuvinte româneşti, inclusiv apelative folosite ca
porecle, ele vor apărea transliterate şi subliniate prin cursiv. De asemenea
vor apărea fidel transliterate toate numele proprii româneşti. Textul traducerii va respecta întocmai toate semnele stabilite pentru transcrierea originalului, cu excepţia parantezelor rotunde care menţionau coborîrea literelor sau
a cuvintelor suprascrise şi care în traducere nu-şi află rostul.
Limba în care este scris Pomelnicul este slavona mediobulgară, caracterizată prin amestecul şi dispariţia ierurilor în poziţie finală, amestecul vocalelor nazale şi denazalizarea lor, confuzia cazurilor şi dispariţia parţială a
declinării nominale (ca.zr C'L nacBKa. WT ApoH Eo.a).
Elementul românesc este prezent în Pomelnic în primul rînd prin numărul
mare de nume proprii de persoană şi loc, atestate de cele mai multe ori în forma
populară, dialectală: Agahia, Catrina, Drăghina, Frăsina, Gligore, Hilip,
Ifrosin(a), Irimia, Izmaragda, Măgdălina, Păscălina, Porhira 1 .
La numele proprii bărbăteşti este de remarcat folosirea în multe cazuri
a formei oficiale cu terminaţia -ie 2 : Anastasie, Athanasie, Dionisie, Eughenie,
Gheorghie, Grigorie, Iordachie, Isachie, Vasilie.
Numele cărturăreşti sau calendaristice (multe dintre ele luate din Noul
Testament sau din martirologii) se prezintă într-o gamă variată la pomenirea
călugărilor, călugăriţelor şi a altor persoane din ierarhia bisericească, nefiind
foloste în onomastica laică (de ex., Azarie, Candachia, Dosothei, Euthimia,
Evloghie, Ghelasia, Misail, Madona, Nofit, Protasia, Rahilia, Serapion,
Sineli tichia, Silioan, Veniamin) .
Cu o frecvenţă destul de restrînsă se folosesc numele împmmutate din
rusă (Ivan, Axinia, Parasca), maghiară (Gherghi, Mihali, Anuşca) sau greacă
(Iane, Despa).
.
La persoanele laice, alături de prenume este uneori notat şi numele de
familie a. Interesante ni se par, în legătură cu aceasta, formele atestate în
Pomelnic de porecle devenite nume de familie 4 : Arapul, Cojoca (Cojoacă?),
Covrig, Drăguţul, Dzamă, Furtună, Grozav, Lupul, Mălaiu, Păpară, Perjul,
Talpă, Trufaşul.

în afară de materialul bogat de onomastică şi toponimie, elementul
românesc în Pomelnic este reprezentat şi prin includerea în textul slavon a
unor cuvinte româneşti (substantive comune, adjective, pronume) de exemplu:
A I. Graur. Nume de persoane, Bucureşti, 1965; N. A. Const an tine s cu
onomastic romanesc, Bucureşti, 1963.
• N. A. Constantinescu, 'op. cit., p. X.
3 Numele dublu devine frecvent în clasa stă.pînitoarc din secolul al XVI-iea (ibidem, p.
XXIII, XXVI).
' Ibidem, p. L.
1
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K /fldA'IA\ 3d KHHorpdA (24 v), "ii BOH, w ran'i. (12), AKd MAHll d„ llHW (23). "
KoKop (22), 'd t:oH WH ndHSd t.uc'i..H, qupr.:p (28). Cuvintele româneşti însă
apar în Pomelnic paralel cu termenii slavi respectivi (KofKOA I KOfKOii,4, tpll! I
Kp!H, w K!Jl!'I ijltpflUTi.. !Kp·i.cTh.I oKoKd.llhJ) şi numai arareori ele reprezintă
forma unică pentru exprimarea unei noţiuni nHw, 11,Hr.:HKi.). Substantiv.ele
româneşti sînt notate în Pomelnic fie cu terminaţiile româneşti (K'llAIAHHIJ,.V.,
Tp.im:i.ipE, s1.011,!I, K.t[H]T.tK03HHtqiH), fie sînt supuse flexiunii slave H4 JioyTHOH,
WT iRMAOK u,, ci.. KOAHKo.v.J. Cel mai adesea însă rămîn la forma nominală:
,„ H4 TpoH .i, Hd C1pn, WT CA.lTHH.r1i.
Semnalăm de asemenea ca element românesc articularea numelor proprii
de persoană masculine (Boldescul, Prăjăscul, Neagul, Danul, Mihul, Dadul,
Stanciul). sau u final la substantivele masculine terminate în -i (Andreiu,
Pănteleiu, Nicolaiu, Dosotheiu, Erotheiu).

LISTA SEMNELOR FOLOSITE
( ) Prin paranteze rotunde se coboară literele sau cuvintele suprascrise.
( J în paranteze drepte este refăcut textul lacunar.
< în paranteze ascuţite sint încadrate notele marginale.
cuYsiv Prin scriere cursivă se evidenţiază în traducere cuvintele care au existat în formă românească în original (inclusiv apelativele devenite nume de familie).
Cu două linii orizontale se subliniază titlurile.
O linie verticală marginală notează scrierea te>.."tului de către scriptorul principal, dar
într-o perioadă mai tlrzie.
11
Două linii verticale marginale notează textul scris în diferite epoci şi de scriptori diferiţi.
/
O linie oblică notează sfîrşitul filei de manuscris.
Tilta deasupra cuvintelor simbolizează prescurtarea.
Tilta deasupra unor litere simbolizează valoarea cifrică.

>

f.l

3AI not.\HH<liKT CA\ rocno(A4)p'k 3!Ali\H llilo(A)AdK(11.)cT'kK
IloM'kHH rH AWRI pu(i.) c&oH(X').

Iw fll\f~<IHAP(i.) &.01KOA4 CT.tp'îH, lw GT!/fl4HA KoEKOA<I CT4pl"H Hc.U.. 1ro IleTpi..
G.oEKOA.t, liorA4Hh. &.otKOA"· lw GTtijl.iwi. &.olK~(A) MA4(A)· lw IlfTp"h. &.otKOA<I H
rn>K(A)" Ero /Jil.ip'fn1, H r(c)mK(A)<I 1ro e:Mw.i. Iw GT!*4Hi. :G.01Ko(A) MA<l(A), lw
flM~4HAP1t. KoEKo( A) H rcnm(A)i:t Ero PoadHA4, H cw""i: Ero lior
:G.oEKo(A)· lwwi.
iv &.01KOA<1/H r(c)nm(A(4 Ero Ehw(Afc"îA\ H '1.t.(A) H(X'). lw 6p1M'fR1 /Jilorit.(4) E.01&o(A)
H M:j.H 1ro /Jil4pl A\, H r(c)nm(A)d lrO e:l\lc.i.e.:. Jw f OCTdHTH(H) &.otKO(A)· Jw
GHMHWH( 1') E.01Ko( A) H r( c)nitr( A)<I Mwwî d H 'IA\( A) HX'( 1t.). lw GT!lf;dHk E.otKO(A)
H pw(Ar)TtiHH 1;, H 11.l'.(A) H(r ), t'lHdHwi. H r( c)n>K(A)4 iii.ir A4t.HH4, Poa4HAP4, J14H4Kp4, H<1cT4cLi\. lw MH;o(w) (Ii.ipwoKCKh.IH) E.01KO(A)HJJW(Al )T!A!(H) 1ro AoyMHTpt!,
G404 H 'l.~(A) H(>.').
[Iw .i~ ]wHCTAH("l\)THHt.. :G.oEKO(A) H CHl!J tro; (lw) tlw(i.)THW(X') G.otKO(A)·
lw AHt.IHTp ÎH :&01&0( A) H f>OAHTMI Ero Toy AOpi., illJKJlHHd t.IOHdX°'îA\, r( c)n~(A)4
flHHHIJ,d, M<1p'îA\, fÎl\f~dH(i..)AP"• ro(c)no(m)A4 cKJT!JlHHd î 'IE(A) (X'). Iw A.l!Kd
:G.oEKO(A) H (r)nm(A)4 Ero H.tcTdcl"RI H •rA\(A) H(X'). Iw(w) Htr<ot.111 &.01&o(A) H
_riii;(mA) î Ilo(p)î·p[4]. Hw l:wml(H)TH(H) Ko!KW(A) H rni..m(A)d lro R'4TPHH4.

M""
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1. 45.

3 A t no MHH 4 AT c Al 4 p X r 1îî(c) Kn H.
floM'kHH

~

fi
f. 33.

rH

AwAI p.i&(i..) CKOH(X')

flpxrm( c)rm(1t.) l1H4CT .i:"i1, l1pX'rm( c)Kn1t. HHAi... i'Ipfon( c)Kni. fI.o,4114d1. OpX'rm( c)Kni.
HHKOA4t. 6n( c)Kni. lw.i1111.. 6n( ~)Kni. 6KAor'i1. 6n( c)Kni.. Aoco.o,fJC>, 6n( c)Kni. 1111.icT.ic'r'1,
flpHTOH4.
___,
6n(c)Kn-i. illHTpo$.i(11) (wT 3Af). flpX'rm(c)Kn'lt. IJ.iXoM'ît (wT l:IAt).
6ÎÎ(~)Knb A.iHHH(A) (wT .9Af). eilH(c)Kon 6wpf(T). tînH(c)Ko(n) r1AIW(11).
~

3 A f n OM HH 4 A T CAl Ci; f H HO HHO U. H.
IloM'kHH

;H

AWAI p.i&(i..) cKoHX'.

6pM011.i(X) 6po1.o.m, G1p.inHw(11), 01wKTHcn,Il1Tpo11r1, 6K( i..)cTp4T'îl, 6ijlp1M'î1,
epo.0,110, Q1w(Ao)cr1, fI.s.ip'î.i. &Hc4pHw(H), GHl\\OHb, GH11°iW4Hb, lll.iKup'i1, II1Tpo11'î1,
illHC4HAh., rtAIW(H), Â4M4CKH(H), r1AfW(11), r1H4A'ît, fl4p('i..).o.111'r'1, d4KpfHT Îf, lw.i11(i..),
QtWAOPh., 6p1M'iAI, 6ijlpocHHk, X.ipHT0(11), Ca.i, r.i11Hp'i1.
C.iu, r1pM.i(11), Q1wijl.i11i., Ic„HAI, rEpMdHb, HHAlt., dord.i11i., Aoco.O,tJC>, 6lflp1Mi.,
i:IHAOH'it, Q1w(Ao)c'ît, r1wprr1, IwcHlf11,, ffH4A.Îf, IHHCJH11('i.), A.i11'îHAi., Il.ip.o,111i"1,
Iw.i11Hd1, lct1HA1, HA.Îi, l'l.o..i11.id1, 01w( AO )pi.., Il4p.O.tNît, C1p.uj1HMi., illHTpoljit111t.,
Q1w$H111i., i111.icT.ic'î1, A1M1(11)Ti".i11i.., GnHPHAoHi., ToX'HAJ( T ), lwHHKfNT.ît, lc.tHAI,
ill4K4p°îf.
1. 33v.
t dAHCTJld(T ), II.1K1(11) (wT Ill'THJ), HHKOAH(M), HHKOl\df (~'T IiHCTJlHU,N.),
ftp('lt.)M4(M), AfHTpolji411i., l1HAOH.ît (wT C'lt.KŞA). llHKtp'it (wT T.i:111x..ş), CH11'îw.i11i.
(wT H'kMu,1-), tlr.i.0.01111., t1H4cT.tc"î1 (wT T4311x..v). C1p.11j1H(M), Q1w(A)cî1 (wT
Ap.iroMHpH.i), Il.ip,o.111"î1 (wT li.HcTpHu,x.), AHw11Hci'1 (~U."- flpc111i'1). E.>u1(A)Pb. (wT
illol\AOKHU,X..), flpclH Îf (~'T flr,in'r'R.), i'IH~CT4C'l't, flpc111'î1 (wT 3A1), r111Ac'ît (wT l:IAf),
HHAh. (wT II1'.HrX..p4U,H). rtAIWH (wT Px.(m)K.i). GH.UKICTJlOr (wT IHOl\AdKHU.N.),
llK4KVp1i., f1p4cH(M), Hw(K), HH11i.., i1p(1t.)K4A'ît, lw.i1111i... ffH4A'ît, Il4(M)lj1Hi1'it,
Q1oljl.i11(i..). illJJ1Adp"i1, 3oeHM4, Q1w.$1111i., HWKh. Ho$HTh., M.4K4pi"1, r1wp(k)ri't,
6KAorr1, f1pri(11)T°îf. IwcH;$~. f AHcrn, II.i11c'î1, Toi$HAk, X 4JlHT0(11), fapHA'1'1, GT1lf1411i.., rpHrop"il. Q1w(A)j1h., Q1w(A)c"ît (wT GoAKX..), iU.4JlA•P'it, r1wpr'1'1, HcdK ÎI,
6AHM"it, IwcHlfl1i.. IldXoM ÎI, TOAOc'îf, r1wpr"î1, M.ip(i..)AdJl.,I, cljspocH(H), 11p(1i.)c111'(1,
Iw.iKV(ă\), rfA4c°îl, r.1KpH11"i1, CKl\Ol' ÎI, îIH4CTdc'ÎI, d\.iKăp'(f, f1po(11)Al 1, HtTjldT'ît,
:G.111'i4MHHh..
1. 34.
IJ.ixoM"ît, flHAOHTt (wT liHcTpHu,x.), fapH""• E:Hc.ipîw(11), IIATpHKbJI, P.iljl.iH(11),
fIHTOHÎI, Ctp.inTWHh., ){4AHCTJl4(T ), t1A4H4Cl'I (wT G1t.Kti11), AtMtH(h.)Ti4Hb, rtpK4CÎI,
rrpo(H)ft.i'I (wT l'B.Ol\AOKHU.N.), HHKOl\Af (WT GHl\\THA°îl), ĂAlll4CKH(H), PdijsdHi\lt. (wT
.SAf), 6lj>p1(M) (w„ Xol\1op). ArwHHcTt (wT Iloxp4T4), d.ipTw(11) (wT .llfoi1AoK"iu,),
RHpÎAKh., 3ocH(M), f1w(p)r'î1, HlflpocH(Hh), HHilh., eKl\Or"il (rp.iŞp), r.sA1p'r'1 (~·T
CA4THHX..), IJpoX'opi.. (wT T43AX..1'), Iw.s11i.., d.ipTw(11), Ko31\IA (wT flpoH :C.oA), IHHX'IH
(wT .SAi), Aopo.o,I,(' (wT 3Af).
0

0

0

0

0

I. 41

3 A f n O i\\ H H 4 lf.

T

CA\

H H ~· K bJ H

0

'k.

6v.o,Hl\ITR., i'U..iKpHH4, IlpoT4C'îAI, [Qtw(A)pd, H.icTAc'l'AI, '.M•AOHd, [IIopX'HpTR.,
IltA.ar'iAI, CT14;.i.11.s, ill.ipîAI, 61·np.sKc'îR>, M4pîR., l'lilHTpozj!.i11.1, flr.i.0,011.1, C.iM;j; p.i,
CKAOKÎ "'· f'l.o..iHdCÎ Al, C.sAOl\IÎR., 6;jlpocHH4, Cn$4H4, iHHTpO$AHA. rfl\dc'ÎR., PAAHilÎR.,
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'1il•JlA4Jl'(A\, Qtw(A)PA, CAAl"MTA\, Qt.w(A)Jl4, flHHc"fA\, 6AHM f.i, K•TfjlHH4 Qiw••H.i
G.iM.Hp•, To.4H4, G.sM.'Jl4, IlopA'tp·A\, Q1wlji.su, ToAOCÎA\.
'
'
li
IIA4H•m (ri..p'IHH), E(K)AOKlf.
0

f. 2.

3 A f n o M H H A lf.. ( T) e A\
IloMtHH

Ni

Go A

t p H.

AWA\ P•&i.. eKoH(X')·

Q1w(A)Jli., flrAAOHd H l/A\(A) H(r), H (w):;:u. ..... Ero flAfâ4 H A\TH tro, flH'(d H

'IA\(A) H(X')· KoHAJlt, IltTJl11. H KHA\r;Ht tro. Ko3M4, M.spiH4, fAKJlH(A), MHX'b("),
&..ipAO"OMfH, ĂHA\HTJlÎf, QoMA, IwAHHi., flnocTMAK (f H KHA\lKHt. Ao\'MHTJld(W)Ko,
fpHropTE, G.iM(11).HJl4, Ilp0Konr1, flHHel"A\, HHcTopi.., MHTJlolji•H.s H l/A\(A) H(X')·
IltTp'li:, CKAOKÎA\, GH1\1'(wHi.., K.ATfJlHH4, TpHijiA(H), Al•rA.A.\HH.i. IwHi.., GHMÎWHi..,
6,o.HMiA\ H l/A\(A) "X'"· M.ip"(A\, HcTJldT'(f, flHtci"A\, GHMTwHi., GH(H)K"HTHKÎA\,
IJfo~•Hi., lpHH.4, J;tic(p)1,rk, 6vrtHÎA\ H l/A\(A) H(X')·
Kpn.cTHH4, A°'"MHTJl4, ll434Jlk, fAHrop"(t, lw.iH.i, 111.ipl"A\. IwHi., 114TJl4WKO,
1. 2•. (IioAAfCKllA). Go;J;poHÎA\ H JlOAHTfAfH H(X') .l'IHH4, To•AfJl;•, flr.ir"i'A\ H 'IA\(A) H(X')·
f"Hrop"(t, I fiH(i..)THMÎA\ H l/A\(A) H(X')· 84CT4c"l'A\ H l/A\(A) flf... GT11ji4H, Al.Y.pHK.t,
d•.sopi.., Kpi.cTHH• H 'IA\(AT) H(X')· HHKHljiopi.., flHHA H 'IA\(AT) H(X'). G.iu, BprHA,
KocTA(H)THHll, lpHH4 H 4-"(A) H(X')· .MHX'.sH(A), KocTAHTH(H), GHM"(wHi.. H l/A\(A)
H(X')· Ilnpt (E..iwoTlf..), M.ipl'A\, H"'kM.i H 4A\(A) H(X')· AfHJlOHk, Al&p'(K.s, H3M4Jl41'A4· QOA\4 (nocTfAHHK), 6vAHMÎA\, (flHH4) H l/A\(A) H(X').
lWJlA4KllJI (KHcT'kJlHHK). K.tTfJlHH4, (H4cT.sc"fA\) H l/Al(Aî) H(X'). ĂHMHTjlÎf
(GoAoA10H), H•cT&c"fA\ H4RI( A) H(X')· Tor AOP•, iIA1t;i.iHAJl4, fAHropT1, M.s~HHi.., .dpucTe.
H 'IA\(AT) HX'"· HHK04jllf.., fewprTE, ĂHMHTJl"fl, (ijlfzj:.iHk), Al•pTAI H l/A\(A) H(I)·
lW4HHi.. (KpHMKA), .lipi..cTHHA H 'IA\(A) H(X'). HH(c)To(p), .1'1Nrf"HH4, .dAtâ.s, M..ip'(e. H
'IAl(A) H(X')· Ila.Tp.i(w)Ko (Aoro;J;1T ), ilHTHMTAI H 4Rl(A) H(X'). RocT4(H.)THHi., AoVMHTJl8 (ll!oAA•H), G.iA.i " 4A\(A'O H(r), &•cHAi"t,_ M.ipr"', flHi;wK•, H.scT•cTA\,
&4cHAi"f, ĂHMHTJl"ff (KHp u.•), M.ipYA\, IwHi., QtK"4, 6KAOK"(J11 H l/A\(A'O H(X')·
r1prTH, (K•T4Jll,JHt!A), (;o.l"A\, HHK0\"A4, (K4T:!p1,JHt!j\). A1cn.;, ,â,HMA (Kpt\ffj\4),
1. 3 . 6vcTJl4TTI (Mroiji1T). AO\"MHTJlO\', lwH(H)i.., ToAOCÎA\, M.i.pîHK.t, fAHroJl'IAI, d"Hrf"'H4. &.scHAÎf (Htrot), ht.HA4KÎA\ H l/A\(A) H(X')· hp11CT1i: (Iit!X't!w"lt.), lw4HI>
(Ka.plf..fMdH), H.scT4CÎA\, AoyMHTJlA(w)Ko, t"tH.s H 4A\(A) H(J). HrH.tT) (M.•HO"H~).
Mo.pTHKA, fdKJlH(A), H.seT.scTA\ H pw(A"r')TiAEH H(X')· IJ.sHlf.. (KHCTtpHHK), M..ipTA\.
lwH.i(w)Ko, ToAocl"A\ H'IA\(A) H(X' ). IllTpt, To.sAf(p), (nHT4Jl), lwJH4, ftwp(i..)rîf
(flp4nS")· 84CT4c"l'A\ H l/A\(A)H(r)· 1 OHCTA(H)TH(H)Ilp1KOY(n),HtA'kAA\ H l/Al(A)H(X')r.ocTH( H) ( nocTfAHHK ). G4A4 H 'IA\( A) H( X').
r1wpr"f1 (Ko'IH), fIHHd H 4A\( A) Hp,. ToAAIJlk ("oroljlfT ), GAAOM ÎA\ H'IA\(A) H(I)ftwprl"f (Ii•WOTlf..), H.s:T.tcTAI H 4A\(A) H(X')· IOp.iwKo (fiJWOTlf..), 6.pocHHd, 6AHA\'(f (Gvpu.). TOAOC"i'A\ H l/A\(A) H(X')· fAHrop"fl (GvpTlf..), G11(M)ij1Hp• H 'IRl(A"r').
H(X')· J OCTd(H)TH(H) (GT.N..jll/4), flHl'fAHNd H 4A\(A) H(X')· To.tAfJll> (illoj\,a..sH),
H.scTdCÎA\, fAHrop4RI (IIHcOKcKH), ToAoc"(RI H 'IRl(A) H(X')· P11KOKHIJ.N. (qfX'.tHi.),
Toljl.SH4 H l/Rl(A) H(X')· I'.tKpH(A) (Aoro4tT ), GT.INK4 H 4R1(A) H(X)· IhTp'li: (&.iHI!")•
MopHKd H 4Rl(A) H(X')· tl.t3<1Jlk (HN.A"-G.dHKo), H.scT.scTAI H 4.t.(A) H(X')·
• ,.
RHKo.spir. (Ilp.Y.lKK.CKliA), Al.spl'il\ H'IA\(A)H(X)· KopHHA'r"f (dt:n.swi:o Ilpr.lK.N..cKl!"),
1 3
G4A4 H 4A\(A) H(I)· Ao\'MHTp.s(w)Ko, GTtij;JH(n), IwH4WKO (fioT.N..w), ApN.r11.1H.s
H 4.t.(A) H(X')· HHi:oAAf (q10j\n11H), GHM'fw(H) (MK.A410), flAE;;i.dHAJl4 H l/il\(A) Hfh.
14Kw(K) (wT I OTHdpt.), lw.t(H) KHKoUJ), flHrfAHHd H l/A\(A°') H(X')·
0
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L!NŢA

HHKOAdf' I ~dHli. ( GT Al.ll\Al.jl4Hfo ), IlfA.ir"l.l'I H LIA\( A) H( r ). HtKHljlopi. ( il~ nSA ),
ll.ipdcK4 H LIA'l(A'O H(X')· ĂOl(A\HTJld(W)Ko (cTOl\HllK) H ~OHHd H LIHl(Ar) H(r), H
po(Al°)Tfl\f(H) H(,r). MH.f4ALIA'I (i:i.1K Gd.H, AocnHH4 H LIHIAT H.f). H'krot, (n "X'"PHHK),
Atcnd H LIA'l(A)· r1w(p)rif (cn:.Tdp). Ao&jld (H LIA'IA H.f). MwvcH (cn1t.Tdj1). CAEHd
H ""'(A)H(r)· HirnwA'I, P~(A)''"" (KtAi. KoMHc). GoljlTHK.s, ll\HpoHi. (:C.ert1w). 111.i.p"iA'I.
HHK0\"""1 (AOro$n ), flHHd H 11-k(A) H(r). MHX'•H"" (<l>~pTO\"H.i), M~pr"' H Ll'k(A) H(r).
ftw(p)rt.
HHKOV'Adf, IldKfAh, GTJT"if, ! Jl'CTHH.i H JlOAHTfi\f H(X'). GTAKAl.(p), HpHHd

-,I-

_H 'IA'l(A) H(r). ft-"(P)rH H cHH 1ro KocT.:(H)TH(H) (TPfT Am.$), IB.ipTR1[ •.. J

I.

6.

3Af 001\\HHdAl.T

CA\

MHp(c)TîH 'IAIJ,H ci. Cij.lfHHHIJ,H.

ItptH lllHX'dH""' Kpi.cTHHt1 H ""'(A) H(.f). :&.scHA"it, flHAPOHH(K) (1p1H) H 4G1(A)
ff(X)· d.t3djlt. H LIHl(A) H(,f). HHKOdpAI., l pHropîf, HUHh., rtK(n.)4A\, lwHi.., HKd(H),
Q1(;4.).11pi., Iwt1Hk, llr.ir"iA'I H LIHI( A) H(.f). ilt.HX'dHAi., THTÎ4H4, GHMl"wHi.., HrH.i( T ),
ilt..ipl'A'I, A.sHO\"A, Iw.tHk, 111.ipTHKd, ftp.icH(M), Kt1TfpHHd H 'IA'l(A) H(X)· G=TtljldHI·.,
.G..icHA"it, G.iAoM.iA'I, {'.o}f(A)"'c"if, tlKp.i.i(M), IB.iil°iA'I, Iw.iHi., !1HToHHAd H ""'(A) H(r)·
M:.ip'iA'I, Iw.iHi., <l>Aop'k, AfHX'o\'(A), 111.ipTHI " 4R1(,.i.) H(r)· To.i,A,tp11., :C.•cHA"it K.iTtpHH.i H 411\( A) H( X') . .&.icHAif, (;4,10A\"iH1, Iw.iHi., flHrtAHH4, B4cTdc°i "'' To.iAfp('i.).
A.iHTtt.11,, Mdr(A)<IAHHd H 4Rl(A) H(X'). d.ip"iwHi., fpHrop"i1, 3.iX'.ip"i.i, Eo3tM, HA'iHK4,
IldJl<1(c)1«1, IB.ip"IHKd H •1H1(A) H(X)· Kp i.cT'k, 11.ip.icK.i H •1R1(A)H(X)· fi\Hr.i GTt;jl.i(H),
f4KJlH(A).
1.6v.
1'04Afpi., M.ipl'A\, tlr4AOHd, ITtTp'k, lll.dpTA'I, dd34pi., Toi\\d 1 Gopd H 'IHl(A) H(X')·
G.iu, .&.apK.ap.a H LIA'l(A) H(r). ilt.H'X.aH(A), l'!&p.i.\1"1.1'1, tlHAPoHH(K), GH1\1"iw""' H1ti1(H),
ilHrMHH.a, Iw(H), QtKA4, 6AHA\TA'I H YRl(A) H(.f)· ltpM.i(H), TQ\',A,op.i, IhTpt:, flHAoH'if, Ild(w)Ko, 3.ir.ip'i, M.ip"iA'I H 4-"(A) H(X")· Iw.iH:"·/H.ip"iA'I H L1-"(A) H(X)· GTpo1,
<l>Aopt:, GTdH.t H •1R1(A) H(r)· Av\MHTp..>f, l'lr.i.f'iRI, tlp.f'im„ 6KrtH.fA'I H •1R1(A) H(>;).
He.a.o, I w.i( H), M·i.r ii "'"HHd H 4h\( A) H( X). !J>HAHA\o( H), tlHHd, Ci:1npH( w), ll\dp('h ).o,d,
IlpoKo(n), î1HH4 H 411\(A) H(X'). 111.ipLl'I H 'IRl(A) H(X), Aoţ,\\HTP"\', H.scT.ac'r'RI, f.tKp·iHA(-1.), M.ip'IRI, iw(H), Iwt11(v(1\1), fAHCdA4, lLH;iJ, UETpH(H)Kd H 4h\(,1,) tt(X')·
T•MAfPh, GoljlpoHî "'' Tt1H.i~·f1,lw(H), flHH.i, Ii.ipi:~r, t K,t.0Ki"R1. l\\HX'.tH(A), H.icT.ic"l"RI
H 4H1(A) H(X)· tlHAPf·"' flr.iX'r"' H'i-"(i!) H(X)· "''.ip'iA'I HLIHl(A) H(X)· TorAoJJ.i,-HHcTopi..,
1. 7 . H.teT.ic·ÎA\, <:TA(H), GOAOAfiA\, IwcH(ijl), I t:IHHd, Ao.tAfJlh., <.l>p.v.cHH4 H 4A\(A) HXt.,
IwHdWKo, fil.iH4i>, A.iAO\"(A), GJ\\dAd H LIA\(A) H(X'). GToHrd H 4.A'l(A) .H(X)· M.i..1 fH,
GH.1"fwH6, Aori\\HTp4, ftwpr"it, Go ~poH'i..fl H '•-"(A) H(X). Iw(H), ll\.i1i'i.A'I H4A\(A) H(X')·
TorAoJJ.i,foi(H). LKAOK iA\, f.i&pH(A), 1\1.ip'iA\,Lv(H), fXlHo~.puo, <Pp.11.cHHd H LIA'l(A) H(X)KoHApt, filcpinfHd, Iw.iH11, IJlujl.iHk l AHH1:.i, l\l.iH"k, GHA1'i.11(H), Goij.THKd H '1.A'l(A)
H(>:)· M.ipT.A'I, HHKH*op(1.), IlHK'Td, HH1: ;ţ,~·p1,, ll.ipl"o(H), ilHrfi\HH4, fIHtc'i'A\, HHK Td,
:&.i(p)K4jl4 H LIA\(A) H.ft.. 1\1.ip"i.A'I, fAHropi"f, /\\.11.p"ir d, GHA\ ÎWH('„ ), f OC1'4Kf H LIRl(A)
H(.f). Hp Hd, ToAoc'iA'I, flpK.ie'iA'I, lwH~,, tlK;ld(A\), 11.t;Jll!Kd H 4.A'l(A) H(r). TpH!jlk,
llh.pHH.s H•1A\(A) H(r)· Iw(H), EKAoKTA'I H Ll-"(A) H(.f). P"'r'i.A'I, To.iAtph, EvAHM'f.A'I H
LIA'l(A) H(r). l1~fHT'i1, f1puei'1, j\\,y.p'fHK4 H LIA\(A) HX'( •. ). Ili.HTA\, XHAHnl>, flHH(i.A'I,
;. ;,„ d.is.ipi., I M4rA4AHH.t, Iw(H), GHA\"fw(H), IJfojl.i(H), t1HHd H 4.A'l(A) H(r). ll\H.f.tH(A),
To.tAfJlA. HpHHJ, tlHHd, I'.iKJJH(A), 1\\.11.pHKd H LIA\(A) H(X")·
0

0

„
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lepfH IwHi., TtlAOjld, :G..ieHl\Îf r.iijiTd, I'd&pH(A), HpHH4, HA'kHd, HeTpdTÎf,
:G.oHKd H 4.t.(A) HX'i.. I'Eopr"(t, Qe(A)wci.t., lllfAOAîf, IIETp·t, THTA'l H 4-"(A) H(X').
AO\'MHTjlO\', 111.ipKo, IwHdWKo, <llpx..cHHd, :G..icHA'if (wT liHcTpHu,), KvpH(A), IIETp'k,
fpHrop'i1 (nocAtlWHtfK), rlHHd. tlHAPOHHKi., IlfTp'k, HpHH4 H 4-"(A) H(X'). M..ipi"RI,
P4AO\'(A), 3oHK4, IPHAHMO(H), C.iMlj1Hp.i, H 4.t.(A) HX'(i.). f.i11.pH(A), flHHc°(A'l, To.iAtpi.,
d.ipîf, i1H(11.)THMl .t. H 4A't(A) H(X'). rewprîf, HpHH4, Il'll.Tjld(W)Ko, Iw4Hk, tlHH4 H
4Rl(A) H(X'). AO\'MHTp.s, llu.ip(11), 111.ipîlfu H 4-"(A) H(X'). M.ip'i.t., Iw.iH.i, hr•H(ll),
0

H4CT4eT.t. H 4A't(A) H(X'). MIMHTi f, n~ ..... l\lldjlÎA'l H 4A't(A) H(X'). IlfTp'k, I'4A4,
t. s. MHX'4HAh., Il.il!.f(A), 611.AoKl"A'l, fAHrop'i1, 1'4T ÎA'lHd I H 4-"(A) H(X'). tlHHd H 4A't(A) H(X').
IIM.irTA'l H 4A'l(A) H(X'). H.4eTd~ ÎA'l, KOHAp"k, Cl!.AOKÎA'l H 4.t.(A) H(X'). r1wprif, 1\114p'iHKd H 4A't(A) H( ). IlETpii:, :G.4Jll!.4jld H 4A't(A) H(X'). AOfMHTJlOf, flHTHM'iA'l H 4Rl(A)
0

0

0

H(X'). Iw.iHi., H11..iH.iw(-..)Ko, tlHrMHH4 H 4-"(A) H(X'). [ p"'kcTHHd (A\;H .llpctHTf) H
'IA't(A) H(X'). fAHrop'il, iloriH!., f4AOH4, fAHropîf, f1wp(â)rT1, fapH(A), 1 jl HTHHd,
fAHrop41i:, To(A)c'iA'l, tl~HH"iA'l, i\\HX'.iH(A), TpHcji.i(H), Qlezjld\H'iA'l H 4A\(A) H(X').
Tor AOJld, AofMHTp.i, :G..icHA i1, Iw.iHi., M.ip'iRI, H 4-"(A) H(X').
M.ip'("' 4 "-"(A) HX'(-..). AoKTAI, TorAop4, M.-...pHKd, Ao\'MHTpl!, :G..ip11.4p4 H 4-"(A)
H(X'). 6veTjl4TTI (1fptH), tl~HHTA'l H 4Rl(A) H(X'). Kpx..•m(H), HAHMLI\ H "-"(A) H(X').
0

:G..ipl!.dpd H 4-"(A) H(X'). 11.i.:i.ipi. (:EpfH. WT Po:JH011.), To(,4;)c'îA'l d 4Al(A) H(X'). HHKIT4,
H.icTdc'îA'l H 4A1(A) H(X'). HA'k, tll-...pHKd, tl(H)TO(H), j\l-..rAX..AHHd. HA'..-, Iw.iH.i
(ll-lHX'o110.iE), To&AfJla, (t111.pdM), l'IHHcl A1 H 4-"(A) H(X'). M..ir Ad, To.iAf(p), M..ipKo
ev. (hprn), / Iw4Hd H '1-"(A) H(X'). lhHTfMH, i1HrMHH4 H 4-"(A) H(X). dop:.i, H.icT'k,
0

1.

GHA\"îwHi.. (~1p1H w-r H<1AA1.W<1), 01(ÂJwp!.. (f?OA'î&KoH), tlr.iX'T"' H 4-"(A) H(X').
Ao\'Mi Tj10\', 0u:11<1 H •111\(A) H(X'). :&.icHAi'f (X.i~HK), i\\4pT4 H 4A\(A) H(X'). Iw(H},
;l.iX'.ipi'A'l, GHM'îH4 H 4A't(A) H(X').
!WdH!i, HtKWAI H 4.t.(A) H(X'). f.\dH'., llt\dj!Ad H 4A'l(A) H(X'). IldpdCKd; '1i<10pil\,
IlopX'i'p "'• I"'(H), Co.$poH"îA'l H 4-"(Ai") H(X'). IlfTp'k, C.iA4, HH;nj~opi., Colfi1HKd H
4il\(A) H(X'). „ o:TH(H), H<1;T.idA'l, Ko :i·.iKif, l»(H), H.icT'k, H.i~T4(i.t. 11 11A't(A) H(X').
:G..ie;MT1, HAH>1K.i H 4-"(A) H(X'). IlETp'k ("1p1H), flHHc'i"' H 44(AI') H(X'). ilhrm.i,
0

1.

P.i(A)l"Ak, 01 -"AP4 <l>H11H(n), IlHITP4 H 4il\(A) H(X'). llHAPO\'WKo, CT4H4, Il<1TjlHK'î1,
IlET)l'k, l»4Hh. (PSc1111), 1\\d~îAI H 4A't(A) H(X') .•A.,4AO\'(A), Aoi>p.i H 4Gl(A) 11(X').
l 114Hk, '1h\<\HH4 H 4d\(A) H(X'). h4Hh. H •1d\(A) H(X'). 1lor Hk, 11HAOHTI, :&4CHl\ÎI,
GT4H4, flHHd 11 411\(A) 11(X'). flp1\14(H), H'kKIUA'l H 4A\(A) H(X'). IlfTp'k (oT .};pHnt!) H
4A\(A) 11X').
9.
li.\dr.i, tlr.iX'îil\, To.iAf(p), (wT Il!TM"k), flHH4, H 4-"(A) 11X'(1,). MHX'4H(A) (1prn),
,ă,oM:x. H 4A\(A) HX'(1,). l'.IHH4, l»H',, tlHH4 ('NT H4AfU14) H •1R1(A) H(X'). HpHHd, IwHi.
(CtKl!A, M.ipTA\), M11X'.i[H] H 4Rl(A) H(X'). hr11:i, CT4HK4 H •1R1(A) H(X'). ftwpr'if
{J' 0)f(OK4), Il4p4CK4 H 4Rl(A) H(X'). J»(H), tifACÎA\ 1 fWHk, /RHX°4H(A), J:i'll.TpdWKO,
ijfoj!d(H) Il·t..Tp.i(m)Ko, I.v.iH.i, iRHX'4H(A). lip h.C1''k, ToAocTA'l (wT Iiop•lf4JH) H 4A'l(A)
H(X') ..Iw4Hll. H 4A\(A) H(X'). :&1t.ţ'f13H" (K O.MX..pdW) H 4A\(A) H(X'). J14CHl\.ÎI H 4Rl(A)
H(X'). MHX'4H(A) H 11.1\(A) H(X').
J{o3i\\4, H.tc'l'd:°l'.t., H 4A\(A) H(X'). IlpoKonTt (lioA 'k), f.t11.pH(A) (noni.), HA'kH4 H
<ÎRl(A) H(X'). HHKOAdJ II!Tp'k, flHApE.1\ t'111.i11TR1, t'I ;HH iA\ 11 4Gl(A) HX°i.. 6AH•"'im 11
11.t.(A) H(X'). IlETpii:, t'lp11.4c'(R1 H 4Rl(A) H(X'). HA'(1, III.ir Ad H 4A\(A) 11(X'). ilHAPOHHl[t..,
:G..icHAi'1 1 iRHX'4H(A), H.t:T4CÎRI, ToA\4, Co:$po11'i.t., To•AfJlh. AdH'iH(A), HpHHd H 4-"(A)
0
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H(X'). JD.4p"iA1 H 11A1(A) H(X), K4cHAÎf (1tpfH WT GoKoA), faKw(K), To(A)cîA\, TITHlilH4
(wT Gt111aA'i), flHrEAHH4 H 11A1(A) HX'(a).
9'-.
1Jfoji4Hi., :C..icH(A)Ko, flHTOHt., Iw(H), To4Af(p), flHTHAfi• H 11A1(A) H(X),
GHMTw(H), AO\'MHT.PA H 11A1(A) HX(i.). IltTpt, i'IHAJIEtO, iD.ApHK4 H 11A1(A) HXi..
E.4cHl\Îf H 'IAl(A) H(X). AOfMHTpOf, K4HAAKÎAI H 'IAl(A) H(X). lwAHi.. (Kllntu,i..).
KATEpHHA, QOMA, K4pKdpA, dHHA, iHEAOA'iE (Tpll.AWllAi..), dHTHMÎAI' rpw!IAI, H4cTt;
lpHMÎAI, (rpo34Ki..), JD..apTAI, H 'IAl{Aî). IJl1.$.SH!. (clllnllA), r1wprîf (WT WKHA'\). fpHrop"iE (.POAHTfl\E E.ocHIKH). 61jipocHH4 H 'IAl(A°f) H(X). 34X4pÎ4 (Si1Mi.) lfpEH, Mow(i.),
E.sHKO, Ih.H(i.)TAI, HAHH(i..)K•, IlfTpHM.S(H), JiOCT.S(H)A• H 'IAl(A"i) H(X). :C.A4CÎE,
fapH(A), HAcTAcT Al, 6H4KW (wT Gll'14KA'i).
THTÎ4H4, r1w(p)rr1, HtKH.$opi. (81rpA1), Jll.11.pllw(1i.)K•, To.!Atpi., M.spTAI K
'IAl{Ar) H(X). 8.t1.CT4CKil, HpHH4 H 'IRl(AT) H(X). fpHrop'i1 (.POAHTEl\f E.ocHtKH),
61jipocHH4 H 'IAl(A) H(X). .3.iX.spîAI, G.su (1p1H ~·„ Tp'h.r·i.. HtMU,EKW), L Hp.SH4 H
'IAl(A) H(X). I141U(A) (S4W}['h.], M4pTA1 H 11A1(A'i) H(X). To4Af.Ph. (1p1H), HpHH4
H 'IAl(Ai') H(X). <h•H'llO(A), HpHH4 H 'IAl(Aî) H(X). fpHropl"f (wT XOA4K!.), MHX4H(A)
(wT ĂA'h.ronoAH), HAcT4c (A1, Il4cKll(A) (S•M.11.). GHM'iwHi.. (~1i. IhplKllA) I AllMHTp4, lwHa. (KAE)f(AH) Tll,4,op4, r1w(p)rî1 (t.OHAlljl4T). G4(M)lfllp4, lw•Hi.., MHX'4AH
(II.11.nAp.11.). MHt, AllMHTpll, H4CT4c'iAI H 'IAl(A"i) H(X). JllHX'4t0, IJI1••H1i. (X4pm1),
Hc1cTAcî1, li p'h.CTt (E.p'h.HAbtiA), Iwc1HA H 'IAl(AT) H(X'). 6AHA1"i1, GT.i(H)K4 H
_ llAl(A) H(X').
GHAt, m„(i..)K4 H „t(A) H(X). R1Kt1A4H, GT4H11oy(A), AorMHTP4 H 'IAIAH
H(X). 6plll ftp4cH(M), i'l~HH"iAI H 'IA\{A) H(X'). fAHropl"f, tl~HHM\ H llA\(A) H(X').
0

1.10.

-I

I

_ :C.4CHAÎf, H4tT4C"iAI H 11R1(A) H(X). HwH'h., îlpHTOH4, llno(c)Tw(A) (cÎii. EoK4(H)111).
t. t9v.

H.sKOl\fH'ilAlh.~4 Hc'h. nocntll!fH'ilMlt. CH4 H C'h.Kp1i.WfHÎfMi.. c;;:;o AX.i H noMO(IJI)
nptc.n;A\ E~, AIJlf CAI KTO WEp4ijUTh. npttT.STf(A), Hl\H CT4ptH, Hl\H Kl\Hc1rapi.(w),
K'b. MtCT1i: CIMb. no H4W1Mh. )f(HROT1i: H HfTKOjlA\H 04MAITh. KOTOp4rO fMO\' np'iHAfTh.
AH;:', KAKO EAl.AfTh. MOIJIHO C'h. DAl.jl4CT.SCb. H KOl\HKOA'i H c,:.;; AH(T)prT4, no oycT.t(s.)
CTW(M)

;q'"'"'

4 wwi.. A4 AAK.tfTh. w(T)K1i:n. K'h. AHi.. c.11.(A)Hi..rH H K1>Cli cT.;i

C1i.nfjlHHU,H IMOr ,4,4 EAl.AET'lt. npt(A) mMi., dMHHh..

d. Mc li,"

!, lO.

1\\ I

WH d c

c I n „ I Kp j' E H n.
n "M Al T

M

„.

„" ... n H H K d

Al T"

"Pn (A) EH.ro

IWHh. :C.01e:o(A) H r(c)m(A)4 fro Q1witdHd.

rn

t d(A) :;.

l~" Hd lll Ero G v-

v(r) H WAl)f(AA'\ K1i. u,piIB".11.,

AIH X.i H"" .ip X~• n Â"'·
6ptH :C..tcHATI, G.tAOM"iAI, 6pf(H) f1w(p)r'i1 (wT E.p.i1utiu,), Alpi.I\ H ('IA), :C..icH-

5. '1 t0 (A) c

A'it, li.t(p)KAp4. A4(l\)

I

·A·

EO(H), -~- 1!..t('I),

.'i. EIKO(AH), :K.

Al(H).

PolK(A)h.CTKO npt~.11. ~ n....-;.
GT"P'U."' GpoA''°' 6$p1M·i1, MHX'4HA1>., 6poA1io.
GTw(X') H nput(A)Hh.l(X') s:r:;w(:;:)u,„ Iw.iK_:(M) H i'IH(H)h.l nu1.

H.

A·

6H.tKJf, M..tp"1'A1 H 'IRl(A) H(X), po(A"i)Tll\f H(X'). A•(A) .H.
_Kjldl!.f H KOTE(Ah.).
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c;

r1. O &Ho K" f HT1 c :;;-;. o K"'
pc 1 H'i 4 i 4 G4 H4 w 1 ro H c T ro cip 1HHOA\(~) HK4 RopHH'1"i4 C1'.THlfK• n•Ma.(T).

20..

Il1Tp1'. H pwAHTMllf 1ro, lhTp4(w)Ko, t1HO\"WK4 H 4-"(A) H(X'), H1Kw4pAli,
1(p)MoH•(X') Q1wAoc'(1, A1MIH(1>.)Tl 4Hi., A4HHH(A), HţHH4, M•p'ia., l opHH'1ÎI, fapH('1),
0

Rw3M4, THpoHi.. A•(A) .~ 3'101.\H H n.TKOpH('1) CT4Ki. H4 TpoHl.\4·

Kr. 344A\Tl'I CttO H C'14KHOro np(o)pK4 np(AJT'IAI H Kp(~)TA'k
IW4HH4 n4MAl(T).
HcTp.ST if (A4&H)Kt:), Ilx.cKAli'1HH4, IlAli(H)TMllO, .lior A4(H), I p1t.tT"i4Hk, t1r10

""H4 (Sic!), lw4(H), Af.ipHK4 H 4A1(A) H(X'). ,ă,4('1) :;. n111('1).

Ks.

Ilpt:cTAKAIH"il ;:;:ro lw4HH4 „-;:-;C'10K n4(M)

6(p)MOH4(X') Il4pAIH'il, lw4HI\, 4>.iopt:, ~TAM4 H 4Rl(A) H(X') H PWAHTMH HX'i..
A.i(") n.icHK4 n

Kif.

1.21.
-li

.p. n11MH.

Ilpn(A)GH4ro wÎi,4 H4Wlro X.ipHTOH4 H cnoK1i:AHHK4 n.sMAl(T)

6(p)MOH4(X') :&4pM4(M), J\\OH4(X') HHKOAH(M), tld.i,i;HK4, .h OCT4(H)A4 H 'JAl(A)
H(X'). 6'1HHK4 H 4Ht(A) tro. 6pl(H) flp4CH(A1) H n4n4(A"i)a. tro fl.!;îHH'iAI H 4A\(A)

_H(X') (Afâp 111.\4). A4('1) ,.;, n'lt(A) H

K w(K)l\H

H n.i[K] A4('1)

"I

n['l1'1].

s. Af~h. w(X')T0Kp'f1. G;r-o .in(C)H 0wA\hJ n4MA1(T)
H1KHljlop1'., IJ4p4CK4

H 4Rl(A) H(X'). ,â.MHTP4(w)KO H 3oHH4 H 'JA\(A) H(X'),

K'h.CH po(AT)TIAI H(X'). Ă4'1!..

.H.

w(Kll\H H

;. G:;; o 4 n (e)"" I 4K w K4
r o fh Apo HH(K)

f. lh.

.îl.

"".I w K4

KOHH

.K'.

n'IMH.

6

H n p n (A) Hdr o w I.\ 4 M4 w I-

n4MA\Tk
To4Alpi.. (li4WOTA1i),
GâTKOpH('1)

.f':

flHrMHH4,

f1wpr'i1,

H11,T.ic'iA1, IOp.iwKo,

HljlpocHH4,

KM'iH, .'. KOAH, H .•. Kp4KÎH, H K03k C1'. •A• KWHbJ.

'-

lw ~Tlljl4Hk :&otKOA4 H PWAHTMIH lro H r(c)lK(A)4 1ro fla4HHH4 H 'lAl(AT}
HX'i... A•(") CMO TpOHl.\4 H WAl(A)Ali K1'. l\PKOKh..
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v

1 5 r AH e T .i li.°'' KbJ n'd(t.\).

ffA.t."if, (Mo]HdX° ~.dMdCKH(H), ill.tpÎA\

l.H jlA&H &ltdH TOAOC"if, 111.ipi'A\, T04AEPh. H 4A\(A) H(X').
1_ 22.

HlKf

KK. H ll\f Kn. e T bJ (X'Î ;
Kft. GiJltct:, Rd(M).

H4 w 1r o fiu p K'i .i H c:;; bJ (X') .s. o T p w Ki..

u. .i

Kr. G::;;-;o 4~A4 l.1KWK4 &p4T4 rHt:. R4A\A\(T).
-,,

Iw.iwi..

_Ao(lK)KbJ,

.i:

(i'IA4M Kl!nEU.l! WT

W.ipX'opoA),

ll'4TEpHH4. A4(A)

.p.

v{r)

H

.Kl.

KoKo(p). ilIHX'4[H), fu>pr'iE, AEen.i, h\wf. A4(A) .;. n4E(A).

Ks. G;r:o KfAHKOA\{~-Kd H Ml'pOT04HHK4 AHA\HTp"i.i n.tMA\(T).
l'IAf,!!4, HfTpHHK4 H 4A\(Ar) HX'i... A.i(A) .-;. v(r).
-,:--lwwi.., HAHC4A4 H 4Hi(A) H(X'). GaHHi.., M4pTHi, A.i(A)„. GT.iu.(p), HpHH4
i H 11m(AH) H(X') A4(A) .p. R14f(A). 6(p)Mow.s(X') HtKl!A4(H)'.... A\o~(X') Gtp4$H(A\),

_L3tHOKÎHi, IR4pi'A\, To4AE(p), f4AOH4 H 4f(A) H(X') A4(A) .pH. w(K)l.\H, .K. KO&Al.AH.
I. 221·.

i

1:3: G-;;;: o

(0 HK4

,\\

H f e Top 4 n 4 M

A\

(T).

6pfH(l!) ffp4~H(A\), fl~HHÎRI H 11A\(A) H(X'). fAHrop"if (litlA.s(X'), fl.!!HH"iA\ H

l

.A.

' 4R1(A) H(X"). &.4eHA i, fl.teT4C'i.;\ H 4A\(A) H)X'). Â4(A)
- Kd(ll)AH(A) epE&poo• Kţl!'l cjSfjlfKdT'li.>.
0

4. M (~) u." Ho fK p 'j f. G ,;-; (X')
Fwst.111J H /\4M"i4Hd n4MR>(T).

&fC p f& p

„ HHM

KO(A),

·A·

Kjl4Kk, .4.

H 4 ,Q(A) T Ko p f I.\ ....

ft.Hropi'f (llpn.lKteKl!A), G.i,o,.t H 4Hi(A) H(X').
[l'"t»(p)r'if (qOAnn.H), M.iiJ'iHi, &.4CHA if, HAt:H.i, HpHM(H) H 4m[Al· i\\.i(r)1 AdAHH4,
Hw(H), ll4p4eKHK4, GTt$.i(w), f4KpH(A), !{.iTpHHd, G.i$T4, ll4Jld~K4,
1: I'4KpH(.1), •1.r.(A) H:X"J. d,d(A) cfro llo(w)K4(H) (sic!) H4 Gt;lf(T) H fAH(H) U.Hr4(H)
0

-.

l e lKfHO

E H en.

X"t.0nU,H H(X')>.

;:-, G;; o Kf AH Ko A\(.;) H1: 4

r f "' p r 'j 4

no Ao )I\ f H'j f ~ T t: A4 f ro n 4 Al

f

A\

„

HlK f K

li.HA t: HA f (x-) f (C}

(T).

Hw(p)r.i (KM noeTEAHHi:), E1t;J4U,4 H •1A\(A) H(X').

fl:JfA4 eo;;o)l!(A) e$'i00i,11t.0(p) ·~IJf)(H) C1i. no.u:k'qJf UIH posl!{A) A~(H) A·'\\HSES
'1 f(p)A\OH4(X') I 1•pf;Tn., n4n.t(A)'iHi G.tHA4 4(8) Al'{T) AO(H) &o(H) UIH Kf w(H).

_i{w(e)T4(H)AH(H)'.... M4ph\\

H 44(A) H(X').

A4(A) .K. Ko'.AH].
I. lf.i(p).m:m.i.
<f4KJlH(A), M.4Jl'iHi H 4Hi(A)

I:

f. 23 . j

Tolj>.i(w), !'lw.i H 44(A) f„ . „ . ' .

H(X'). iAHf, Hw(H), 6H4KH, Iw{w), lw(p)AdKH,
ll4Mf(T) T.tAnn.. M.oH4{X')

Hw~), M.4pi'A\, ~4(A) w u,Hr4(H)Ki.. Kii' <jle11o)H EH.

j_A,o(e).o.rn A4(A) .A. n11f{A)>.
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H. ~o.cwpo. .spXrcTpdTIÎ'4 MHX.1H11.s H npw4'iH(X) c1cn11(T)1t.Hi.JX
CHllt. n.tMA\(T).
in.OH4(I) X.spHTOHi., Ao\"MHTJl4, Kp1t.CTHH4, ijfojl.tHi., K4HA4Ki.JA\ H JlWAHTllllH
H(I) H 4.1\(A'I') H(X'). i\,4(11) 'llTK.1>Jl(1t.)T4 4-;(c) Cfl\O fx')psHKt. H
nlffllH.

.î:

KOE.1>(11) H ,;;,

.p.

IwH.s(w)Kw (Ko&pHr ), TllAop.s H 4A\(A) H(X') <A4(11) n.scHK4
H'H(11H) H ::;.
4.t(w) cpmpw>.
<IJuu(-r) &(H]Ko(11), rpHrop'i1, M.spi"A\, lllHf, MOH4(I) [AH]wH'in, AorKHIJ,4,
flr.iX'HU,A, f1wprH[1], A,oKHf H Kl(c) po(A) H(X')>.
<H[o)H4WKo, AoKTA\, HwH, HHKOl\4;:>, fpi.irwp 1, H4CT4ci"A\ A•(11)

:ji.

04411H,

.K. w(K)U,H, .;:-. Kp(ii°)>.

;;„

H1K1 K'lt. cT~(X) ;u,4 H4Wtro Iw4HHd M;(c)THK4r:o 4pI11n(c)Kn4

d li I ,;j d H(A) Jl 1t. c K.ir o n i(M).
To4AfJli-., l1H(i.)r111H1u, Hlp4WKO (frrM4Hi.) H;!lpocHH4. C1t.TROJJH(11) .f. Kf11°IH
H . '. KOllH, H , . KJldK°iH.

li

(i)4(H)4A\ A4(11)

.p. vr;f.

;:;, H )f(f K1t. c T "'(X) ~ 4 Hd w Ir o I w d HH4 31\d To orc T dr o n d(~).
<$pMoH4(X') C1p4$·(M), &4cH11'11, 6,o,11M'iA\ .i 4A\(Ar) H(X) 11 po(A'i)T1111 H(Xl·
A.1(11) n4cHK.i n

.;. wu11H H c'lt.THOJJH(11) A-;;.i M11H(H) n nu• Hd Hor(T)HoH. fi>4H4H>

:P.

li

A4(11)
v(r).
CTdT'if, Kpi..cK>THH4 H po(A'i)Tllll [H](X) A.1(11) cH110 i};p!>cE(41), A,1t.A\HH

.M.

n <111H,

A"

I. 23v.

.M.

w&u,H, :: [.... ],

.E.

.&.

&'IH,

SHKOllH.

CTro H ClldKH.dro .sn(c)114 4>H11Hnnd

ni(-;ff\

MoH.t(r) Gij;po:HHi., MoH.iX'°i"' (6vnpd~l·H>, MOH4X'i.fl) C011111MoH:H> H Jl»AH-r111rn
HI"-· A.1(11) n.ieHKd C'lt.

S".

.p.

11 11fl\H H .I. AICRl(-r) ;4(11) 11H(ll)Hi.JH.

C :;:-r' o 4;;-r;) 11 4 fi'(;:-)

li

Hc T 4 M 4T (,o,) Id 11 d (Ml.

Iw.iH4u.1:0 (Up1t.lK.l>cKl111), M.iiiAI H 4Rl(A) H(Il· Ao\'MHTJl"\' (f'Mr-k). Ăd\11)
.A'· KOK.1>(11), l14p'i1, f!HTHl\l°(A\ H 4A\(A) H(X) A4(11)

w

;;-4. H lK 1 K·i.

u:P'K o Ki.

K1t.

KW 1 H'i 1

.jl.

T4(11) llH:4)Hi>JH).

n P{C) T "' x.

It 11W 4 u, "'

n°d-(Ă1).

ll\oHJX°iA't TQAoc'iA't, n111~4HAJl4, Mx.pHKd, HpHH4 A4(11) .Jl. v(r).
i\\oH4(X') lwpEC-rh, Ih~T4C iH, 11~HH'i"' H 4A\(A) H(Xl·
0
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K4 HHoro 11H A p f 4 n. (Âi).

6pMOH4(X') lwcHljli., KoCTf, MOH4{"1.I'. QfWAOP• H 4A\(AT) H(X") H PWAHTfi\fH
"lX') A•(i\) n4nHK4

ci..

.p.

n'lfi\H H n1Tp4{H(i\l ci.. W6p4.3f.

lwHtlKÎf fnH(c)Kw(n) .Poitt4Htli\tlH AHH HAIMiţtl Ktl ni..pHH(1ţ1) i\tlH, fpft! Tt!Aop,
HoH4 H &p4TH tro. 6pH (f'Jtlctl(A), 11HHiţ4, fpil Ti..p4cHf, To.$.iH.i, f(p)MoH4(X')
_HfKtli\4H (.•.• ].
-li

i.

24 ·

'· Mfcliţi. AtKup"îf. 1Ipii(Â)i:H.i1ro H i:roHQcH.sro ;(ţ4 H.iuu(r)
C4B.lll n.iittA'l(T).
6pMOH4(X') MHTpo.$.i(H), 1pMOH4(X') lc4HA'I, HfKHT4, H.i1cT4c'fA'I, H 4A\(A"f) H(X"l·

I'fpuc"ff,
11 11Kp4Ml!..

M~pHK4,

s. ff>Kf

H 4A'l(A'f) H(X"l· ,\,4(1\) n4CHK4

0

.p. n'lfi\H. ffwprTf, fapHA ff.

ci..

Kl!. c:;:i;(X') ~4 H4WfrO HHKOi\lll n4MA'l(T).

Iw HcTp4T.ff A.i&H>KAI :&01B.o(A'f) H r(c)m(A)4 1ro K4TlpHH4 H """(A'f) H(X"l·
l\hp"fra(H),

MHKtliţ4,

(lioTW4Ht!A), MOH4(X') HHK4Ht!(A), 11rMtlWA\, (K4HA4Kl"A1)

4A\(A) H pOAfTf(i\) H(X") ndM. A4(A) MfCTo wtl K.i(c) .ţ. JIAITpi...
;,. C~(X') Kli\HKOM(~)HHKll 6V°CTp4T ff f1~f(H)T"f4, 6B.rEHi4,
l\LIPA4p"f.i, lwpfCT4 lldMAl(T).
0

6ptH f4B.pH1\ll, HA'li:H4, 0fWAQpi., IhTpl!., llHTOHll, 6VCTjldT"ft,

l\\~pHK4

A4(i\)

.;;. i\IH H .$11\0Hll H CTH{djlll H TjldT4nO(A).
i.u..

ffll<E 110111\11.TH pom(A)i.cTKO
lldMA\(T).

r.-

H &4 H c~)i1 H4wt(r) fv X.i1

6pMOH4(X') HHKo(H), MOH4(X'J HHK4HO\"(A), :&.icHi\"ff, K4TfjlHHd, Co.$poHiA\ :&.i(p)K4pd, Il4p4CKil, A4(i\) n4CHK4 ci.. :;. n'lfi\H H

.ii. V{r')

H .;. Kjll!.CTlll WKOB.4Hlll.

HtA nQ poll<(A)HTK'li: ~ n4MA\(T).
AQ\'MHTpoy, H.icT4CiAI H 4A'1(A) H({). IW4Hi., C4AOM"fA'I, To.sAEpi., C4VoM"fAI.
Ci..TB.OpH(i\) n0i\HK4H(ll)APQ\" H AKIP(ll)HH!ţ~ H A4(i\)

KS.

.PM. Zrl.

Ci..&Qjll!. npt:m~ 6~~ n4MA'l(Tl.

i\\oHd{fA'I Q1w.$4H4, '1434pi., Kpi..cTHH4 H 4A'l(A) H(X") A4(i\) .K . .$4(")""' 34
B.HHQrp4(A ).

Ki.

c:;r;o npi..B.OT(~Kd CTf.$4H4 n.s(M).

6rH4Ti. (Ktlnt[iţ]), M•pl'A'I, HHcnpi., t1Hrfi\HH4 H 4A'l(A) H(X") A4(i\)
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'"III

iK

no p·o lK (A) c 'I' K~
t n4
('1').
fAKpH(A) (lh..AH4), H4cT4cLt., (lwHi., IA'kH4), HwHA(w)Ko, 1Jh.$-i.H·i4 <AA(A) .p.
n•n(A)>. ffwprl"1 (PowK•), t!Hi.Hd H 4lll(A) H(r). Hw•wi., tlHTHMî111 H 4lll(A) H(r).

c"' (E)

i: M (~ U. b r I Ho I( d p b. ff lK I K'!. c T j;_j (X")
E.111 H Ku ro n d'""' (T).

.p.

I ocTdH'l'HHi., HpHHd A.1(11)
H.îlll H 4..f\(A) H(X")·

S.

C:;;o G;;-;laKlllHl'.i

W

~ d HdWf(r) E. 4 c Hli "id

v(r). llHKlpd, lwwi., M4PÎ-", tlHAPlraHi., Colflpo-

i4

H

E4°

H cîJ7.i HdWlrO

MHpoHi. (li.ipHoKcKi.i) E.olKo(A), ÂoVMH'l'jlO\',

Jv

C.ip,.i H 4lll(AT)

XA

nd(M),

"X""•

A.1(11)

-nOA'kHlll 3d EPO\'(A) H .M. n'llllH H .i: KOAH.
I/ _
~HTo~), MAl.pHKd, IJAK-i.(11), TsAocKA <HfKHlflo(p), MoHd(r) A,dH°îH[11], AA(11)
-.p. n(4)1, .K. Kon(11)>.
; C-i.Ewp-i. c;:-j:o H c11dKH:Ho npopKd np(A)T4lll H Kii(;}T11"k
Iw4HHd ndM..f\('1').

-I ~(A)
I

0

MoH4X'k rawo$pll0, '1>110p1:, Mdp Îlll H 4.t.(A) H(X") C'i.TKOPH(11)

6p11 H~·d(w), Hdc'l'dc'î..f\ H lfd(A) H(X") Ad(A)

.fi.

.f.

0

Kll\ ÎH.

WKU,H. ~6p11 :G.4(-;)A"if, l1H4 H

H(X') .Îi. n41(A), fHw(p)rH (MdHI) H KHHrH 1rw R4TjlHHd H 44(A) H(I) Ad(I\)

_.K. KOlld.
CA1.(E) no 11p0Kt1.1HHH ndMlll(T).

I. 25v.

0

IJfoj1dHk (11oro$1T), A,0K î1A, AoVMH'l'POV (11oroljln), M4p'îlll H 4lll(A) H(X'l·
lwdHi., Cd11MIT1A, CHMHWHh., Co.$l'HKd H 41A(A) H{h. C1t.TKOPHAk nHpri., .i. $4A41
.9d KHHorp4(A)· fdKpH11d(w)Kh, li.icH11"î1 (r.iTM4H), HpHH4 H 41:(A) [H](r) <AoVMHTpS,
ffA'kHd H 'l°k(A) [H](r)>.
tt:l(A) 110 npocK'kq!IHÎH ndMA'l(T).
MoHd( X') 1'1p.icHMh., lwdHd, H11t, ift,y,.p'r'K.i, i1HTOH&, MAl.r AAl.llHHd H 'IH.(A)

"X'"·

;, IJprl(A)&HdrO ~d Hdlllfro Q1wAocTd OG1.ţlf)lKITlll1: lldAIH.(T)·
0

4\lHX"dHllh, ToAAfpb, CoijlpoH ÎA\ H 4A\(AT) HX"k.· M.oHdX'k H.icT4cTI, i1HH4, MOHdX'b
f4KjlHll"îl, M.HTp0$4HHd A4(11) .~ $41141 34 KHHor114(A) H .o. 31\0U,H H -~3. WKU.H
H
!. 26.

·A·

KOl\H H IAH(H) Kp4(K).

„

„

IJ o Kli o HI H"î I 4 (c) Hbi (M) KIp Hr d (M) e ro H K1t. e I X' K411 H.ir o d ~)li d
11.l'J'.jld lldMRl('l').
6pMoHd(X') K.MHeTpdTk, 4\l.ip"îno., ToMd, Co$poH'i1A 11 11.t.(A) H(r). lf,y,.HTH.,
fx')w'k, l\\x.pH1;4 H 4H.(A"î) H(X"i· A.i(11)

.i]:

11'11(11) H

.fi.
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31. IJ p r;-(Ai 6 Hd r o H Gr o Ho c Hd r o w li, d Hd w f r o 11 HT o Hi' d .& f " HKdr o nAMRI (r).
6pMoH.s(x) i'IHAOHi'1, MoH.ixi'RI M..ipi'RI, CHMH'»Hi., llfrpo.., I'11Hrop"i1, i1HAPOHHKi.,
.G.4pK4p11, il(H)THM'iRI A4(11) n.icHK4 n.

.P:

n4111H IA•4(H) {qfX4Hll), H.icT4ci'RI A4(11)

.A. KOllH, .A. Kp4KH, ·A· KOGHllH.

it. IJpli{A)cHAro WU,4 H4W1(;) l1A4H4c'il .&f;H n4(Âi).
Al.Hpo(H), M.x.pHK4, H.SM4p.irA4, QoMA (cTMHHK), 6AHML~, lllHpo(H), AoVMHTp4(W)Ko, 11(H)APOHH(K), r11Hrop'i1, M..ip'iRI, 11HHd, Iw(p)Adt(if, l dTlj)HHd CD.TKOpH(11)
OHK(b)HHU,X. H Tpdnf94(p) H npHTKO(p) U,PKKltJ.
<11111~.i(H)Apd, f11Hropi'f, H11b.i H 44[A HX]>.

i

l

J
IJoM'kHH rH Alllll p.i&H c1H Iw(p)AAKTt, K.irfpHH4 H 44(A). fa'it (Tti11.iw), 11.tt!- XIPi' RI, M.4pi d.

K. u p n (A) 6 Hliro
n .i{'M') .

(, 26..

H Gro Ho c H4 ro w li, li Hd w f ro 6

V

AH M Td &. 111 H-

K 4r O

lwdHll {Kllmu,), K.iTtpHHd A<1(11) .P, v(r).
r11Hrop'i1 (C\"jJTX.), C.iM.Hpll, H 4Rl(A) "X"· 6AHM if (CllpTA), ToAOCÎRI H
0

"'I

lL

4Rl(A) H(X) H A4(11) 114CHKd co.

.~

n4t(11H), <KAH(H) ijl'k11w(H) 3fll'kHi.>.

Kl. li>KI KD. CTl.J WU,4 HrlWlrO fpHropi'd &r;CllOKd OdMRl(T) •
.&dCHllÎf (GdHt!11), l1111~d(H)AP(4), IJITpt:, M.x.pHK4 H 4Rl(A'i) H(X) A4(11) OOllOKHH4 ClllO (H.i HM'k X1>(c)HHWRIH i) ci. Mt:cro 3d n.icHKA H co. KHHorp4(A). T.iH4e"it
0

(KOj)HHK), /\l4p iRI All(ll} .~. MllHHH n. Mt:(c)ro H4 001\H Hd IJllTHOH.
0

K3.
3 I\ 4 (-r)

-

V

c T dr o n d (Mj.

[l]w(H}, 11HAPllO, [... H]pHH4 H 4A\(A) H(X) Ad(11)

-

I

IJpt:HfctHi'I Mw1.µ1(it1} H>KI Kl. c.;t;;°r{1>j WIJ,4 H.iw1ro Iw4HH4

KH. JJ p n (A)
r.

.p.

l\tH. Ilm(I\), lw.iH.i,

Il•(c}KO\'(I\}, lwH.i(w)Kb, [i'l]Kp4Ml'A\ A4(1\) .. n-:- 041(11). [H]IKHijlo(p), Coijl HKd H 4Rl(A)
H(Xl· [K]om1Ki'f, f'1w(p)r1 (H 4RIA).

K;.

27.

&

H.i w ,ţ' A H.i w 1 r o 6 ijl p 1 M .i C Hp HH.i n .i (M).

G. ... 3 Kp 4 tµ f H'j I M w tµ I (M)

6; OH OCli, 4

li

c:;: ro

c;; HHo M

(0 HKd

H r Hd T '( d

i(M).

hi.i'.H), To(AO)c'iRI (wT Al\o..rono11H), 1\1.HX"dH(I\), H.ic-r.i:'iRI, dld~H(H) Ad(I\) :jî:'
w(K)U,H. CjllH r.i&pH(I\}, H111i:Hd, Q1wAod11., lhTpD., îlHTOHb., 6VCTjldT'il, 1\1.(.i)p°iRI
Ad(I\)

.;M'.

l\IH H $Mo(H) H cTHXdPb. 11 Tp.ir.ino(A)·
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~ .& 4 e HA '( 4 .& f AHKA r o, r p Hro p '(A li r o e.3 Ad (T) V e ~A (r) n. (Âi).

T p 'j E r

Ao g d, I w:.i HH.

MoH.s(r) ftwpr'it (qoAn.tH), H.ieT.ie'i.11, f1A.sH.ieT.11 1 fAHrop'it (rnM.tH), t1HTHMi'A\,
Iw.tHh,fÂO\'MHTJIO\' A.t(A) :;. ws:qH H ·A· KO&HAbJ H .,4;". Kp.is:'iH.

K'. M~i.

ljlupopph. CptTtH'it ;;; H

Ki

H e~• H.iuuro Iv

x'd

04MA\ (T).
r.is:pH(A) (A or o. t T), M.ipTAI, fpHrop'ft, 6ptitt'iAI (.•.. ].

-li

l\'lHjlOHI., C.t,Q,Td H lfA\(A) H(X") H POAHTtAf H(X") A4(A) .p. v(r). 6HAK'if, M.ip'i.t.
_ H lfA\(A) H(X') H po(Aî)TfAf H(>;).
,,.-

ff4 &Aros:tqlfHi'I nptcTllJA\ 6lţ.T.. • .&'"h.e iH AHh. 3(A)f OOMfH(H)H(K)
0

I. 12.

f(C)

n'"ii.t .&dCHAi d IlAt(w)K4
0

.r.

AW(;)ljlt(T) . .& At(T) .s;f"T M(Z)iţ.i M;(p)

Kf A Hi..
3(A)f )KHKli.I(>;): :&..4cHAi f, M.Apî.11.
0

3(A)f MP.;.KllJ: ASMHTp.s(w)Ko, IAHt, H.icTdc'it, t1HrtAtlwor, t1HHA, RoeT4(H)TH(H), t1r.i.$'i.11, HtKtlA.t(H), HeTHH4 A4(A)

:H.

Olfd(A).

IJoMtHH ~ p.i(&) TKOH eTH Iw(H) 1 mtH.i tr Kt(A)cT"' MoH4X'i'.t., MoH•XT.t.
l\l.ip'iA'I, dt1n.1(w)Ko, 1 lKtHd t(r) M.ip'i.t., Hw(H) A4(A) :i. &OH, A4(A) w 1wh.
Hw.iHi. (K.iHT.tKo.:iHH), M.spl'E, IATt, C.i(z!;)T.s H ""'(A) H(r). To.sAt(p) (K4HT4K03HH), HAtH4 H lfA\(A) H(X') H s:1(e) po(A) H(X), A.S(A)
M.tp'i1, MHX"'"h.HKtl.
M

d

(p)

T H

Kl

,jl. n(lf)tA ..

[„ „]

JloMEHHpf THTOpHAo(p) K4(p) e.i(v) .+HHOH(T)" A.s: 4KompHTtl(A) &HefpHlfH: HAHI,
HAH(H)K4 H s:1(e) po(A). MoH.i(r) To.$.t(H), t(p)MOHd(X') Cm Il.HetpHK.t(H) A4(A) ,;, ~
f. !lv.

MA (p) T HI KS.
IJOMIHHpt KTHTOjlH Kd(p) e.i(v) -~ll(H)oH(T) Ad 4KOnlpfM1>(H)Ttl(A) 6HCfjlHlfH:
.&.ieHAI, HwH4 H s:t(c) po(A), t(p)MOH4(X') &.i(p)Ad(1H) liHetpHK.SHtl(A) A.t(A)
lw(H), llhpHKtliţ4, IwHHq1.

.M.
----

Al,

„

M" (p) r 1 Ks.
JloMfHHpt K:ni'pH K4(p) c.i(v) .ţ.HOH(-r) Ad dKOn!pl(M'"h.HT\"A) 6HCtpH'IÎ. 6(p)MOH4(X")
E..i(p)A.t(111) (IlloM'"h.TK'"h.), MOH4(X') 3wH(A), MOHd.(°it ĂOPOA'il Ad(A)

.ir. Af.

M 4 (p) T Tt KS.
IIoMfHH r AH A~t Seo(n)w p4&1i. Tl!.OH(X'): 'itptH flH.SAHE, C4(H)A4, If4p.i(e)KHl!.4,
HHKtlAdH, MOHll(X") lwHHKH, 'itpfH QEWAOJ14, Jl.iKA'"h., r1wprHf, i\ldjlHI, t(p)MOH4(X)
_fl(.$)T4H4CHtl,
:C..i(c)HAHf H 11.t(e) po(A).
I
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C;;o H Cl\dKHdro Kfl\HKoM(0HKd H no&t-

AOHOCIJ,d r1wpri"f ru(M).
CHMHw(H), 6AHMÎA'I, Kpi..cTt, Iw4Hh, ( :i..pA1.HM4H), H.t.T.tc"i.t1 H 4A'l(Al") H(X"),
A4(1\) .;. ljţdl\OHf, .;;: CTHX"4jlt..
- ;. c:r;;o H K1>.CfX'K4"H4ro .in(~l\4 14KWK4 &p4T4 Iw4HH4 E..;;Cl\OK4 04(M).
fillljlHl\t. (wT Cll44KAI.), ll4cT4c"iA'I, 6.i4Ki.J, THTÎ4H4, ft~pr"if A•:")

.i: ljţ.i(l\)4A1

34 KHHorp4(A), .;;: K4AH(l\)HHU,AI., H .;:. APdX'Mt..

;;, I\\ (~) U, t.
i\

M

4 H. li Al. f K1>. ~ (X")

~li, d H4 W f ro !1A4 HdC 'j d :& f-

HKdr o d p X' I f n (~) Kn d 4" f ~ d HA p .... c K4 r o n 4'" Al (T).
6rMoH4(X') M.Hc4Hl\t.,

f4KpH(I\) A4(1\) OdCHK4

iY.

ci..

f'tpu:l'.t1, IJhijţ.aHh., 11(H)rfl\HHd, fl\Hropîf, Îo4Afpi-,

l"1Hlt.,

.p.

0411\H.

II p n (A) &Hd r o w u. 4 H4 w f r o II 4 X' o '" '( f :& f " HK4 r n 4 '"·

fl(p)r1m(c)Kni.. 11.iroM"if (wT 3Af), ~1>. H MdTH fr~·. 6(p)MOH4(X') '143.t(p),
1.21

MoH•(r)

Mo11(p)Ko.

A4(1\)

0\KOK4(H) H Of'l'Jl4X'H(I\) H

L d lldCHK4,

.:;.

.r.

cTo T41\4(p) H TJlfTOfii;l\HI / H fAH(H)

Kp(c)Th

KO&Hl\4, .;;: Ko(H) UJH nl\(H)S4 Mfci..(H), .r. qu(p)r.i(p),

CKqJ;;HKO (K) 14iiK'gi.. <ll(:;J .Scl\. IOl\b

.iT.>.

H. C-rro H K"UfX"Kdl\H4ro ·•n(~l\4 r11•(rJ"HcT.i Iw4HH.i liro~c"o
K.t lldMA'I ('1').

1
l:A.

H41\ iHi-, Iw4Hh (KHKow), 11Hrfl\HH4, HHKOl\4.~.
tspMoH4(X') lw4(H), M.o(H)CfH, MOH4X'ÎA'I H.o,HM'i.fl, Îo4Af(p) H 11A'l(A) H(X") A4{1\)
KOl\H 1 .4: KJl4(K), ;. WKIJ,H.
0

K,I. C 'I'.;;-(>;) KI I\ HKi.J (>;)
61\fHAI. 114MA\(T),

li,

p I H H p 4 KHo d n(;) I\

1J.

I{ o HC'I' 4 H'I' I Hd H

0

l\\HpoHi., M.1>.pHK4, H3M4p4rA4, QoM4 (nocTl[I\ HHK), 6.0.HM°iAI, (11HH.i), 11\HpoHi..
(H 4'kA HX)· A_,ţM:iTJlO\", i'IHAJloHH(K), f'l\Hrop"it, M.4tl iA1, hiPA4K if (H &Jld'I' tro).
1' 4'l'fJlHH4 H 4H1(A) H(X")· C'i>'!'KopH(I\) c-r4Ki.. H nHp(i..)r". To.iAf(p), :C..i:Hl\ if, C4.o,.i
H 4A\(A) H(X").
0

0

0

'iZI. fii & Jl t

„

f

H.,. f

lj

w„ H

""A\

r" dK"" n 4 MA\ (T).

&.icHl\'if, fd,0,4, t{p)MoH4(X') HH(I\); 11(H)AJlOHHK(i..), 11H(H)4, MOH4(X') HHKHijlo(p),
IJtl\4rTAI, t(p)MOHd(X') lldKl(I\)
C'i>'l'KOpH(I\) K4'1'40f'l'il\3MAI..

'· 2s..

H. M (c)
ndMA'I ('1').

u."

Kl

H jlOAH'l'fl\f H(>:) H 11A1(A) H(X") Ad(I\) .;: v(r) H

vH,., e ;-;;- o

K1" HKo"' (~) H".i Q 1 w (A) p .i c
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A· c.:;:r:-o KvpH1U 4J!X'11R(CJKn4 41\f~4H(h.)AJlâCK4rO n4MA1(T).
4'. CT~(r) .in(CJl\â &.spAOl\WMU H &.ip(i.)HolHI n4M.l\(T).
K,.t,. fo)l((A)~cTKO c.;;o Iw4HH4 Kp(c)"""' H np(Â)T'l.I\ nAM.l\(T).

t.29.

6pMOH•(r) MHX'flO f•.•••• ] H p461"1 siYH H.o,HMÎf, CT4HK4 H 'IRl(A) H(r) H
po,.t,HTIM H(r). [••..•• ] .a,.r(") n.cHu ci.
n111(1\).

.P:

KA·

C.;;;(X') H KPâX'WKHW(X') .sn(C)l\â llfTp4 H IJAKH n4M.l\(T}.
MoH•(r) ftp•cHM(i.), lw•HH•, Hl\-k, Mi.pHK•, flHToH(i.), Mi.r,a,iMHH• H (11.v.,a,Y)
H(r) A4(1\)
v(r), c.i(,a,) ci. n4CHKd.

.p.

'

6nH(c)Ko(n) MH"l'poit..i(H) (wT .!IAI) I po(A)Tl(I\) tro H 'IAl(A) H(r), A\•(H)Ki.(w),
1'1w(p)rTt, ÂOKÎ.fl, M.lpTAI H 'IAl(A) H(r), Ti.H.i(c) A4(1\) ,;, 1\1(1\), .4. [...... ]

_ KocT•(H)TH(H), To,a,ocK.i H 'IAl{A) H(X') ,a,.s(I\)

„

.A.

Kp4(K).

„

;. Ci. s w p A K.i H.i A f c Al T .i R{c)" i. n .i M Al (T).
MHX-4(1\)'1.I\ (sHK uHi. MHX'X.l\'llqJÎH WT Gl\4WKo(H) 3tMl\H), A,ocnHH4 H 'IAl(A)
H(X")· H"krot (114WHHK), A,1cn.i, H"krll(I\), CT•(H)K.i 1 11A1(A) H(r).
i\4(1\)
K4(H)AH(I\) cp•s[p]i., .;. v(r) H KOTf(I\) Kf(I\).

.r:

n

i:

9•.

H

M(CJu,i. IOl\h.. CT~(r) 'llOAOTKOJlfU,1t. s1cp1spi.HHKh. Ko3MW
04MA1(T).

Ă4AIÎ4Hd

-t.

~

,,_/

IIpn(,a,)wsH•ro wu,.i H.iwtro flA•H.icT.i •AWHcKAro n.iM.v.(T).

8HKOl\4IO, HpHHA, T4H4dl A4(1\)

H.
-,

I. 30

.4.

*'""'(H)

I

• .-:

CTHX'•(p),

.4.

Kâ,.t,f(l\)HHU,X..

c.;:fi"o Kll\HKOM{'l)HKd Ifp0Kon"(4 n4M.l\Ti..

ÂJlX.rtlu,ll(I\), Kw(c)T4Hh.THHi.., ÂOl\al\4 H 'IAl(A) H(r) H po(A)Tll\I H(X") A4(1\)
CTOOk O'lfl\h..

r1. Ci.swpi. 4Jlfdr-;~„ fup"iHH n4Al.I\ (T).
ll.scHl\T1 (uHt11\), fll\l~.i(H),a,p•, 1I 1Tp"k, Mx.pHK• H 11.v.(.a.) H(r) A•(") nol\oKHH•
cfl\o (H• HM"k Xi.(c)HHW"kHTH) ci. M"kcTo .!14 n.icHK4 H ci. KHHorp.i(,a,).

_îi.

CTw(r) M(~Ki.. KqHK4 H OV'l\HTW n~).

iZ.

CTro H Cl\4KH.iro npopK.i ll\IX. n• (M).

~

----

~

flpr1en(CJKni. HHKwl\.sio. Iw 6p1MT.v. t:o1Ko(A), M.ipT.t., Hl\Hc.i.o..i H 11.t.(,a,) H(x')
,.t,4(1\) OOl\bi.J no(,a,) 'f•rl\x.Or H :;,
18 -

·riW

l\H('l)HWH.

IOOJ
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,;:;:p,

c~ ~ n.i(MJ.

w„

KocT4(H)TH(H), C•A4 (K.sT4[KosH]HfipH
fi"•(x) 3EAMH) H 4.t1(A) H(X)·
i\{HX.SH, M4(p)T.s, QIWAOP• H 4.tl(A) H(X)· KocT•(H)TH(H), 61\H(H)K4 H llA'\(A) H(X)
_Ill1(p)li4(H), M.ipT.t1, M4pTAI H 'IRl(A) H(X)·
-,,

K~. Ctto KEl\HKoM(ii)HK4 ll4HTfl\fHMo(H) n4MRl(T).

I. :IOv.

0

MoH4(X) Iwp1cn, t1HAPOHH(K), 6VAOK iR1, U4cT4c'iRI H 11.t1(A) H POA'iTl(I\) H(f)

·A·

KCl(I\),

S.

i\l (c)

WIr O I~

.K.

KOjlOKI H 04tHK.S C'h. CTO O'lf(A).
4 Kro I{ c T i.. C-:;:-o I n p 1;: W E p 4 li< I HÎ I r 4 H

li, I\

x::i

Rd H

Cn C4 H4-

n4(itt).

lhTp.SWKO (l\OroijuT),
TpOHIJ,4.

;;, o I{ c n f H ... I

t1HTHit!'i.t1 H ""'(A)

n p ~ .... ~ K ;(A)

'I

li,~

HX'h., KocT4HTH(H)

H.

w~

E ll,

~

fi d

M"'

A4(1\) cfl\~

(T).

Iw CTlljl4Hh. fio1so(A) H rlK(Âi4 [1ro] l\hrA~l\HH4, Po~4(H)A4, ll4tT.sc'i"'•
ij.4H4Bjl4, dH&'iHHh. fio1s:o(A) A4(1\)

:P.

v(r).

K,;;'.. OV'c1>KHOKIH'il 4(tj°THi..IRI rl\4Bi..I n.i(itt).
-,
6pMOH4();) r1wp(i..)r'i1, ljlMOH4(X) J\OjlOAl.O, M.ipKo, II~pdcK~ H 41>(A) H(X).
CT4H(1!.)41Mh., ,.\OfMHTjl4 H 41>(.A,) H(X) H A4(1\) IAH4 n4cHK4 c'li. .p. O'lfl\i..I. 14Kw(s:)
_(wT KoTH4p), MoH.i(x) Mwrpo<j;4Hi... H'iKol\dH.

c ;:(&)

I. 31.

M"'

(c) no\' c T H4 4 n 4 M"' (T).

6pMOH4(X) i'IHAOHl'I, MOH4(X) M4K4PÎI, MOH4X'°i"' M4pi'RI, CHMHW(H), IhTp'h.,
fl\Hrop'i1, i'IHAPOHHKi.., t1HTHM i.I\, G4p&4p4, f4BpHl\h., H4cT4c'(A\ H PWAHTfl\IH H();),
0

A4(1\)

:d.

$111\'ll ([BH]Horp•A) H

H f (A)

MA\

(c) no

.A.

l{ c T H4 4

KOE~(I\) H
n 4 M .t1

·Â·

BOl\H H ·Â· Kp4&'iH.

„ i...

KocTI (litl4oK), K4HA4K'i RI, H3M4jl4r AA, lwjJA4Kl'I (s:HcT1>pHHK), K4TljlHH4,
(84CTAci'A'I) H 4Rl(A) H(x)i.., H Ep4(T) 1ro, QoM4, 6AHM'fRI H 4R1(A) H(X)· C'\TKOpH(I\)

nHBHHll,~ H Tjl4nts4pl H npHTe:o(p) cN~ u.P"Ksi..i H Kll\ 0i~ 34 rocTHH(u,). To4,6,lph.,
G4CHl\i 1, C4A4 H 4.1\(A'i) H(X)·
0

qf'(K) CHponOl{CTH44 n4MRITh..
lhTp4wKo (qMn•H), CoijlpoHl'AI H 4Rl(A) H(X) H PWAHTll\I H(X). HHKOl\41,
flwpri'I, ;\4(1\).

:d.

CTO(r) 34 OWIHHU,~ H .;;: WKU,H H
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Jl (i.) e:;{i;:) e li.Ip H d d n 4 MIA

1. 31'-.

(T).

Sp1H ~.s.ip(i.), MoH.irT"' PdrH11''"'· 1pMoH.iri. 811r1 •. MHr.iH11i. (611.iATE), A.i(11)
ndcHK.i n .p. n'IMH. MHpw(H) (1p1l!), !1HTHM'i11. H 1111.(A) H(r).

iW

e h.J p o no I{ c T HX."' n 4 M"' (T).
AoîMHTPO\" (Rsrsw~), 811-kH.i H 1111.(A'r') H(r), lw.iHi., Kp'lt.cT'k,·H.icT.icî11., H11t:,
M.ipTIA H '111.(A) H(X") C'lt.TKOpH(11) rp'lt.HHU,X.. H nHK(a)HHU,X.. H KllHC!ApHHlJ,X...
& H

H i(A) A w M HH.i n .i M"' (T).
Jl4CHll'iE (rm\idH), 8pHHd H 'llA(A'î) H(r) A4(11)

r

Ht(A)

.p.

v(r). f.i&pH(11).

MVjlOHWCHU,ll ndMIA(T).

AoîMHTP r (ID011AdH), C.i.o,.i H 1111.(A) H(r). JhTp.i(w)K6, f'IHTHMT "'' Iw.iHi.,
H.icT4CÎIA H 1111.(A'') H(X")· C1t.TKOpH(11) rp'lt.HHU.X.. H nHK(a)HHU,x.. H KllHC!ApHHlJ,X...
Jl.icH11i'1, K.iHA4K'i'11. H 1111.(A) H(r).

·A·

H f (A)

f. 32.

o p dC 11dii111 HHt (M) n d MIA {T).

lwH4WKo (Jl11.HKl!11), T0Aoc'î11., J'1wpr'i1, H.ie'JT4c'(11. H '111.(Ar) H(r): H PWAHTElll
H(X") A4(11)

.P.

c p f(Â)

v(r) H ,;, .911011,H.
n p ii: li o li o K111 H'j I n"' (T) A Ic"' Ta HHu. H n 4 M"' (T).

IJ.i(H) C.i&1(H) H KH(r)HE

11

HÎ(A)

.f.

ir

C.iljlT4 H '14(A) H(r) f'11Hrop1 J'1(H)r1 H A4(11) .p. 111.

c.iM.ipii:Hh.JHH n.iMIA(T).

6pMoH.i(r) IJ.ip.o,1HT1, 11oyK.i, HHKHljlopi., l1rpHn1i.1H.i H 'llA(AT) H(r) µ(11) .H.
l'(r). d.i.s.ipi. (.îLf:A&dHKo), H.tcT.ie'(11. H '1-k(A) H();). ToAoc'i'HI H '111.(A) H();).

H f(A)

.$. o c ,\'Imu. H n d (M).

C4Kd, KocTI; Kp'lt.CTHH4 H 'IA\(A'î) H(X) A4(11) .c. WKU.H H .r. KO&'lt.(11). BIKH(M),
Ih11.ir'î.il H '111.(Aî) H();). ~HMTw(H), HHK04px.., TorAop.i H '111.(AT) H();). CTlljl4Hh

f. 32v. li

A4(11) .;. WK(b)lJ,H.
KocT4HTH(H) (P4M4HAH), Co(11)T4H4 H '111.(A) H(r) H POAHT1(11) 1(r).
Jj

~) K'lt.3HlefHÎ4 ;;-;; HdWlrO

Iv

x:I ndM/A

(T).

AHMHTp'îl (KHJlHU.4), ţ\\.ip'î11. A4(11) c1110 Ji'lt.H4Top'î1. [Ko ]cT4HTH(H), Co(11)T4H4).

H f(A)

.i

c Thl (r) ;.ţ... n .i M"' (T).

MoH4(X") J'1(H4)A'îl, lwdHh, AoK'î11., IIITpHMdHh, /l,KA, 811-kHd H '111.(A) H(X")
Ad(11)

._jl';

WKU,H H KOHa,

.K.

lllH.
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CN:{i;) CThJA\ HU,A\ n.i{M').
Jl1'TP•(w)Ko (Mro$tT), M.i~îA\, HAiîH.i H ""'(AT) H'.r) H pw,A.HTtAf H(r),
, ... TKOpH(A) H nHpra H
n41AH.

.n.

Ht(A)

:ii. c~.T. ~'

nUIA\(T).

HHKOA.Sff, l'IHH4, (HHKWl\41 1it1rt1w) H 4.t.(A) H(x). A,HMHTpÎI 6AIH4 H 'IA\(A) H(X'l·
M•i' A\ H4Ht(A) H(I)· HtKHTd, C.i&H(H), l'l(H)APOHH(K), CTt$.i(H), l'l(H)APl(H).
-1
MH.O.OAît, l'lnocTM, fAHrop)'t, ffHKOA.SH, lpHH<I, M.ipîA\ H 4A\(A). CT1$.i(H),
1_&•cHATt, ftw(p)rt, fAHropît.
MHX'A\HAA\,

C-;-;;;;.

O~) HU, A\ n 4 (M).

M.oH.ixi. f1wprî1 ('IJ:oAn&H), H.icT.icT.t., fAHrop'i'I (X'ITM•H), l'IHTHMi'.t\ H 4Ht(A)
H(I).
f. (4v.

IW4Nh..

---

A•(A)

.P:

v(r).

---

t:.To(K} HU,Ht n.iMRl(T).
G

-;;J{K)

H-;; c.rr:o Kfl\HKoM(4°)HK& Iw4HH4 HoKHO

Jl.SH.1'> (&HcT'kpHHKa.), M.ip)"A\ A4(A)

.p.

n~).

,......,

v(r).

A\4,0,flO (PolllK4 WT .li-..pAdA), ff&CTdCÎA\ H 'IRl(A) H(I) A4(A) Kl KO&.T.(A) c-..
>Kjl'k&(i.)u,H.

To.t,A.1p-.. (AOro$1T), C.tMML" H 4A\(Aî) H(r) A.t 1A) .r. $•A41 .s.i KHHorp.t(A).
-1

A\OH4(I) HHK~Hll(A), I'AHropl'1, r1(p)uc'(A1, Hw(H), l'IH(H).t, G.t(c)ATI, M:.tpTA\,
G.tcH(A)Kd A.t(A) .p. n4.t(A).

J'1wpr'r'1, CTl$.t(H), n~HHTA\, M:.tpî.t., K•!H)A4KÎ.t.,

_31HOKÎAI, IW.tHd.
1
3..t.t I ,A.HH CTrO H 4S(A)WTKO(p)U,4 ffHKOl\H .
.lit1xo(w) X'd(T)M~(H). fi>(H) H KHHrHH1' Ero C•(•)Td" H 44(A) H(r). K.t.\H;TpS,
Po~.t(H)A• H 4.t(A) H(r). f'AHropîl, CM.tp.t(r)A.t H 44(A) H(I). M:.t]IHE.

f.

•U.

l

JloM'kHH rAH p.t&.i TK01ro EPl'.S) lw(H) H n.in.iAÎA\ Ero C.t(H)A4 H Kl(c) po(A) H(X)·
JloM°kHH rAH p464 TB.Ofro lplll HHKOl\4H H n.tn4AÎAI Ero H 'ld(A) H(I)
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. TRADUCEREA -

Aici ·se pomenesc domnii

I. I.

•t

ŢUU.

Moldov.ei

.

Pomeneşte. doamne ·sufletele robilor. tli ·

~ .'

Io Alexandru Voevod cel Bătrin, Io Ştefan Voevod cel Bltrln şi fiul lui, Petru·. 1:M'devod,
Bogdan Voevod, Io Ştefan Voevod cel Tinlr, Io Petru Voevod şi doamna lui Maria, şi doamna
lui Elena. Io Ştefan Voevod cel Tinlr, Io Alexandru Voevod şi doamna lui Roxandra şi fiul lui,
I. h. Bogdan Voevod, Ion Voevod/ şi doaQ1lla lui TbeocJ.osia~şi.!'.O.Piii lor. Io Eremia Mogilă Voevod
şi mama lui Maria şi doamna lui Elisafta. Io Costantin Voevod, Io Simion Voevod şi doamna
Melania şi copiii lor. Io Ştefan Voevod •şi pa.rinţii hli„şi cbpiii Iorc. Liviin şi doamna Madalina,
Roxandra, Geanavra, Nastasia. Io Miron Barnovschi Voevod şi pă.ri.nţii lui Dumitru, Safta şi
copiii lor.
.
.
.
. .· ..
-I
, Io Constantin Voevod şi fii.i lui. Io ~ntioh Voevod, Io Di~itrii' Va.tvod ~i ..păiinţii l';'i,
Tudor, M~crina călugăr.iţa, .doamna ,Aniţa, Maria._ Al~xandra~ doamna E!=ateriila;'şi c. opiii Io.r.·
Io Dllc a )'otrXid şi doamna h1i NasL!,sia _şi. c:opiii lor. fo Necolae Voeuod şi doun.na lui, Porhira:
_Io COn~.ţ~ntin Voevod şi doami:ţa l,ui Catrina. · ·'
.· „ . ·
·
·
· '.;· , ·

I

f,

0

.,::
~5.

. . ~ ·· ·~~

...

,

. !: . ~ ..

A.ici-~ pome~esc
BiliiepiscciP.ii
.
.<
• '
•
~

Pom„neşt~

1• ,

•

'

;,_.

• • I .~

doamne sufletele •robilor· tăi '

.l

·"

.

Arhiepiscopul Anastasie, Arţiiepiscop11I Nil, Arhiepiscopul . Athana.şie, '.Arhlep~pul'
Nii:olae, Eplscopul I_0 an, Episcopul Evloghii;, Episc_o'pul J:)os~tbeiu, j;:piscopul A~~ stasi~.
A.ritori. .
•
.
„ 1
.
- 1 . . Epi5copul Mitr~fan de'.' aici:· A.r~'iepiscopul Pahomi~' de aici. Episeopul Daii'iil de'' alei.
1_E_piscopuJ. Ei:iret, Episcopul Ghe~e91?-·
· · .. 1
•• • •
•
'
I. Jl.

;. ~ ...

Aici . se pomenesc i er~ltl onalii./
Pomeneşte

doarilrie sufletele ·robilor

~ăi

Ermonapul Erotheiu, Serapion, Thc_octist, Petrcini~: Evstră.ti~, .:E{re~ie, Erothei11.'1:heodosie, Azarie, Visarion, Simon, Silioan, Macarie, Petronie, Misail, Ghedeo:n, Damaschin, Ghe'deon •
Ghenl!.die; Parthenie, Lavreii.tie,• '-Ioan; Theodor, Eremia, · Efrosin, Flarifon, Sava, Galirie.
·.. ·Sava, Ghemian, Theofan·, ISaiia, Gherman; Nil, Luchian, DosOtheiu',. Efrem; ·Andonie,:
Theo'dosie, Gheorghie, 'Iosif; ·Giicn:adîe; Misail, Danii!, Parthenie, Ioanicliie; ·Isaiiă.;' Ilie, 1Ktha•'
riasie', Theodor; Parthenie, Serafim, Mitrofan, Theofil, Anastasie, Dem!tlitian.' Spiridon, "1fotiii·lat, ·1onichentie, 'Isaiia, 'Macarie;·
·
··
... ; .,„.
Calistrat, Pavel de la Putna, Nicodim, Nicolae de la Bistriţă; Gherman·; Mit:rofan; Alldonie
I. Jlv.
de la Săcul. 'Licherie de-la Tazllll,,„Silioan de la Neamţu, Agafton,:,Anastas!&1iie i'.Ja„-.irazlău,
Serafim; Theodosie de· la Dragomirna. Parthenie de la .Bistriţă, •Dionisie .tatlli lui .Aisenie,.
Theodor de la MoldovlţA, A!senic.de·la Agapia,. Anastasie, Arsenie de: aici, Gheli1$ie de.aici;
Nil de la Pinglraţi„ Ghede.on de la Răşca. Silev.estru de .la Molda~jţă, -;A"ac;ltiur, Gb,~rasim,
lov, Nil, Arcadie, Ioan. Ghe:tiadi.e, Pamfi!ie, Ţheofa.IJ., .Mardarie„Zosi.ma,„Ţheofan • .1 ~o".
Nofit.-Mac&J;ie„ Gheorgh.ic, Ev~ogbie, Gherghentie, losil,. Elisei„ Paisie, Ţoiil, H.aiitou, Gax+i,lir.
Ştefan, Grigorie, Thepdor, Theodosie de la Solcă, Mar.darie, Gheorghie, lsachie, Eftimie; Tosif.
Pahomie, Todosie, Gheorghie, Mardarie, Efrosin, Arsenie, Ioach.i01, GI:tela:;ie,: Ga'Wilie•. ţvlo:
gl!ie, Anastasie, Macarie, GheroJldie,. Istratie, Veniam_iJ). .
•.
.
·
Pahomie~ Andonie de la Bistriţă, Gavril, Visarion, · Patrichie, Rafail, Antonie, Setapion,
I. 34.
Calistrat, Athanasie de la Săcul, Dementian, Ghervasie, Gherondie de fa' Moldoviţâ:, ·Nicolae
de la Simtilie, Damaschin, Rafail de aici, Efrem de la Homor. Dionisie de la Pobrata, ·Larion
de la Moldciviţa, Chiriac, Zosim, Gheorghie, 'Ifrosin„ Nil, ·Ev!oghic twaur; G'alerie de·fa„Slatina,
Probor de la Tazlă.u, Ioan, Larion, Cozma de al Aron Vq~od, ~he.i de aici/.'Dof.oth~~l! d~ 'aici.
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Aici se pomenesc

cllugiriţele

Euthimia, Macrina, Protasia, Theodora, Nastasia, Madona, Porhiria, Pelaghia, Ştefana,
Maria, Eupraxia, Maria, Mitrofana, Agaftona, Samfira, Evdochia, Athanasia, Salomia, Efrosina,
Ştefana,
Mitrofana, Ghelasia, Rahilia, Mardaria, Theodora, Euth.imia, Theodoro, Anisia,
Eftimia., Caterina.. Theofa.na, Sa.mfira, Tofana., Sa.mfira, Porhiria, Theofana., Todosia..
!C · Athanasie grecul, Evdochia.

f.

2.

Aid se pomenesc boierii
Pomeneşte

doamne sufletele robilor

tăi

Theodor, Agaftona şi copiii lor şi tatll lui, Alexa. şi mama lui, Ana şi copiii lor. Condrea.,
Petru şi jupîneasa lui. Cozma, Marina., Ga.vril, Mi.hui, Va.rtholomei, Dimitrie, Thoma, Ioan,
Apostolache şi juplnea.sa.. Dumitraşco, Grigore, Samfira, Procopie, Anisia, Nistor, Mitrofa.na
şi copiii lor. Petru, Evdochia., Simion, Caterina, Trifan, Magda!ina. Ion, Simion, Eftimia şi
copiii lor. Maria, Istratie, Anesia, ~imion, Sinclitichia, Ştefan, Irina, Giurgea, Eughenia şi
copiii lor.
f, 2..
Cristina, Dumitra., Laza.r, Gligorie, Io.a.na., Maria.. Ion, Plltraşco Boldescul, Sofronia. şi
părinţii lor, Anna., Toader, Aga.hia şi copiii lor, Gligorie, Antimia şi copiii lor. Nastasia şi copiii
ei. Ştefan, Mă.rica, Lazor, Cristina şi copiii lor. Nicbifor, Anna. şi copiii lor. Sa.va., Irina, Costantin,
Irina. şi copiii lor. Mihail, Costantin, Simion şi copiii lor. Petrea. Başotă, Maria, Ileana şi copiii
lor. Miron, Marica., Izmaragda.. Thoma postelnic, Euthimia., Anna şi copiii lor.
Iordache vistearnic, Ca.terina., Na.stasia. şi copiii lor. Dimitrie Solomon, Nasta.sia. şi copiii
lor, Tudora, Alexandra., Gligorie, Maxin, Arvasia. şi copiii lor. Nicoara, Gheorghe, Dimitrie
Ştefan, Maria şi copiii lor. Ioan Crimca, Cristina şi copiii lor. Nistor, Anghelina, Alexa, Maria
şi copiii lor. Plltraşco logojet, Antimia. şi copiii lor. Costantin, Dumitru Şoldan, Safta şi copiii
lor. Vasilie, Maria, Anuşca, Nastasia, Vasilie, Dimitrie Chiriţa, Maria, Ion, Thecla, Evdochia
~ copiii lor.
f. J.
Gherghii Catargiu], Sofia, Nicula Catargiul, Dcspa, Dima Cruila, /Eustratie logojet. Dumitru,
Ioan, Todosia, Mllriica, Gligorcea, Anghelina, Vasilie Neagoe, Candachia şi copiii lor. Cristea
Buhuş, Ioan Cllrăeman, Na.stasia., Dumitraşco, Elena şi copiii lor .. Ignat Manoleţ,
MA.riica,
Gavril, Nastasia şi pllrinţii lor. Panii. vislear11ic, Maria.
lonaşco, Todosia şi copiii lor. Petrea, Toader pitar, Ioana, Gheorghie Arapul 1, Nastasia
şi copiii lor. Costantin Precup, Nedeala. şi copiii lor. Costin postelnic•, Safta şi copiii lor.
Gheorghi Coci, Anna şi copiii lor. Toader logo/el, Salomia şi copiii lor. Gheorghie
Başotă, Nastasia. şi copiii lor. luraşco Başotă, Efrosina, Eftimie Sortă., Todosia şi copiii lor.
Gligorie Sortă, Sa.mfira şi copiii lor. Constantin Stârcea, Anghelina. şi copiii lor. Toader
Şoldan, Nastasia, Gligorcea. Pisovschi, Todosia şi copiii lor. Rllcoviţă Ceha.n, Tofa.na şi
copiii lor. Gavril logo/4l, Sta.nea şi copiii lor. Petrea-banul, Mărica şi copiii lor. Lazar
Nlldllba.ico, Nastasia. şi copiii .or.
r. lT.
Nicoa.rll Prajii.scul, Maria şi copiii lor. Cornilie, Lupa.şea Prajii.scul, Safta şi copiii lor.
Dumitra.şco, Ştefan, Ionaşco Botll.ş, Drăghina. şi copiii lor. Nicolae Ciulpan. Simion Millo.iu,
Alel<a.ndra şi copiii lor. la.cov de la Cotna.ri, Ioan Chicoş, Anghelina. şi copiii lor.
Nicolae, Ioan Stdj4ranul, Pelaghina. şi copiii lor. Necbifor Lupul, Pa.ra.sca. şi copiii lor.
Dumitraşco stolnic şi Zoina şi copiii lor şi părinţii lor. Miha.lcea fost ban. Dospina şi copiii lor.
Neagoe p4harnic, Despa şi copiii. Gheorghie sp4lar, Dobra şi copiii lor. Moisi spiUar, Elena şi
copiii lor. Neacşa, Radu! mare comis, Sofiica, Miron Buhuş, Maria, Niculae logofel, Anna ,şi
copiii lor. Mihail Furtuna, Maria şi copiii lor. Gheorghe.
r
Niculae, Pavel, Sta.tic, Cristina. şi părinţii lor. Stavllr, Irina şi copiii lor. Gheorghi şi foii
!!._lui Costantin, a.I treilea logofdt, Maria [„.j

I

• ,biv aluier• .dă ln cltr.va rlnduri hotarnice la porunca domnului, tra.slnd mo,ia Dis.ericaniJor. Se
copii Ip. Condiu mlnlstirii.
.
·
1 Tatll -croa.icarulul Miron Costin, fost postelnic lntrc anii 163(1-16J:Z.
·
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9.

Aici se pomenesc oamalÎ mireni
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şi preoţii

Prootul Mihail, ·Cristina şi copiii lor. Vesilie, Andronic preotul şi copiii lor. Lazar şi copiii
lor. Nicoara, Grigorie, Ivan, Ghevăcea, Ion Ivan, Theodor. Ioan, Agahia şi copiii lor. Mihail,
Titiana, Simion, Ignat, Maria, Danul, Ioan, Mariica, Gherasim, Caterina şi copiii lor. Ştefan,
Vasilic, Salomia, Theodosie, Avraam. Maria, Ioan, Antonida şi copiii lor. Maria, Ioan, Florea,
Mihul, Maria şi copiii lor. Toader, Vasilie, Caterina şi copiii lor. Vasilie, Salomia, 'Ioan,
Anghelina, Nastasia, Toader, Danii!, Magdalina şi copiii lor. Larion, Grigorie, Zaharia,
Cozma, Ilinca, Parasca, Mariica şi copiii lor. Cristea, Parasca şi copiii lor. Gliga, Ştefan,
Gavril.
Toader, Maria, Agaftona, Petrea, Maria, l.Azăr, Toma, Sora şi copiii lor. Sava, Varvara
şi copiii lor. Mihail, Avramia, Andronic, Simion, Ivan, Angheliria, l~n. Tecla, Eftimia şi copiii
lor. Gherman, Tudora, Petrea, Andonie, Paşco, Zaharia, Maria şi copiii lor. Ioan, Mana şi copiii
lor. Stroe, Florea, Stana şi copiii lor. Du_rnitru, Agahia, Arhip, Evghenia şi copiii lor . .lsaiu( ?)
Ioan, Măgdălina şi copiii lor. Filimon, Afina, Opriş, Martha, Procop, Anna şi copiii lor. Maria
şi copiii lor. Dumitru, Nastasi·a, Gavriil, Maria, Ion, Ioachim, Elisafta, Alexa, Petrlnca şi
copiii lor.
·
·
Toader, Sofronia, Tan!!Sie, Ion, Anna, Barbu, Evdochia. Mihail, Nastasia şi copilii lor.
Andreiu, Agahia şi copiii lor. Maria şi copiii lor. Tudora, Nistor Nastasia, Stan, Solomia, Iosif,
Anna, Toader, Frlsina şi copiii lor. Ionaşco; ~cea, Dadul, Smada şi copiii lor., Stoica şi
copili lor. Mll.t~i. Silion, Dumitra, Gheorghie, Sofronia şi copiii lor. Ion, Maria ·şi copili lor.
Tudora, Ion, Evdochia, Gavril, Maria, Ion, Onofreiu, Frlsina şi copiii lor. Condrea, .Ooreatena,
Ioan, Ştefan, Elinea, Manea, Simion, Sofiica şi copiii lor. Maria, Nichifor, Nichita, .Nichifor,
Larion, Anghelina, Anesia, Nichita, Varvara ·şi copiii lor. Maria, Gligorie, Mărica, Sintion, Coste
şi copiii lor. Irina, Todosia, Arvasia, Ioan, Avram, Para&ca şi copiii lor. l'rif, Mărina şi copiii lor.
Ion, Evdochia şi copiii lor. Drăghia, Toader, Euthimia şi copiii lor. Axentie, Ghervasie, Măriica
şi copili lor, Pll.ntea, Hilip. Anisia, Lazar / .Magdalina, Ion, Simion, Ştefan, Anna şi copiii lor.
Mihail, Toader, Irina, Anna, Gavril, Mărica şi copiii lor.
Preotul Ion, Tudora, Vasilie, Gafta, Gavril, Irina, Ileana, lstratie, Voica şi copiii lor.
Gheorghie, Theodosia, Metodie, Petrea, Tita şi copiii lor. Dumitru, Marco, Ionaşco, Frăsina,
Vasilie de la Bistriţa, Chirii, Petrea, Grigorie martorul, Anna, Andronic. Petrea, Irina şi copiii
lor. Maria, Radu!, Zoica, Filimon, Samfira şi copiii lor. Gavril, Anisia, Toader, Larie, Antimia
şi copiii lor. Gheorghie, Irina, Pll.traşco, Ioan, Anna şi copiii lor. Dumitra, Lazar, Mariica şi
copiii lor. Maria, Ioana, Ioan, Nastasia şi copili lor. Melentie, Apostol, Maria şi copiii lor.
Petrea, Gafta, Mihail, Pavel, Evdochia, Gligorie, Tatiana /şi copiii lor. Anna şi copiii lor.
Pelaghia şi copiii lor. Nastasia, Condrea, Evdochina şi copili lor. Gheorghe, Mariica şi copiii lor.
Petrea, Varvara şi copiii lor. Dumitru, Anitimia şi copiii lor. Ioan, Ivanaşco, Anghelina şi
copiii lor. Cristina mama lui Arsenie şi copiii lor. Gligorie, Loghin, Gaftona, Grigorie, Gheorghie,
Gavril, Cristina, Gligorcea, Todosia, Axinia, Mihail, Trifan, Ştefania şi copiii lor. Tudora.
Dumitra, Vasilie, Ioan, Maria şi copiii lor.
l't!aria şi copiii lor. Dochia, Tudora, Mărica, Dumitru, Varvara şi copiii lor. Eustratie
preotul, Axinia şi copiii lor. Crăciun, Iftimia şi copiii lor. Varvara şi copiii lor. Lazar, preotul
din Ro_znov, Todosia şi copiii lor. Nichita, Nastasia şi copiii lor. Ilea, Mărica, Anton, Mll.gdAlina,
Ilea, Ioana Mihocioaie, Toader, Avram, Anisia şi copiii lor. Magda, T-0ader, Marco preotul,
Jo;ţna şi copiii lor. Pll.ntelei, Anghelina şi copili lor. Luca, Nastia, Simion preot din Nad~,
Theodor ierodiacon, Agahia şi copiii lor. Dumitl"1l, Thecla şi copiii lor. Vasilie Rabic, Marta
şi copiii lor. Ion, Zaharia, Simina şi copiii lor.
Ioan, Neacşa şi copiii lor. Dan, Marta şi copiii lor. Parasca, Florea, Porhiria, Ion, Sofronia
şi copiii lor. Petrea, Safta, Nichifor, Sofiica şi copiii lor. Costin, Nastasia, Costache, Ion, Nastea,
Nastasia şi copiii lor. Vasilie, lftinca şi copiii lor. Petrea preotul, Anisia şi copiii lor. Muşa,
Radu!, Thcodora, Filip, Pietra şi copiii lor. Andruşco, Stana, Patrichie, Petrea, Ioan rusul,
Maria şi copiii lor. Dadul, Dobra şi copiii lor.
Ioan, MA.lina şi copiii lor. Ioan şi copiii lor. Loghin, Andonie, Vasilie, Stana, Anna şi copiii
lor. Arman, Neacşa şi copiii lor. Petrea de la Urisău şi copiii lor.
Blaga, Agahia, Toader de la Petelea, Anna şi copiii lor. Mihail preotul, Doică şi copili lor.
Anna, Ion, Anna de la Nadeşa şi copiii lor. Irina, Ion Secul, Maria, Mihai şi copiii lor. Ion,
Stanca şi copiii lor. Gheorghe Cojoca, Parasca şi copiii lor. Ion, Chelsea, Ion, Mihail, Pll.traşco,
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Ştefan, Pătraşco,

Ioana, Mihail Cristea, Todosia ·de la llorceşti şi copiii for. Ioan şi copiii lor.
copiii lor. Vasilie şi copiii lor, Mihail şi copiii lor.
Cozma, Nastasia şi copiii lor. Procopie·Bodea, popa Gavril, Ileana şi copiii lor. Nicolae.
Petrea, Andreiu, Anania, Axinia şi copiii lor. Eftimia şi copiii lor. Petrea, AJ.vasia şi copiii lor.
Ilie, Magda şi copiii lor. Andronic. V.asilie, Mihail, Nastasia,. Toma, Sofronia, Toader, Daniil,.
Itj.na şi copiii lor. Maria şi cc;ipiii lor. ·Vasilie preotul de la Socol, lacov,. Todosia, Titiana de la
Suceava, Anghelina şi copiii lor.
f · '>r.
Ştefan, Vasilca, Anton, Ion, Toader, Antimia şi copiii lor. Simion, Dumitra şi copiii lor.
Petrea, Andreiu, MArica şi copiii lor, Vasilie şi copiii lor. Dumitru, Candachia şi copiii lor. Ioan
negustorul, Caterina, Thoma, Varvara, Anna, Methodie Trufaşul, Antimia. Grozea, Nastea.
lrimia Grozav, Maria şi c_opiii lor. Ştefan Lupul, Gheorghie de la ocn4. Grigorie,.p!lrinţii.Jui Bosie.
Efrosiria şi copiii lor. Zaharia Dzam4 preot, Moş Baico, PAntea, Ilinca, Petriman, Costanda
şi copii_i lor. Vlasie, Gavril, Nastasia, Ena!=hi de la Suceava.
.
·
Titiana, Gheorghie, Nechifor· Negrea, MA.roşea, Toader, Maria şi copiii lor. Năstasca •.
Irina şi copiii lor. Grigorie părinţii lui Bosie. Efrosina şi copiii lor. Zaharia, Sava preot de la
îirgul Neamţ, Chirana şi copiii lor. Pavel Dzam4, Maria şi copiii lor. Preotul Toader, Irina
şi copiii lor. Sfanciul, Irina şi copiii lor. Grigorie d.e la Hodac, Mihail de la C!mpulung, Nastas.ia,
şi copiii lor. Stanciu, Irina şi copiii lor. Grigorie de la Hodac, Mihail de la C!mpul\lng, Nastasia.
1n. [
Pascu! Dzam4, Simion tatăl lui Perjul, f Dumitra, Ion Clejan, Tudora, Gheorghie Condu:rat.
Samfira; Ioan, Mihali Păpară. Jane, Dumitru, Nastasia şi copiii lor. Mihaiu, Ştefan Haraga.
_
Nastasie, Cristea Brăileanul, Ioana şi copiii lor. Eftimie, Stanca şi copiii lor.
·· ·
Silea, Petica şi copiii lor. Neenlai, Stanciu!, Dumitra şi copiii lor. Er•u Gherasim, Axinia
ş! copiii lor. Gligorie, _Axinia şi copiii lor. Vasilie, Nastasia şi copiii lor. Ion, Aritona, Apostol
-·- fiul lui Bocance.
•
.
1. nv.
Cu voia taillui, cu ajutorul fiului şi slvirşirea sflntului duh şi cu ajutorul preasfiiritci
n!.sclfoare de Dumnezeu, dacă cineva se va· afla aici urmaş, sau stareţ~· sau clisiarh în locul
aceSta, după moartea.''iiollstră şi nu va face slujba. de pomenire pentru ziua respectivă, după.
putere, cu para.stas şi colivă şi sflnta liturghie, după pravilele sfinţilor părinţi, acela să dea socoteală ln ziua judecăţii de apoi şi toţi sfiinţii să-i fie potrivnici. în faţa domnului, amin.
Văsian căm4raş şi

J.

li

1.

zo.

1.- Luna Septembrie. -Pomenirea preacinstitului
pentrn:

fon
Voevod şi doamna lui Theofana.
·:-·
.
.

părintele

nostru Simeon stîlpnicul. Pomenire·

Au dat 100 de ughi şi odăjdii pentru biserică.
.

".

6. Minunea sfîntului arhanghel ·Mihail. Pomenire pentru:

Prea~! Vasille, SaloJllia, preotul Gheorghie de la B;aşeuţ, Maria şi copiii, Vasilie, Varvara.
Au dat 4_,J?oi, 2 viici, 2 bivoli, 20· lei.
.
8.

Naşterea

Stareţ

preasfintei

născătoare de' Dumnezeu ..P.omenire

pentru:

Erotheiu, Efremie, Mihail, Erotheiu.

·9, Sfinţii şî cucernicii părinţi futru Dumnezeu Ioachim şi Anna. Pomenire pentru:'
E~i:hie, M"aria. şi copiii" lor şLpărinţ.ii lor. Au dat 50 de lei, 4 iepe, 4 vaci şi un cazan.
I.

:zo.r.

':f3. Inoir~ sfintei învieri a lui Hristos Dumnezeul nos~ şi a sfînt~ui mucenic Comilie
·· .
· · ·
.
··
Petru şi phi.nţii lui. Pătraşco, Anuşca şi copiii lor, Necoa~ă, ermonahul Theodosie, Demen~
tian, Danii!, Irina, Maria, Cornilie, Gavril, Cozma, Tiran. Au dat 200 de zloţi şi au făcut eleşteu
ih [satul] Troiţa.
·
sntaşlil. 'Pomenire pentru:

23. Zămislirea sfintului şi
pentru:
Istratie Dabija, Păscllina,
lor. Au dat 100 de stupi. ·

slăvitulu"i

proroc înainte merglltor şi botedtor Ioan. Poiil.enire
·· ·
·
Pănteleiu, Bogdan, Cristian, Anghelina, Ioan, Marica şi copiii
·
·

26. Moartea sfintului Ioan Teologul. Pomenire pentru :
Erm~nahul Parthenie, Ioan, Florea, Stana şi copiii lor şi· părinţii lor. Au dat. o prisacă
cu 100 de stupi:
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28. Preacucemicul plrintele. nostru· Bariton · mArturisitoruJ •. Pomenire pentru:
Ermonahul Variam, monahul Nicodim, Marica, Costanda şi copiii lor. Elinea şi copiil ~i.
Preotul Gherasim şi proteasa lui Axinia şi copilul lor M~uţa. Au dat 40·de·stupi·şi 20 <le oi
şi iarăşi au dat 1O stupi.

li

6. Luna octombrie. Sîmtul apostol Thoma. Pomenire pentru: ..

l i · ·• Nechifor; Parascâ şi copiii lor.
IJ__ 50 de oi şi 2 cai

şi

Dimitraşco ş;„zoina şi

20 de stupi.

'·

copiii lor şi
·

toţi plrinţii

·

lor: Au dat

.,

9. Sfintul apostol Iacov al lui Alfeu şi preacuviosul nostru plri.nte Andronic.
I. 21.•.

11. Pomenirea sfintului apostol Filip. Duminica

sfinţilor plri.nţi;

·Pciirienire pentru:

Toader Başotă, Anghelina, Gheorghie, Nastasia, luraşco, lfi:osina. Au fii.cut 5· .chilii şi
[au dat] el O boi şi 10 vaci şi o căruţa. cu 4 cai.
14. Preacuvioasa mala\'. a noaste.I. Panischiva. Pomenire pentru:
.. Io. Ştefan -Voevod 1
pentru biserică.

şi. pâr.inţii. lui şi

doamna Axania

şi

copiii lor. Au dat satul

Troiţa şi

odăjdii

18. Sfintul apostol şi evanghelist i.uca. Pomenire pentru:

lj

Erodiaconul Ghelasie, monahul Damaschin, Maria şi copii lor, Todosia şi x:aţ>ii lui.dumnezeu
·
· ··
(.;__ Todosie, Maria, loader şi copiii lor.
cei 7 copii- sfinţi :din Efes. Pomenite pentru:
•,
23. Sflntul apostol Iacov, fratele domnului. Pomenire pentru:

22.

li

Părintele

nostru

intre,sfiii.ţi

Ioan Adam negustor de la

Averchie

Şarhorod,

IJ__ Mihai, Gheorghie, Despa, Iane. Au

şi·

Caterina. ·Au· dat 100 de ughi .şi 12· linguri, l covor.
. ,
.
„
„„ ,,
, ;.

d~1; 100 de stupi.

26. Sfintul mare mucenic şi izvorîtorul de mir Dimitrie. Pomenire pentru:

11

Alexa, Petrinca şi copiii lor. Au dâf20o"dC"UghL·'·.·„ · '· ~~ .... ~~.f·+:~ ~ i·
, , Ion, Ilisafta şi ce>piii lor. Savin, Maria. Au.~at [ .. „.].Stavll.r„ Irina şi copiiilor. a'Ll· dat 100
de stupi. Ermonahul Neculai, monahul Serafim, Zenovia;.Maria, Toader, Gattona şi copiii lor
au dat 150 de oi, 2 iepe.
• : I:•

I. 22v.

27.

~

.r

'· '<,

···:.·{

Sîmtul mucenic Nestor. Pomenire pentru:

li

E„i„ Gherasim, Axinia şi copilî lor. Gligorie Budah;'.Axinia·Şi'cOpiii lot. Vasili, Nastasia
[._ şi copiii lor. Au dat 4 boi, 4 vaci, 1 candelă de argint, (o &ruc{e] fere•a.ltJ. ) •
'·
.

1. Luna noiembrie.

-

~.

Sfinţii fără de arglnfi şi ~ă.Cători de mimmi Cozma ş.i Damian ..Pomenire

pentru:

I

Gligorie Prll.jescu, Safta. şi copiii Io~. .
.
.
Gheorghie Ciolpll.n, Maria, Vasilie, Ileana, Irimia şi. copiii. Magdalina, Ion„ Paraschiva,
I
Ştefan, Gavril, Catrina, Safta, Parasca, Gavril, copiii lor. (Au dat satul Loşcan •pe Scret şi un
:..._ jiga.n cu femeia lui şi cu băieţii lor) .
'•:'•'I

1:···
,;; ......
Ştefan Tom,a dăruieşte ·la 16 iunie 1612 satul Troiţa din ţinutul Neamţului, cu moara.. pe-apa C~aclulW
llngl Avereştl (Arh. Stat. 548{159\
.
·,
• Este vorba de satul Lăţcani aflat 111 posesi01 Bisericanilor şi lnt!ril la 2 .goiemhrie 1760 (Atb•·Stat;.54S/181).
1
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3. Sfintul mare mucenic Gheorghie din Lidea unde este
pentru:

'· 23.

aşezat

sfintul slu trup. Pomenire

Iorga 11el postelnic, Chiraţa şi co1-iii lor.
Aceala soborul sfin/ilor tngui s4 pomeneşte şi robul lui Dumneuu eTmonah Iorest, preoteasa
Sanăo au daJ doi boi şi 25 oi.
Costandin, Maria şi copiii lor. Tofan, Ana şi copiii [... ] Parascheva. Au dat 2 boi.
<Gavril, Maria şi copiii lor, Ilic, Ion, Enachi, Ion, Iordachi, Ion, Maria. Au dat o ţigancă
cu feciorii ei. Pomenire lui Talp4. Monahul Dosoftei a dat 30 de stupi.

L

8. Soborul arhistrateglilul MiliaJl şi al altor puteri netrupeşti. Pomenire pentru:

Monahul Hariton, Dumitra, Cristina, Ştefan, Candachia şi părinţii lor şi copiii lor. Au dat
a patra parte din satul Orbie 1 şi 10 iepe şi 40 de stupi.
Ionaşco CIM'ig, Tudora şi copiii lor <au dat o prisacă, 100 de stupi şi 1 cupă de argint>.
Pomenire lui V[i]col, Grigorie, Maria, Ilie, monahul Dionisie, Duchiţa, Agahiţa, Gheorghie,
Dochie şi tot neamul lor.
< Ionaşco, Dochia, Ion, Nicolaiu, Gligorie, Nastasia au dat 100 de stupi, 20 de oi, 3 vaci>.

[

12.
pentru:

Părintele

nostru printre

sfinţi

Ioan cel milostiv arhiepiscopul Aleundriei.

Toader, Anghelina, Iuraşco helman, Ifrosina. Au
Oancea a dat 100 de ughi.

IC::

13. Pirintele nostru printre

sfinţi

făcut

5 chilii

şi

[au dat] 10 boi

Pom~

şi

10 vaci

Ioan Guri. de Aur. Pomenire pentru :

Ermonahul Serafim, Vasilie, Eftimia şi copiii lor şi părinţii lor. Au dat o prisacl cu 100
de stupi şi au fli.cut 2 mori cu pio pe Putna. Oancea a dat 100 de ughi.
Statie, Cristina şi părinţii lor au dat satul Urseşti, Dăieni '. 2 vii, 40 de stupi, 40 de oi,
10 [vaci] 8, 5 bivoli.
14.. Sfintul

I. llT.

şi

sllvitul apostol Filip. Pomenire pentru:

Monahul Efrosin, monahaia Eupraxia, monahia Solomonia
cu 100 de stupi şi 50 de taleri bltuţi.

şi părinţii

lor. Au dat o

prisacă

16. Sfîntul apostol evanghelist Matei. Pomenire pentru:
şi

Ionaşco Prljlscul, Maria şi copiii lor. Dumitru Ghenghea. Au dat 14 iepe. I.arie, ·Anitimia
copiii lor au dat 100 de taleri bltuţi.

21. Intrarea in bisuici a preacuratei
pentru:

[31] Sfintul apostol

L

no8lltre nlscltoare de Dumnezeu. Pomenire

Monahia Todosia, Alexandra, Mlrica, Irina au dat 100 de ughi.
Monahul lorest, Nl5tasii, Axinia şi copiii lor.

IC

li

stăpinei

şi

primul chemat Andrei. Pomenire pentru:

Ermonahul Iosif. Coste, monahia Theodora şi copiii lor şi părinţii lor au dat o prisacă
cu 100 de stupi şi un patrafir cu chipuri.
Ionuchic episcop Romanului din NeamJu cu părinţii lui, er>eu Tudor, Iona şi fraţii lui.
Preotul Rusul, Aniţa, preotul Tirasie, Tofana, ermonahul Ncculai [... ] ·

J uplneasa

Dumitra ~i Hica ei Crlslina doneaz.I ml.n1stirii lnainte de 1611 un efert din satul Orbie cu moar~ pe
Vezi mărturia fl.cuU. de cllugării de la Bise,rucani (Arh. Stat. 548/186).
Este vorba de sa.tele Urseşti şi DA.enl din ţinutul Iaşului, pe Prut, da.ruj te la 29 iaouarie 1679 d~ o1Statii ce-;u1
fost vi~lcarnic şi cu lemea lui•, Condica. I. 82v.
a RooonstituJt dup;t i:ivorul citat mai 1111.
1

apa

Crac.ăului şi eleşteu.

!
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5. Luna decembrie. Preacuviosul
Pomenire pentru:
şi

C

şi
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_purtAtorul de Dumnezeu pllrintele nostru Sna.

Ermonahul Mitrofan, ennonabul Isa.iia, Nechita, Nastasia şi copiii lor. Ghervasie,
copiii lor. Au dat o prisacă cu 100 de stupi. Gheorghie, Gavrilie.
Avram.

Măcica

6. Cel între sfiofi pllrintele nostru Nicola. Pomenire pentru:
Io Istratie Dabija Voevod şi doamna lui Caterina şi copiii lor.
MA.riia.n, Micuţa Botşanul, monahul Nicanul, A [o)gheluşa, Caodachia şi copiilor şi părinţi lor
lor primenire. Au dat un loc f--O cas4 fn Piat~4.
·
. 13•. Sfinţii mari mucenici Eustratie, Azentie, Evghenie, Manlarie, Iorest. Pomen.Ue pentru:
• Preotul Gavril, Ileana, Theodor, Petru, Anton, Eustratie, Mitica au dat 140 de lei
un felon şi un stihar şi un tetrapod.
I.

şi

ll{aşterea domnului şi Dumnezeului fi mlntuitorului nostru Isus Hristos. Pomenire pentru:

:u. ·

Ermonahul Nicon, monahul Nieanul, Vasilie, Caterina, Sofronia, Varvara, Parasca. Au
dat o prisacă cu 100 de stupi şi 50 de ughi, şi 3 cruci ferecate.
Duminica dupl naşterea lui Hristos. Pomenire pentru:
Dumitru, Nastasia şi copiii lor. Ioa,n, Salomia, Toader, Salomia. Au fi.cut
perdea la altar şi au dat 140 de unghi.
· ·
·

policond~u şi

26. Soborul preasfintei n4saltoare de Dumnezeu. Pomenire pentru:
Monahia Theofana, Lazar, Cristina şi copiii lor au dat 2 faJce de vie.
27. Primul mucenic slintul Ştefan. Pomenire pentru:
Egnat negustorul, Maria, Nistor, Anghelina şi copiii lor au dat 100 de ughi.

I. Z5.

Slmbld ilupl naşterea lui Hristos. Pomen.Ue pentru;
Gavril Bllici, Nastasia, Ion, Ileana, lonaşco, Ştefania <au dat 100 de stupi>. Gheorghie
Roşca, Anna şi copiii lor. Ioan, Antimia şi copiii lor.
;/<

1. Luna luuarie. Cel Intre

sfinţi

pllrintele nostru Vullle cel Mare. Pomenire pentru :

Costantio, Irina au dat 100 "de ughi. Livera, Ion, Maria, Andreian, Sofronia.

C

7. Soborul sftntului

[

şi

copiii lor.

6. Sftnta arătare a domnului fi Dumnezeului fi mlotuitorului nostru Isus Hristos. Pomenire
pentru:
Miron Barnovschi Voevod, Dumitru, Safta şi copiii lor au dat o poianl!. dincolo de vad 1
şi 40 de stupi şi 10 boi.
Anton, Ml!.rica, Pavă.I, Tudosca, <Nechifor, monahul Danii!, au dat 100 de stupi, 2 iepe>.
şi slăvitului

proroc toaiote mergltor

şi

botezltor Ioan. Pomenire pentru:

Monahul Onofreiu, Florea, Maria şi copiii lor au flcut 5 chilii.
Preotul Ioan, Nastasia şi copiii lor au dat 15 oi. Preotul Vasilie, Ana
stupi. Ghiorghi Mane şi juplneasa lui Catrina şi copiii lor au dat 2 boi.

şi

copiii lor -

15

Simbit4 dupl. luminare. Pomenire pentru:

'I. lh.

Stefan logo/el, Dochia, Dumitru logofet, Maria şi copiii lor. Ioan, Salomia, Simion, Sofiica
şi copiii lor. Au fli.cut un turo, [au dat] I /alee de vie. Gavrilaşcil.. Vasilie halman, Irina şi copiii
lor <Dumitru, Ileana şi copiii lor>.
Duminica de

după

luminare. Pomenire pentru:

Monahul Gherasim, Ioana, llea, Mil.rica, Anton, Mlgdil.lina
1

sa. Cie oare aceuta moşia

şi

copiii lor.

Vadurile d1ruiU. de Miron namovschl mA.nlstirii ln 1626?
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1:1.. Preacuv.ioslil

phintel~··.itost\'li

Theiidosie· eblnovialul. Pomenire pentru! · ·

Mihail, Toader, Sofronia şi copiii lor. Mona.hui Nastasie, Anna, monahui"Gavrllie; :Mi'ti~~l
fanna.au dat '!..falco de vie şi 70 dedaţi.şi 67,de,?i şi4 boi şi 1-"e.că.
·: 1
I. 26.

Inchinlciune cinstitelor
pentru:

lanţ.;,.i

ale. sfintului

şi e.totlăudatului aPos~ol

Petru.:

l'o~~!~~~c

Ermonahul Calistrat, Marfa., :T0ma.7=s0fronia··şi Copiii lor. PJ.nte3., Onea·, ·~~~•şi Copiii
lor. Au dat 100 de stupi şi 60 de bi.
"' l ·•<J,, ;1. l : !

„.

_

.

_

.

. .,

I.~:.. :! 1~ ,[[~::i·,;i.

17. Preacuviâsul şi de Dumnezeu puitltorul plri1;1tele. nost,r:u Antoqie
pentru:

cet

Mare.,:ll111!1liţ~:

' ·:E~6ria'.hii.i 'And~nie·i, riio~~h.i~· ·M:a;i~, 'simi~~. ·Petru, Grigorle,'·· A!ifdrortic·,::;;v~-ivara,
An timia; au1·4at ,o. prisacă •eu' 100 de stupi. loali, Cehari, Nastasia au -dat 4 'boi, 4 \raci,- ;4· iepe.
·t~r

1

, : ·Jr•!

.•

18. Preacuviosul p:lrintele nostru Athanasie .cel Mare. Pomenire pentru :

[
f. 26•.

· Mlr6i>:, Mli:ica, I:i:;,,·a~agaa, Thoma st<Jl;.i~. Effi'ifiia, Miron: D;,_niitiaşc~. Ări.drorilc, 'C'Ilgorie,
Mal-ia; A.nna; lordachie, .Catedna, au făcut ·pivniţă şi J'ap11ar. şi pntvar laJ!biseriCI ... : .. : ,:. I
<Alexandra, Gligorie, Ileana. şi ·copiii lor>.:.. · .• , ,;, ''t
.
· : "'! " '"'
J".omeneş~e, doamne, sufletul ~o~i.I<;>~. a~.esto~ ,Io!dach.ie,, .c~tez:ina ş~ _cop~i. ~!ie _Ţulaş,
Pluhena, Mana.
' .„ · · „.
· · · ·
·"· ··'--·· ···
· .„. ~ •.••. „ •.. ,,.

20.' Preacuvi~~ul şi

de Dumnezeu purt!torul · plrintele::nos~··Eftjm~e

~···f.ta{e. P~~en.ire;

pentru:
Ioan negustorul, Cat~rifia: a~'.dat 106"d.k'~ghi. ·
· ."' · _ . . · '..
Gligoric Surtă, Sam firii'. Şi copiii lor: Eftimie -Surtă, Todosia ·şi copiii for'âll. dăt't:i'prisacă
!__cu 100 de stupi, <Un felon verde>.
., ~-."···
.:,
,, .. , ... „
,.;i.i! ..

ji

25. Cel între•

sfinţi

plrintele nostru· Griforie: teologul. Pomenire: pentru~.

Vasilie banul, Alexandra, Petrea, MăJii;:a. şi._cE>piii-Jpr.au dat .o jurn,ăta,t,e <).\n şa,t~l:R"i .µ.urne
Hăsniş~ni .cu.Joc de. prisacă şi cu. rie, ,Tan%ie vOf'nip. Ma,ria au. <!-at ~.mori. cu. j>ă!llînt. tn. !unea
Putriei.
···~
·„_·_ -.·.
·.~• •• :::~-- ·:·::·'.-:..
·· ··-„_·_-,:~··· ·.·.•

li
L

2.7. ~u~erev. ~aşl~!o.r· celuj. tnt_re ~f~nţi P.~t~hri no~. l~~:-<i~~}-~.::i.~~l!f'.: ~o"/'enire
pen tru :
.
Ioi:l', Andrei([.'.. ] friria·:şi copiii'for au da:t '100 de:lei.··Pavel, lbaha, 'Păscui, ·Tona:şcă,
~ vraJill!l oa,u _gat.ŞO iţe st~p~-' ~~M~r!•·9.P!i~c!'{ Şl-F,\>.P.\.ilJ~!:'~S~i'fhic, G1!e'?r~~~-~i. _~'?piii. '
" 11 n .,

28; Preacuviosul plrintele nosti;u Efrem Sirul. Pomenire pentru:
I. 27.

29. In.toar~er~a .;,oaşt~Î~r '~rintcl.ui ~~c'e,;id Ignatie teofo~~- ..Pomenire pen~:... ·. , ~
·Ioan, Tddosia•d'e'Ia Clmpulung,· ~Mihail,. Nastasia, "Maxin au dat.140-de .oi. P!"e9tul,Ge.vril
Ileana, Theodor, .Petru, Anton, Eustratie, Maria au dat 100 de lei şi un felon şi un stibar şi

un··tetrapbd.·-~··-:

c.~

···::··~·-··.

-~"'rri•:

·

1~r'":""'";,_.·

• • ·.•

··;!·· . .:..·~·

:~.

.:·,·.

,Gp.fl

30. Sfiinţi Trei Ierarh~ ya.dli~."~el, Mate:;. GH,&'cifie Teol~g~Î şi i~a~
~~;'4ur.·Pcnii.enire
pentru:
· _-·~
.. : .. ·.. ·· ~~.,1 • ~--~·-. „. ·
: ..:."· .•. ;~~: ··~·;,:-·~;~~- __ ,..-_ ·•· .'. 1' •• ,.,:„
Monahul Gheorghie Cioplan, Nastasia, Athana:sia, Gligorie hatman, Antimia, Ioan, Dumitru,
au dat 200 de oi şi 4 iepe şi 4 vaci.
··" · „„ v.: • ·_,.' ·,r,.-:.,„

1:

· 2. Luna februaiie.'·Întîmpinarea domnului'Diimnezeului Şi'mîntuitor'itlu> ndsku .J:sus Hristos.
Poinenfre pentru·:• ···
'
· ·· •
·' · · '
·
· ··' '.· ···
·
Gavril logojet, Maria, Grigorie, Ercmia [ ... ]
· !- _....„.: '.
Miron, Safta şi copiii lor şi părinţii lor ,aiL dat...100 •.?~ ughi,_.. EJ;ta~hi~. ·.~aria şi ,c~piii lor
şi părinţii lor.
. :. -·~ '' ~. ·:

..

1

Aed

tŞÎ (şi

menţionat în PomelnUtd
B:i1ş. Bisericile JP„Ulnd.st:ird~ mold. din.

la f. 31) care E'Ste

iu a11ii 1636, 16.,.3 (G-

la

Ping~raji

la L 14

;1

pc

ioscrip~ia

m.lnhtirii ca dona.tor-

sec. X V J ,~Buc.ureşl.1, 1928, p. l&Ol. ~ - c
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La Bunlvestirea preasfintei nAscltoare de Dumnezeu. În toate zilele este aici acatistul
panului Vasilie Pleşca al treilea Iogofet. În anul 7215 (1707), hma martie, ziua 25.
Pentru cei vii: Vasilie, Maria.
Pentru cei morţi: Dumi~co, Ilie, Nastasie, Anghelu.şu, Anna, Costantin, Agafia, Neculai,
Istina. Au dat 50 de stupi.
.
Pomeneşte, doamne, pe robii tăi aceştia: Ion şi nevasta lui Chelsia monahia, monahia
Maria. Lupaşco şi nevasta lui Maria, Ion, au dat 2 boi, au dat o ia,pă.
Ioan Cantacuzin, Marie, Ilie, Safta şi copiii lor. Toader Cantacuzin, Ileana şi copiii lor
şi tot ne:[Lmul lor au dat 100 de stupi.
Marie, Mih!icu.
~

Martie 25

I .llr.

... ]

Pomenire tilorilor cari s-au înnoii la tJ&OPeritul bisericii: Ilie, Ilinca
Tofan, ermonahul Sava biserican au dat 50 de lei.

şi

tot neamul. Monahul

Martie 26
Pomenire ctitorilor cari s-au înnoit la tJ&OPerem4nlul bisericii: Vasile, Iona
crmonabul Variam /lisericanul au dat 40 de lei. Ion, Măricuţa, Ioniţe.

şi

tot neamul lor,

Martie 26
Pomenire ctilorilor cari s-au înnoii la a&0peremt'lnlul bisericii: Ermonahul Variam
monahul Zoii, monahul Dorotie au dat 20 de lei.

Şomli.tc1,

Martie 26
Pomeneşte. doamne, sufletele adormiţilor robilor tăi: preotul Ghenadie, Să.nda, Paraschiva,

Kiculai, monahul
şi tot neamul.
f, l7v.

Ionică,

preotul Teodor, Pavel, Gheorghie, Marie, ermonahul Aftanasie, Vasilie

23. Luna aprilie. Sfintul şi slăvitul mare mucenic şi purt!tor de biruinţă Gheorghie. Pomenire
pentru:
Simion, Eftimia, Cristea, Ioan Cără.iman, Nastasia şi copiii lor, au dat 2 feloane, 1 stihar.
30. Sfîntul
şi

şi preaslăvitul

apostol Iacov, fratele lui Ioan Teologul. Pomenire pentru:

Gavril de la Suceava, Nastasia, Enachi, Titiana, Gheorghie au dat 1 /alee de vie, 1 &adilniţă
4 drahme.

2. Luna mai. Cel între sfinţi plrintele nostru Athanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei.
Pomenire pentru:
Ermonahul Misail, Ion, Ghervasia, Stefan, Anghelina, Gligorie, Toader, Gavril, au dat
o prisacă cu 100 de stupi.

15.
f. li.

I

_

Preacuviosul plrintele nostru Pebomie cel Mare. Pomenire pentru:

tatăl şi

Arhiepiscopul Pahomie de aici,
mama lui. Ermonehul Lazar, monahul Marco.
Au dat 300 de taleri şi un tetraevanghel /şi o cruce ferecată. şi patrafir şi 3 iepe, l cal şi
pîndza mesăi, 3 ştergar, l prisac!, sfeşnice în biserică. <Anul 7230 (1722) iulie 15 >.
8. Sfîntul

II::

şi preaslăvitul

apostol evanghelist Ioan Teologul. Pomenire pentru:

Calin, Ioan Chicoş. Anghelina, Nicolaiu.
Ermonahul Ioan, Moisiei, monahia Iftimia, Toader

21.

Sfinţii

mari

impăJ:aţi şi

şi

copiii lor au dat 4 boi, l

întocmai cu apostolii, Constantin

şi

vacă,

10 oi.

Elena. Pomenire pentru:

Miron, Mărica, Izmaragda, Thoma posulnic, Eftimia, Anna, Miron şi copiii lor. Dumitru,
Andronic, Gligorie, Maria, Iordachie şi fratele lui, Caterina şi copiii lor. Au fli.cut eleşteu şi turn
Toader, Vasilie, Safta şi copiii lor.

°.

I

-t

1 Turnul de Ia răsărit, zidit in z.ilele lui Miron Bamovscbi, EP anul 1626
scris deasupra uşii cn slove in piatril • (I\'. lorga, op. cil., p. 238).
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25. Găsirea sfîntului cap. Pomenire pentru:
Vasilie, Gafta, ennonahul Nil, Andronic, Anna., monahul Nichifor, Pelaghia, ermonahul
Pavel şi părinţii lor şi copiii lor. Au dat 100 de ughi şi au făcut cato.peteazmrl.
f. 28•.

8. Luna iunie. Sfîntul mare mucenic Theodor Stratilat. Pomenire pentru:
9. Sfintul Chirii arhiepiscopul Alezandriei. Pomenire pentru:

!. 29 ..

11.

Sfinţii

24.

Naşterea

apostoli Vartholomei

şi

Varvara. Pomenire pentru:

Botezătorul şi

sfintului Ion

înainte mergltorul. Pomenire pentru:

Ermonahul Miheiu [ ... ] şi robii lui Dumnezeu Iftimie, Stanca şi copililor "lor şi părinţi
lor [ ... ] Au dat o prisacă cu 100 de stupi.
29.

Sfinţii

apostoli

şi

verhovnici Petru

şi

Pavel. Pomenire pentru:

Monahul Gherasim, Ioanna, Ilea, Mărica, Anton, Măgdălina şi copiii lor· au dat· 100 de
ughi, o livadă cu prisacl.
-Episcopul Mitrofan de aici şi părinţii şi copiii lor, Mancăş, Gheorghic, Dochia, Maria şi
1_1 copiii lor, Tănas au dat 200 de lei, 1 [ ... J Costantin, Todosca şi copiii lor au dat 4 vaci.
30. Soborul celor 12 apostoli. Pomenire pentru:

IC

Mihalcea fost ban [din] Mihă!ceşti, din Ţara Românească, Despina
ceaşnic, Despa, Neagu!, Stanca şi copiii lor.
Au dat 3 candile de argint, 30 de ughi şi un cazan mare.
1. Luna iulie. Sfinµi

1. 29•.

5. Preacuviosul

făcători

părintele

de minuni, fără de

arginţi,

şi

copiii lor. Neagoe

Cozma şi Damian. Pomenire pentru:

nostru Athanasie atonitul. Pomenire pentru:

Nicolaiu, Irina, Tlnasie au dat 1 felon, 1 stihar, 1

cddelniţă.

8. Sfîntul mare mucenic Procopie. Pomenire pentru:
DrăguţHI,

Costantin, Doica

şi

copii\ lor

şi părinţii

lor au dat un stup de albine.

13. Soborul arhanghelulu.i Garviil. Pomenire pentru:

I. JO.

Vasilie ba.nul, Alexandra, Petrea, Mlrica
Hăsnişani cu loc de prisacă şi cu vie.
15.

Sfinţii

20. Sfîntul

mucenici Chirie
şi slăvitul

şi

şi

copiii lor au dat o

!. JDv.

1_1

şi

de sat pe nume

Ulita. Pomenire pentru:

proroc Ilie. Pomenire pentru:

Arhiepiscopul Nicolaiu. Io Eremia Voevod, Maria, Ilisafta
sub Ceahllu şi 200 de taleri bătuţi.

,,

jumătate

şi

copiii lor au dat poiana de

25. Adormirea sfintei Anna mama sfintei nlscătoare de Dumnezeu. Pomenire pentru:
Costantin, Safta Catacozineşti din Ţara Româneascl şi copiii lor. Mihai, Marta, '.(heodora
copiii lor. Costantin, Elinea şi copiii lor. Şerban, Maria, Maria şi copiii lor.
27. Sfîntul mare mucenic Pantelimon. Pomenire pentru:

Monahul Iorest, Andronic, Evdochia, Nastasia
2 vaci şi o prisacă cu 100 de stupi.

şi

copiii lor

şi plrinţii

lor su dat 4 boi,

6. Luna august. Sfînta schimbare la fală a domnului Dumnezeulu.i şi mintuitorului nostru
Isus Hristos. Pomenire pentru:
Pătraşco logofet, Antimia şi copiii lor, Costantin, au dat satul Troiţa.
15. Adormirea preasfintei stăpîne a noastre nucătoare de Dumnezeu. Penmenire pentru:
Io Ştefan Voevod şi doamna lui MăgdA.lina, Roxanda, Nastasia, Geanavra, Liviin Voevod
au dat 100 de ughi.
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sfîntului cap. PoD\enire pentru:

Ermonahul Gheorghie, ermonahul Doroteiu, Marco, Părasca şi copiii lor. Stanciu!,
Dumitra şi copiii lor şi au dat o prisaca. cu 100 de stupi. Iacov de la Cotnar, monahul Mitrofan, Nicolai.

Simbăta de lăsata secului de carne. Pomenire pentru':

I. 31.

Errnonahul Andonie, monahul Macarie, monahia Maria, Simion, Petru, Gligorie, Andronic,
Antimia, Varvara, Gavril, Nastasia şi părinţii lor au dat I falce de vie şi 4 iepe şi 4 boi şi 4 vaci.
Duminica de

lăsatul

secului de came. Pomenire pentru:

Coste Bucioc, Ca.odachia, Izmaragda, lordachi vistearnic, Caterina, Nastasia şi copm
lor şi fratele lui, Thoma, Eftimia şi copiii lor. Au fli.cut pivniţ4 şi tf'apezare şi pritvOf' sfintei
biserici şi o chilie de oaspeţi. Toader, Vasi!ie, Safta şi copiii lor.
Joi de
de

lăsata

PA.traşco
griu şi I 00

secului de brînz!. Pomenire pentru:

Ciolpan, Sofronia şi copiii lor
de oi şi 4 iepe şi 20 de stupi.

şi părinţii

lor. Nicolae, Gheorghie. Au dat I stog

În sîmbăta de lăsata secului de brînză. Pomenire pentru:

I. 3lv.

Preotul Lazar, monahia Rahilia, ennonahul Ilie, Mihail Eladie, au dat o prisaca. cu 100
de stupi. Miron tf'eu, Antimia şi copiii lor.
În duminica de lăsata secului de brinză. Pomenire pentru:
făcut

Dumitru Buhuşi, Ileana şi copiii lor, Ioan, Cristea, Nastasia, Ilea, Maria
gr4ni/4 (zid de împrejmuire - n.n.J' şi pivni/4 şi clisearni/4.

şi

copiii lor, au

Duminica Tomii. Pomenire pentru:
Vasilie hatman, Irina
Duminica a treia a
făcut

Ionaşco

ughi

copiii lor au dat 100 de ughi. Gavril.

minorosiţelor.

Pomenire pentru:

Dumitru Şoldan, Safta şi copiii lor. Pltraşco, Antimia, Ioan, Nastasia
gr4ni/4 şi pivni/ă şi clisearniţ4. Vasilie, Candachia şi copiii lor.
Duminica a patra a

f. 32.

şi

şi

70 de

slăbănogului.

şi

copiii lor. Au

Pomenire pentru:

Peaicul, Todosia, Gheorghie, Nastasia

şi

copiii lor

şi părinţii

lor au dat 100 de

zloţi.

Miercurea înj umătiţirii cincizecimei. Pomenire pentru:
Pan Savin

şi

jup!Deasa lui Safta

şi

copiii lor Gligor

şi

Ghinghi au dat 100 de lei.

Duminica cincea a samaritencii. Pomenire pentru:
Ermonahul Partenie, Luca, Nichifor, Agripina
Nastasia şi copiii lor. Todosia şi copiii lor.

şi

copiii lor au dat 50 de ughi. Lazar

Nădăbaico,

Duminica a

L32v.

IC

şasea

a orbului. Pomenire pentru:

Sava, Coste, Cristina şi copiii lor au dat 200 de oi şi 3 iepe. lachim, Pelaghia
lor. Simion, Nicoară, Tudora şi copiii lor. Ştefan. Au dat 100 de oi.
Costantin Ramandi, Soltana şi copiii lor şi părinţii lui.

şi

copiii

În joia inălţArii domnului nostru Isus Hristos. Pomenire pentru:
Dimitrie

Chiriţa,

Maria au dat satul

Vînătorie 1 .

Costantin, Soltana.

1 Salul Vin5tori ~te dăruit de Constantin MovUA la 1 februarie 1619 lui Dumitrachi Chiriţă, mare postelnic.
După pieirea acesluia .rn hainie•, sapa lui, jupîneasa Maria, dâruieşlc satul mănăstirii Biserica.ni la 14 aprilie 1620
(Arh. Stat. 548/79, 82).
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Duminica a
şi

şaptea

a

sfinţilor p4rinţi.

LlNŢA

Pomenire pentru :

Monahul Ghinadie, Ioan, Dochia, Petriman, David, Ileana
l cal şi 20 de lei.

şi

copiii lor au dat 150 de oi

Simblta sfintelor Rusalii. Pomenire pentru:
Pătraşco

şi

logofet, Maria, Ileana

copiii lor

şi pArinţii

lor au

făcut

un turn

1

şi

[au dat]

80 de stupi.
Duminica a opta a sfintdor Rusalii. Pomenire pentru :
Nicolai, Anna, Nicolae Buhuş şi copiii lor. Dimitrie, Elena şi copiii lor. Mihăilă, Maria
copiii lor. Nechita, Savin, Andronic, Ştefan, Andrei.
Mithodie, Apostol, Gligorie, Nicolai, Irina, Maria şi copiii lor. Ştefan, Vasilie, Gheorghe.
Gligorie.

şi

Lunea sfintdor Rusalii. Pomenire pentru:
Monahul Gheorgbie Ciolpan, Nastasia, Gligorie lietman, Antimia,
dat 100 de ughi.
f. "··

Muţea

şi

copiii lor. Ioan. Au

Rusaliilor. Pomenire pentru:

În joia Rusaliilor. Sfintul mare mucenic Ioan cel Nou. Pomenire pentru:
Pană

vistearnic, Maria au dat 100 de unghi.

ln slmblta dinaintea tuturor sfinţilor. Pomenire pentru:
Mateiu

Roşca

din Birlad, Nastasia

Duminica tuturor

sfinţilor.

şi

copiii lor au dat 12 iepe cu mînji.

Pomenire pentru:

Toader logof4t, Salomia şi copiii lor au dat 3 falce de vie.
Monahul Nicanul, Gligorie, Ghervasia, Ion, Anna, Vasilie, Maria, Vasilca au dat 100 de
stupi. Gheorgh.ie, Ştefan, Axinia, Maria,· Candachia, Zenobia, Ioana.
' . 44

Aici este ziua sfîntului Nicolae

făcitorul

de minuni.

Buhuş

hatman. EI şi jupinesa lui Safta şi copiii lor. Calistru, Roxanda şi copiii lor. Gligorie
Smaragda şi copiii lor, Marie.
Pomeneşte, doamne, pe robul tău ereu Ion şi preoteasa lui Sanda şi tot neamul lor.
Pomeneşte, doamne, pe robul tău ereu Nicolai şi preoteasa lui şi copiii lor.

Indice de nume
A) Nume de persoane
A

Alexa 2, 2 v, 6 v, 22
Alexandra I v 2 v, 3 ,., 23 v, 26, 26 v, 30
Alexandru Voevod l

Aftanasie 12 v
Agafia 12
Agafton 33 v
Agaftona 2, 6 v. 41
Agabia 2, 6, 6 v, 8 v, 9
Agahiţa 23
Agripina 32
1 Pătraşcu BoşoU zideşte,

Ana 2,

2 v,

3, 3 v, 6 v, 7, 7 v 8, 8 v,

9, 9 V, 12, 20, 22
32 V, 44 V
Anania 9
la 1626, turnul de la nord.
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Anastasie 33, 33 v, 45
Andonie 6 v, 8 v, 26, 31, 33, 33 v, 34
Andrei 6 V, 9, 9 V, 23 V, 26 V, 32 V
Andreian 25
Andronic 6, 6 v, 7 v, 9, 21, 26, 26 v, 28, 30 v,
31, 32 v.
Andruşco 8 v
Anghelina 2 v, 3, 3 v, ·6, 6 v, 7, 8, 8 v, 9,
20 v, 21 v, 23, 24 v, 27 v, 28
Angheluşa 24
Angheluşu 12
Anisia (Anesia) 2, 7, 7 v, 8, 8 v, 41
Aniţa 1 v, 23 v
Antimia 2 v, 7, 8, 9 V, 23 V, 25, 26, 27, 30 V,
31 V, 32 V
Antioh Voevod 1 v
Anton 8, 9 v, 24, 25, 25 v, 27, 29
Antonie 26, 34
Antonida 6
Anuşca 2 v, 20 v

449

Apostol 7 v, 10, 32 v
Apostolache 2
Arcadie 33 v
Arhip 6 v
Ariton 45
Aritona 10
Arman 8 V
Aron 34
Arsenie 8, 33 v
Arvasia 2 v, 7, 9
Athanasia 27, 41
Athanasie 26, 27 v, 29 v, 33, 34, 41, 45
Avachiur 33 v
Averchie 22
Avram 6, 7, 8, 24
Avramia 6 v, 26 v
Azarie 33
Axania 21 v
Axentie 7, 24
Axinia 8, 9, 10, 21 22 v, 23 v, 44 v

B

Bogdan Vocvod 1, 20 v
Bosie 9 v
Buhuşi hatman 44

Daico 9 v
Barbu 6 v
Blaga 9
Bocance IO

c
Costache (Costachie) 8 v, 26 v
Costanda 9 V, 21
Costantin 2 v, 3, v, 12, 22 v, 25, 28, 29,
29 v, 30, 30 v, C. Cantacuzin 30, C. Precup
3, C. Ramandi 32 v, C. Stărt:ea 3. C. Voevod Iv
Coste 7, 23 v, 32, C. Bucioc 31
Costin 8 v, C. postelnic 3
Cozma 2, 6, 9, 20 V, 22 V 29 V, 34
Crăciun 8
Cristina 3 v
Cristea 6, 9, 27 v, 31 v. C. Brăileanul 10,
C. Buhuş 3
Cristian 20 v
Cristina 2, 2 v, 6, 8, 23, 24 v, 32

Calin 28
Calistrat 26, 33 v, 34
Calistru 44
Candachia 3, 9 v, 23, 24, 31, 31 v, 44 v
Caterina 2, 2 v, 6, 9 v, 22, 24, 24 v, 26,
26 V, 28, 31, 41
Catrina 1 v, 22 v, 25
Chelsea (Chelsia) 9, 12
Chirana 9 v
Chiraţa 22 v
Chiriac 34
Chirie 30
Chirii 7 v, 28 V
Clejan 10
Condrea 2, 7, 8
Cornilic 3 v, 20 v
D

Dadul 7, 8 v
Damaschin 21 v, 33, 34
Damian 22 v, 29 v
Dan (Danul) 6, 8 v
Danii! 6, 9, 20 v, 25, 33, 45
David 32 v
Dementian 20 v, 33, 34
:29 -

Despa 2 v, 3 v, 22, 29
Dima Cruila 2 v
Dimitrie 2, 2 v, 22, 32 v, D.
32 v, D. Voevod 1 v
Dionisie 23, 33 v, 34
Dobra 3 v, 8 v
Dochia 8, 23, 25 v, ·29, 32 v

1003

https://biblioteca-digitala.ro

Chiriţa

2 v,

LINŢA

ELENA

450

Duca Voevod 1 v
Duchiţa 23
Dumitra 2, 7, 7 '" 8, 9 '" 10, 23, 30 v.
Dumitraşco 2, 3, 3 v, 12, 21, 26, D. stolinic
3 V.
Dumitru 1 v, 3, 6 v, 7 v, 8, 8 v, 9 v, IO, 24 v,
25, 25 v, 27, 28, D. Buhuşi 3I v, D. Ghenghea 23 v. D. Iogofet 25 v, D. Şoldan 2 v,
31 V

Dochie 23
Doica (Doică) 9, 29 v
Dorothei 30 v, 34
Dorotie I2 v
Dosothei (Dosoftei) 23, 33, 45
Dospina 29
Drăghia 7
Drlghina 3 v
Drăguţul 29 V
E

Ecaterina I v
Efrem 26 v, 33, 34
Efremie 20, 33
Efrosin 23 ,., 33, 33 v
Efrosina 3, 9 v, 4I
Eftimia 2, 6 v, 9, 23, 26, 27 v, 28, 3I, 4I
Eftimie IO, 26 v, 33 v, E. Surtl 3, 26 v
Egnat (v. şi Ignat) E. negustorul 24 v
Eleana (v. şi Ileana) 3
Elena I, 3 v, 28, 32 v
Elinea 7, 21, 30
Elisafta (v. şi I!isafta) 1 v, 6 v
Elisei 33 v

Enachie (Enachii) 9 v, 20, 23, 27, 27 v
Eoret 45
Eremia (v. şi Irimia) 27, 33, E. Voevod 1 v, 30
Erothei 20, 33
Eughenia 2
Eupraxia 23 v, 41
Eustratie 8, 24, 27, E. Iogofet 3
Euthimia 2 v, 7, 41
Evdochia 2, 2 v, 6 v, 7, 7 v, 8, 30 v, 41
Evghenia 6 v
Evghenie 24
Evloghie 33 v, 45, E. Graur 34
Evstratie 33
F

Fi!imon 6 v, 7 v
Filip 8 V, 21 v, 23

Florea 6, 6 v, 8 '" 20 v, 25
Frlsina 7, 7 v.

V

G

G. Mane 25, G. Roşca 25, G. spltar 3 v
Gherasim 6, JO, 21, 22 v, 25 v, 29, 33 v
Gherghentie 33 v
Gherma.n 6 v, 33, 33 v
Gherondie 33 v. 34
Ghervasia 27 v, 44 v
Ghervasie 7, 24, 34
Ghevăcea 6
Ghinghi 32
Giurgea 2
Gliga 6
Gligorcea 3, 8, G. Pisovschi 3
Gligorie (v. şi Grigorie) 2, 2 v, 7, 7 v, 8, 10,
23, 26, 27 v: 28, 31, 32, 32 v, 44, 44 v,
G. Budah 22 v, G. hatman 27, 32 v,
G. Prljescu 22 v, G. Surtă 3, 26 v
Grigorie 2, 6, 7 v, 8, 9 v, 23, 26, 26 v, 27,
33 V
Grozea 9 v

Gafta 7 v, 28
Gaftona 8, 22,
Galerie (Galirie) 33, 34
Gavril 2, 3, 6, 6 v, 7, 7 v, 8, 9, 9 '" 20 '"
22 V, 23, 24, 27, 27 V, 30, 31 V, 34,
G. Bă.!ici 25, G. logofct 3, 27
Ga vrilaşcă 25 v
Gavrilie 24, 25 v, 33 v
Geanavra I v, 30 v
Ghedeon 33, 33 v 45
Ghelasia 4I
Ghelasie 21 v, 33 v
Ghenadie I2 v, 32 v, 33, 33 v
Gheorghe (Gheorghie, Gheorghi) 2 v, 3 v,
6 V, 7, 7 V, 8, 9 V, 12 V, 20, 21 V, 22, 23,
24, 26 V, 27 V, 29, 30 V, 31, 32, 32 V, 33,
33 v, 34, 44 v, G. Arapul 3, G. Başotl 3,
G. Catargiu 2 v, G. Ciolpan 22 v, 27, 32 v,
G. Coci 3, G. Cojoca 9, G. Condurat IO,
H

Hariton 21, 23, 33 ,33 v

Hilip (v.

şi

Filip) 7

https://biblioteca-digitala.ro

POMELNICUL DE LA BISERICANI

Iachim 32
lacov 3 v, 9, 21, 22, 27 v, 30 v
Iane 10, 22
Ifrosin 34
Ifrosina 21 v, 23
Iftimia 7 v, 28
Iftimie (v. şi Eftimie) 29
Iftinca 8 v
Ignat 6, I. Manolcţ 3
lgnatie 27
llea 8, 25 v, 29, 31 v
Ileana 2 v; 7 v, 9, 12, 22 v, 24, 25, 25 v, 26
27, 32 V
Ilie 9, 12, 23, 30, 31 v, 33, I. Tulaş 26
Ilinca 6, 9 v, 12
Ilisafta (v. şi Elisafta) 22, 30
Ioachim 6 v. 20, 33 v.
Ioan 2, 3, 6, 6 V, 7, 7 V, 8, 8 V, 9, 9 V, 10
20 V, 24 V, 25, 25 V, 26 V, 27, 28, 29,
31 v, 32 v, 33, 33 v, 34, 45, I, Adam 22,
I. Cantacuzino 12 I. Cără.iman 3, 27 '"
I. Cehan 26, I. Chicoş 3 v, 26, I. Crimca
2 v, I. Stăjăranul 3 v
Ioana 2, 3, 7 v, 8 v, 9, 10, 25 v, 26 v, 29,
44 v, I. Mihocioaie 8
loanich.ie 33
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Ion, 2, 2 v, 6, 6 v, 7, 7 v, 8 v, 9, 9 v, 10,
12, 12 V, 22, 22 V, 23, 25, 26 V, 27 V, 4~,
44 v, I. Secul 9, I. Voevod 1, 20
Iona 12 v, 23 v
Ionaşco
(Ionaşcă) 3, 7, 7 v, 23, 25, 26 v,
I. Botăş 3 v, I. Covrig 23, I. Prăjescu 23 v,
I. Peaicu 32
Ionică 12 v
Ionichentie 33
Ioniţe 12 v
Ionuchie 23 v
lordachie (Iordachi) 23, 26, 28, I. vistcamic
2 '" 31
!arest 22 v, 23 v, 24, 30 v
Iorga vei postelnic 22 v
Iosif 6 V, 23 V, 33, 33 V
Jov 33 V
lrimia (v. şi Eremia) 22 v, I. Crozav 9 v
!rina 2, 2 V, 3 V, 7, 7 V, 9, 9 V, 20 \', 22, 23 V,
25, 25 V, 26 V, 29 V, 31 V, 32 V
Isachie 33 v
lsaiia 6 v, 24, 33
lstiDa 12
lstratie 2, 7 v, 33 v, I. Dabija Voevod 20.v; 24Iuraşco 21 V. I. Başotă 3, I. herman za.
Ivan 6, 6 v.
lvanaşco 8
Izmaragda 2 v, 26, 28, 31

L

Larie 7 v, 23 v
Larion 6, 7, 34
Lavrentie 33
Lazăr (l..aza.r) 2, 6, 6 V, 7, 7
31 v, L. Nădllbaico 3, 32
Lazor 2 v
Licherie 33 v

V,

8, 24

V,

27

Livera 25
Liviin I v, L. Vocvod 30 v
Loghin 8, 8 v
Luca 8 v, 21 v, 32
Luchian 33
Lupaşco 12, L. Prăjcscu 3 v

V,

M
Macarie 31, 33, 33 v
Macrina 1 v, 41
_:Madona 41
Magda 8, 9
Magdalina (Măgdălina) 1 v, 2, 6, 6 v, 7
8, 22 V, 25 V, 30 V
Mancăş 29
Manea 7
Marco 7 v, 8, 27 v, 30
Mardaria 41
Mardarie 24, 33 v

,„

Maria (Marie) I, I v, 2, 2 v, 3, 3 v, 6, 6 v,
7, 7 V, 8, 8 V, 9, 9 V, 12, 12 V, 20, 20 v,
21 V, 22, "22 'V, 23, "23 V, 24 .v,: 25, 25 V,
26, 26 V, 27, 28, 29, 30, 31, 31 V, 32 V,
41, 44, 44 ,,
Marica (Mărica, Măriica} 2 v, 3, 6, 7, 7 v, 8,
9 V, 20 V, 21, 23 V, 24, 25, 25 V, 26, 26 V,
28, 29, 30
Marina 2, 7
Martha (Marta} 6 v, 8 v, 30
Matei (Mlltei) 7, 23 v. M. Roşca 44"
Maxin 2 v, Tl
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MJ.lina 8 v

Mihali

Mihăicu

Mlzicuţa

12 "
21
MAruşca 9
Melania 1 V
.Melentie 7 v
Metodie (Mithodie) 7 '" 32 v, M. Trufaşul 9 v
Micuţa Botşanul 24
Mihail 2 V, 6, 6 V, 7 V, 8, 9, 9 V, 20, 22, 23,
25 ir, 'J:l, 30 M. Eladie 31 v. M. Furtună
3 V
Mihalcea biv ban 3 v, 29
.Ml.riuţa

Păpară

IO
12
Mihăilă 32
Mihei 29, 34
Mihu 2, 6
Miron 2 v, 26, 27, 28, 31 v, M. Barnovschi
Voevod I v, 25. M. Buhuş 3 v
Misail 27 v, 33
Mitrofan 24, 29, 30 v, 33, 33 v, 45
Mitrofana 2, 25 v, 41
Moise 28, M. spătar 3 v
Muşa 8 v

Mllrian 24

„

N
Nastasia 1 v, 2 v, 3, 6, 6 v, 7 v, 8, 8 v, 9, 9 v,
10, 21 V, 22 V, 23, 23 V, 24, 24 V, 25, 26,
'J:l, 'J:l V, 30 V, 31, 31 V, 32, 32 V, 41, 44 V
Nastasie 12, 25 v
Nastea (Nastia) 8 v, 9 ,.
NA.stasca 9 V

Nichita (Nechita) 7, 8, 24, 32 v
2 v, 6, 20 v, 32, N. Prăjescu
3 V
Nicodim 21, 33 v
Nicolae (Niculae, Neculai, Ncculac) 3 '" 9,
10, 12, 12 V, 22, 23, 23 Y, 28, 29 V, 30,
30 v, 31, 32 v, 33 v, 44, 45, N. Buhuşi,
32 '" N. Ciulpan 3 v, N. Iogofet 3 ,.,
N. Voevod I v
Nicon 24 v
Nicula Catargiu) Z v
Nil 28, 33, 33 V, 34, 45
Nistor (Ncstor) 2, 2 v, 6 '" 22 v, 24 ,.
Nofit 33 v
Nicoară (Necoară)

Neacşa

3 V, 8 V
Neagoe pi.harnic 3 v, N.

ceaşnic 29
Neagu 29
Nedeala 3
Nicanul 24, 24 v, 44 v
Nichifor (Nechifor) 2 v, 7, 8 v, 21, 25, 26 v,
28, 32 N. Lupu 3 v, N. Negrea 9 v

o
Oancea 7, 23
Obreatana 7
Onea 26

Onofrei 7, 25
Opriş 6 v

p

Pahomie 27 v, 33 v, 34, 45
Paisie 33 v
Pamfilie 33 v
Panl vistearnic 3, 44 v
Panteleimon 30 v
Parasca (Părascg) 3 v, 6, 7, 8 v, 9, 21, 22 v,
24 v, ·so v
·
Paraschiva (Parascheva) 12 v, 21 v, 22 v
· Parthenie 20 v, 32,-33, 33 v
Pascu "26 v, P: ·Dzamă 9 v
Paşco 6 v
Patrichie 8 v, 34
Pavel (Pavă!) 3;v, 7 v, 1"2. v, 25, 26
28, '29,
33 v,P. Dta'<Ill. 9 v
Pă.ntea 7, 9 v, 26

,„

8 ,., 20 v
20 v
Pătraşco 2, 7 v, 9, 20 v, 31 v, P. Boldescu
2, P. Ciolpan 31, l'. logofet 2 v, 30 v,
32 V
Pelaghia 3 v, 8, 28, 32, 41
Perjul 9 v
Petica 10
Petrea 2, 3, 6 v, 7, 8, 8 v, 9, 9 v, 2G v.
30, P. Başotă Z '" P. banul 3
Petriman 9 v, 32 v
Petrinca 6 v, 22
Petronie 33
Petru 2, 20 v, 24, 26, 27, 29, 31, ·p~ Vocvocl I
Pietra 8 v
., •
Păntelei

Păscă.lina
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Procopie 2, 29 v, P. Bodea 9
Prohor 34
Protasia 41

Pluheria 26
Porhira (Porhiria) I v, 8 '" 41
Procop 6 v

R
Răcoviţă Cehan 3
Roxanda 1, 30 v, 44
Roxandra l v

Radu 7 v, 8 v, R, mare comis 3 v
Rafail 34
Rahilia 31 v, 41

s
Sofia 2 v
Sofica (Sofiica) 3 v, 7, 8 v, 25 v, 26 v
Sofronia 2, 6 v, 7, 8 v, 9, 24 v, 25, 25 v, 26, 31
Solomon 2 v
Soltana 32 v
Sora 6v
Spiridon 33
Stan 6 v
Stana 6 v, 8 v, 20 v
Stanca 3, 9, 10, 29
Stanciu 9 v, 10, 30 v
Statie 3 '" 23
Stavăr 3 v, 22
Stefan 2 v, 3 v, 6, 22 v, 24 v, 32, 32 v, 33 v.
44 v S. logofet 25 v, S. Lupul 9 v, S. Voevod 1, l v, 21 v, 30 v
Stefana 41
Stefania 8, 25
Stoica 7
Stroe 6 v
Şerban 30
Ştefan 2, 2 v, 7, 7 v, 9, 9 v, 23, 27 v, Ş. Haraga

Safta l v, 2 v, 3, 3 v, 8 ''. 12, 22 v, 25, 27,
28, 30, 31, 31 V, 32, 44
Salomia 3, 6, 6 v, 20, 24 v, 25 v, 41, 44 v
Salomonia 23 v
Samfira 2, 3, 7 v, 10, 26 '" 41
Sanda 12 v, 22 v, 44
Sava 2 v, 6 v, 9 v, 23 v, 32, 33, S. Bisericanul 12
Savin 22, 32, 32 v
Serafim 22, 23, 33, 33 v
Serapion 33, 34
Silea 10
Si!evestru 33 v
Silioan 33 v
Silion 7, 33
Simina 8 v
Simion (Simeon) 2, 2 v, 6, 6 v, 7, 7 '" 8 v,
9 v, 20, 25 v, 26, 27 v, 31, 32, S. Mălai
3 v, S. Voevod 1 v
Simon 33
Sinclitichia 2
Smada 7
Smaragda 44

IO

T
Talpă 23
Tanasie 6 v, 29, 29 v, T. vomic 26 v
Tatiana 7 v
Tărasie 23 v
Tecla (v. şi Thecla) 6 v, 8 v
Teodor (v. şi Theodor) 2, 12 v
Teodora (v. şi Theodora) 8 v, 30
Teodosia (v. şi Theodosia) 1 v
Thecla (v. şi Tecla) 2 v
Theoctist 33
Theodor (v. şi Teodor) 6, 8 ,., 24, 27, 28 v,
33, 33 V
Theodora (v. şi Teodora) 23 v, 41
Theodosia (v. şi Teodosia) 7 v
Theodosie 6, 20 v, 25 v, 33, 33 v
Theofan 33 . 33 v

Theofana 20, 24 v, 41
Theofil 33
Thoma v. Toma
Tiron 20 v
Tita 7 V
Titiana 6, 9, 9 v, 27 v
Toader 2, 6, 6 v, 7, 7 v, 8, 9, 9 v, 21 v, 22.
23, 24 v, 25 '" 27 v, 28, 31, T_ Ba.şotă,
21 v, T. Cantacuzin 12, T. logofet 3, 44 v,
T. pitar 3, T. Şoldan 3
Todosia 3, 7, 8, 9, 21 v, 23 v, 26 v. '1:1, 32
Todosie 21 v, 33 v
Tofan 12, 22 v
Tofana 3, 23 v, 41
Tofil 33 v
Tohilat 33
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Tudor I v, 23 v
Tudora 2 v, 6 v, 7, 7 v, 8, 10, 23, 32
Tudosca (Todosca) 25, 29

Toma (Thoma) 2, 6 v, 9, 9 v, 21, 26, 31,
T. postelnic 2 v, 28. T. stolnic 26 ·
Trif 7
Trifan 2, 8

u
Ulita 30

V
Variam 21, V. Bisericanul 12 '" V. Şomltd.
12 V
Varnava 28 v
Vartolomei 2, 28 ,.
Varvara 6 v, 7, 8, 9 v, 20, 24 v„26, 31
Vasilica 9 v, 44 v
Vasilie (Vasili) 2 v, 6, 7 v, 8, 8 v, 9, 9 v, 10,
12, 12 V, 20, 22 V, 23, 24 V, 25, 27, 28 V,

31, 31 v, 32 v, 44 '" V. banul 26 v, 30,
V. Rabic 8 v, Y. hatman 25 v, 31 v,
V. Neagoe 3, V. Pleşca !ogofet 12
Văsian d.măras 9
Veniamin 33 v'
Visarion 33, 34
Vlasie 9 v
Voica 7 v

z
Zaharia 6, 6 '" 8 v, 9 ,., Z.
Zenovia (Zenobia) 22, 44 v
Zoica 7 ·V
Zoii 12 v .

Dzamă

9 v

Zoina 3 v, 21
Zosim 34
Zosima 33 v

B. TOPONIME
Piatra 24

Agapia ·33 v
Alexandria 23, 27 v
Bistriţa 7 v, 33 v, 34
B!rlad 44 v
Borceşti 9
Braşeuţ 20
Ceahlău 30
Cimpulung 9 v, 27
Cotnari 3 v, 30 '"
D1ieni 23
Dragomirna 33 v
H:l.snişani 26 '" 30
Hodac 9 v
Homor 34
Litiea · 22 · ,,
Loşcan 22 v
Mihălceşti 29
Moldoviţa (Moldaviţa)

Nadeş (Nadăş) 8 '" 9
Neamţ 23 v, 33 ,.

Orbie 23
Petelea 9

Pînglraţi 33 v
Pobrata 34
Putna 23, 26 '" 33 v
Răşca 33 v
Roman 23 v
Roznov 8

Săcul 33 '" 34

33 v; 34

Seret 22 v
Simtilie 34
Slatina 34
Socol 9
Solcă 33 v
Suceava 9, 9 ''• 27 · v
Şarhorod 22
Tazlău 33 v,_34
Tirgul Neamţ 9 v
Troiţa 20 v, 21 '" 30 v
Tara Românea.o;că 29
Uris1u 8 v
'lrseşti 23

Vinltori 32 v
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III. MISCELLANEA

ANTOINE MEILLET

(Cu prilejul centenarului

naşterii) 1

G. MIHĂILĂ

Antoine Meillet (li nev. 1866- 21 sept. 1936), reprezentantul cel mai de seamă al lingvisticii franceze din primele decenii ale secolului nostru, a constituit un caz aproape unic !n
comparativistica modernă, fiind un cunosCător profund nu numai al principalelor limbi vechi
indo-europene (latina, greaca, sanscrita, armeana clasică etc.), ci şi al reprezentantelor moderne
ale acestora şi chiar al unor limbi aparţinînd altor familii. In fiecare dintre aceste domenii concrete, precum şi în lingvistica generală, el a adus contribuţii fundamentale, atlt prin lucrări
<le sinteză, cit şi prin cercetări de detaliu, fiind revendicat, pe bună dreptate, nu numai de indo<!uropeneştii propriu-zişi şi de specialiştii !n lingvistica generală, ca unul din reprezentanţii de
frunte ai şcolii sociologice franceze, continuator al lui F. de Saussure şi M. Breal, ci, în egală
măsură, şi de latinişti şi romanişti, de elinişti, iranişti, armenologi, germanişti, baltologi şi, nu
'În ultimul rînd, de slavişti•. In ceea ce priveşte acest din nrmă domeniu, asupra druia ne vom
opri pe scurt in cele ce urmează, se poate spune el A. Meillet ocupă unul din locurile de frunte
in galeria marilor slavişti din primele decenii ale secolului nostru 3,
Meillet - slavist. Tînlr licenţiat, în vlrstă de 23 de ani, Meillet a fost recomandat de
·F. de Saussure ca suplinitor al său, în anul 1889-1890, Ia cursul de gramatică comparată a
limbilor indo-europene, ţinut Ia Ecole des Hautes Etudes din Paris. Incepind din ultimele luni
ale anului 1890, tlnlrul comparatist se dedică unui domeniu nou, pornind să studieze limba
rusă şi slava veche, astfel incit peste ciţiva ani îşi alege ca a doul teză de doctorat un subiect
<iin domeniul slavisticii: Recher&luJs sur l'emploi du g4nilij-a&&usatif en vieux slave (Paris, 1897),
1 Te.11t completat al comunicării prezentate la simpozionul organ!zat de cAtre Cercul de comunicări al cadrc!or didactict de la Facultatea de limba şi literatura română a UniversităUi din Bucureşti şi :-.ocietatea de studii
clasice, la 11 noiembrie 19b6, cu cca.zia centeoarului naşterii marelui lingvist fraocez. Cu ac'!'St pril~j, acad. Al.
Graur, unul din elevii directi ai lni A. Meillet. a evocat figura sa de om şi savant, C. Poghirc a prezentat opera H
<le indo-europenist.. iar autorul acestor rtoduri pe aceea de slavist.
I Ve!.i enumerarea principalelor sale lucrlri, grupate pe domenii, la A I. Rose t t i, A nloiM MeiU.el, • Rrvista Fundaiiilor1 1 IV, 19Ji, nr. 1, p. 115-117; toate cele 24 volume şi 547 articole ale lui Meillet &lnt inresistrale
de E. B e n v e o i s t e, în Bib!iogYaphfr da travau~ tl.' A. rdoin.t M ~i.llet, • BulJetin de la Soci~tt'i de li11g:uîstique de
Pari• t, XXXVIII, 1937, fes<. 1, p. 43-6~.
3 Din bibliografia ronsacrată marelui Hngvist francez cităm: gmpajul de articole pe care i l·a închinat • Rcvue
<les ttudes slaves • (XVI, 1936, lase. 3-4, p. 191-213) - A. M•illel. I. L'hom,,,. d le SAvofll, de l'. B o y e r, li.
UslovilU,deA. Vaillant, IIJ.Uprtsident de l'lr1stUu.t J.'lttUl.ds sJoue.r, şi IV. L'tuMVrt., de A. M~z.on; amplul
articol A1Uotne MeiU.:l, de J. V e n·d r y e s, 1n Bulletin de la Soci~t~ de linguistique de Paris'• XXXVTII, 1937,
fasc. 1, p. 1-42; A I. Graur, Moartea 1uu1j ma.re lf.ngioist, • Adevârul •, 24 sept. 1936 i T h. Capi da n, A.
Mef.Ut:t, •Dacoromania•, IX, 1936-1938, p. 661-064; A I. Rosetti, A.rHoine MeUld, 1.c., fi· 111-119 (retipărit,
Bucurc-ş.ti, Fundaţia pentru literatură şi aril, ltl37); · 1 org u I or da n,
linguist soci.olog: Anioilk Meillel
{1866-1936}, ln: Academia Roman~.• Mem„rme Secţiei litl"rare •,seria III, t. IX, 1939, p. 1-10 (şi euras); Idem,
Lfogvi$lica. rnman.ic1i. Fvolu!ic, curenle, mel.oile, Bucureşti, 1962, p. 4.5-46 şi 303-314, C. Ba Imu ş. .A11ioine
Meillet,c1:lras din revista t-Însemnări ie..,enet 1 IV, 1939, nr. 4; A. Graur-.L .. Wald, ScMrld istorie a. Jf.n~
Jicii, ed. 2, Bucureşti, 196.5, p. 101-104 şi 116-119 i L. V. ~ ~ e r ba, llaMRmu .A.. /tfeilJ.et, ((Bonpocw R:lbl.l:03HaHH•„
X\', 19661 nr. 3, p. 9i-104.

„
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care este, de altfel, şi prima sa carte tipărită. De acum încolo, studiile şi articolele de slavistică.
vor apărea cu regularitate in fiecare an, alături de numeroasele cercetări în domeniul lingvisticiii
generale, al gramaticii comparate a limbilor indo-europene, al limbii latine, greceşti, armene
etc. !n fond, din cele 24 de cărţi ale sale, 5 se referă special la slavistică, 4 includ şi limbile
slave), iar din cele 547 de articole şi comunicări, înregistrate de E. Benveniste, aproape <>
şesime sînt din domeniul slavisticii 1.
Alături de Ernest Denis şi Paul Boyer, A. Meillet este unul din fondatorii Institutului
de studii slave din Paris (1919), care se numără printre cele mai însemnate centre de slavistică.
din Occident, polarizind în jurul său activitatea unui mare număr de cercetători francezi şi din
alte ţări, atit prin t Revue des etudes slaves o, înfiinţată în 1921 (Directori: A. Meillet şi
P. Boyer, secretar: Andre Mazon; azi directori: JAndrc Mazon! şi Andre Vaillant), cît şi prin.
bogatele colecţii de monografii şi studii publicate de-a lungul-Cttorva decenii. Printre elevii şi
continuatorii săi, formaţi la cursul de gramatică comparată, 1n special la lecţiile de limbi slave,
şi în cadrul Institutului de studii slave, se numără A. Mazon, A. Vaillant, L. V. Şcerba, L
Beaulieux, L. Tesniere, V. Machek, J. Kurylowicz, W. Doroszewski şi alţii. Cit priveşte pe
elevii săi indirecţi în acest domeniu, nu există slavist care în ultimele decenii să nu-şi fi f{cut.
ucenicia studiind lucrarea sa fundamentală Le slave commu11 şi care să nu cunoască cel puţin
o parte din celelalte contribuţii ale sale în domeniul slavisticii, izvorîte in bună parte din
activitatea sa universitară.
Printre acestea, a doua după teza de doctorat este fundamentala lucrare, Etutks sur l'~ty
mologit el le vocabulaire ău llieu:e slave (Partea I, Paris, 1902; Partea a II-a, 1905), în care
Meillet studiază unele probleme ale aspectului verbl"lui şi alte chestiuni gramaticale, dar mai
ales se ocupă de etimologie şi de formarea cuvintelor în limba slavă veche. Acest din urmă.
capitol, care ocupă cea de-a doua parte a lucrării (Formation des noms, reeditată ln 1961, cu
o prefaţă de A. Vaillant), constituie un instrument de lucru indispensabil oricărui slavist, fiind
analog unui dicţionar etimologic. De altfel, după mărturia lui A. Vaillant, Meillet pregătea
chiar un dicţionar etimologic al limbii slave vechi, pentru care strfnsese un bogat material, folosit în parte în această lucrare•.
Pe lingă slava veche, A. MeiUet s-a ocupat in mod concret şi de limbile slave modeme,
dintre care două - polona şi sirbocroata - au fost prezentate în descrieri sincronice; <rl-ammaire
de la langue polonaise (în colaborare cu Mme de V\'illman-Grabowska), apărută ca primul
volum din Coleqia de gramatici a I"stitutului ăe limbi slave (Paris, 1921), şi Grammaire dela langue serba-croate (în colaborare cu· A. Vaillant), a patra l~rare din aceeaşi serie (Paris~
1924) - lucrări care impresionează prin precizia descrierii şi sistematizarea faptelor, dovedindu-şi utilitatea nu numai pentru străini, ci şi pentru filologii polonezi sau iugoslavi,
In ceea ce priveşte contribuţiile mai mărunte, răspîndite în numeroase articole, valoarea lor a fost de mult recunoscută de specialişti: «... Kur.au cran.11 J1BJI11eTCJ1 cl'oero po.aa
Manem.KHM me.aeapoM - scria L. V. S(:erba -, B ocaoae JCalK,lloll JJelKHT DKlUl-HH6y.a;i. HBTepecHa11 OpHI'HHam.HaJI Mi.rem.; JCalK,D.Bll CDJll!,D.110 apryMeHTHpoBaRa H c nHHrBHCTll'lecKOll: H C"
cjJHJJononHecxoll cropoHLI; )(11)1{,llall oxa3J.lBlleTc11 B awcmell crenesH npo3pa'llloll H Hll!IQaoll DO CBoeMy IlOCTJ)OeHBIO ; )(aJICJllUI noca1111.1eaa JCaKOMy-nB6o ICOHICpeTIIOMY cjuucry H3 BCTOPHB TOTO KJJH HHOTO JilldXa, HO :xallf,ll.al! BWX0.0.HT .o.aneJCO 311 npe.o.enLI 3TOTO cjJana Hi
HMeeT TO HJIH .o.pyroe o6ll.lee lff&'1e11He>>8•
Este suficient să cităm aici cîteva din articolele sale de slavistică, pentru a ne da seama.
de varietatea contribuţiilor lui Meillet, de originalitatea cercetărilor sale, care aduc de fiecare
dată concluzii noi, bazate pe un material de prima mină, interpretat cu o siguranţă de maestru:
Sur l'une des origines du mouvemenl de l' accent dans la declination slave (în colaborare cu.
P. Boyer, 1 Memoires de la Socit!te de linguistique de Paris 1, VIII, 1892, p. 172-180);
O HeKomopbVC aHOMfJJIURX yaapeHUR
cnaBRHCKUX R3blKax (in C6opHuK cmameu, noc8RflleHH&1x
<JJ. r/J. r/JopmyHJimoBy, Varşovia, 1902); L'uniU linguistique slave ( 1 Scientia >, XXVII,
ian. 1920, p. 41-51); De /'unite slave, care inaugurează « Revue des t!tudes slaves
(I, 1921, p. 7-14); Les vues de Sachmatov sur la C-Onslitulion de la nation russe el des;
dialectes russes (ibid„ p. 188--197); A propos du genre grammatical slave ( • Rocznik slawis-

„

„

1 Vezi BibliGgraphic du tr"aua.vs d'At~loinc Meillet, J.c., p. 43-67.
2 Le slaviste, p. 205; Avant-propos la Etudes, II, ed. 2, 1961, p. I.
llaM11mu A. M ciUcl 1 p. 98.
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tyczny t, IX, 1921, p. 18-22); Des innovalion du verbe slave (RESI, II, 1922, p. 38-46);
Des innovalions cartu:lbisliques du phonelisme slave (ibid., p. 206--213); Les origines
du vocabulaire slave, I, II (ibid., V, "1925, p. 5-13, 177-182); Le vocabulaire slove el le
vocabulaire indo-iranien (ibid., V, 1926, p. 165-174); Projet d'un Atlas linguistique slave (ln
colaborare cu L. Tesniere). comunicare prezentată - în absenţa sa - la Primul Congres internaţional al slaviştilor (Praga, 1929) 1 ; Cetmmunication sur l'oppct'tunite de publiet' des ldition.<
critiques des le:rles vieux-slaves (în colaborare cu A. Vaillant), supusă discuţiei aceluiaşi congres 2. şi multe altele, cărora li se adaugă un mare numlir de recenzii l'i dări de seamil., de o
rad obiectivitate şi competenţă, publicate în reviste, în special ln 1 Bulletin de la Societe de
Iinguistique de Paris t, şi ln I Revue des etudes slaves •.
Dar ceea ce i-a adus lui Meillet recunoaşterea drept unul din maeştrii slavisticii, după.
ce se impusese pe planul general al gramaticii comparate indo-europene, ca autor al fun·
damentalei lnlrodvction a I' tlude compat'alive des langues indo-europt!ennes (Paris, 1903; ed. 8.
1937) 3 , al renumitei lucril.ri teoretice Les dialecles indo-europiennes (ed. 1, Paris, 1908; ed. 2,
1922) şi al culegerii de studii, reunite sub titlul Linguistique historique el linguistique generale
(Paris, 1921; Partea a II-a a apărut postum, ln 1936; ed. 2, Partea I, 1926, reimpr. 1948.
Partea a II-a, 1952), a fost cartea sa Le slave cetmmun. Terminată încă în 1915 pentru «3BUBKJione)lHJI CJJa.B.llHCKOll tl>R110JTOnD1», iniţiată de V.Jagic, această. lucrare a fost publicată abia după.
război, în 1924, la Paris, în Cokcţia de manuale a Institutului de studii slave, şi reeditată cu
concursul lui A. Vaillant tn 1934 (tradusă ln rusă, la Moscova, in 1951) '· In acest tratat
fundamental pentru slavistică, Meillet sintetizează propriile sale cercetări de detaliu şi rezultatele obţinute de cercetătorii anteriori ln reconstruirea evoluţiei limbii slave comune şi al
continuatoarelor acesteia ln primele secole de existenţă separată. „Le slave cetmmvn - scria.
A. Vaillant - est la condensation d'un enseignement de plus de trente ans donne par Ic
plus gra.nd comparatiste de son epoque sur )'un des groupes de langues qu'iJ connaissait le
mieux" 5 . Din punct de vedere metodologic, lucrarea era superioară chiar şi unei sinteze apărute
cu puţin timp înainte, şi anume OpacAaBllHCKa11 zpaMMamuKa a lui G.A. ll'inskij (Ne:!.in, 1916) 8,
datorită aplicării originale a noţiunii de sistem ln evoluţie, ceea ce constituia nu numai o
continuare a teoriei lui Saussure, dar şi o completare şi o perfecţionare a acesteia 1 •
Le slave commun aşează, prin urmare, pe A. Meillet printre marii slavişti-comparatişti,
incepînd cu Fr. Miklosich şi continuînd cu \'. }agie, F. F. Fortunatov, A. A. Sachmatov, V.
Vondrăk şi alţii, care au pus bazele cercetării comparative-istorice a limbilor slave şi studiului
sistematic al paleoslavei.
De altfel, în afară de lucrările consacrate special limbilor slave, Meillet a folosit datele
acestora, în special ale paleoslavei, în toate lucrările generale de indo-europenistică şi a acordat
atenţia cuvenită idiomelor slave moderne tn cele două lucrări de informare - Les la.ngues dans
l'EuYope nouve/k (Paris, 1918; ed. 2, cu un apendice al lui L. Tesniere, SlaJislique des langues
de l'Europe, Paris, 1928) şi Les langues du monde (a clirei redactare a condus-o împreună cu
M. Cohen, Paris, 1924; ed. 2, 1952) e, subliniind însemnătatea lor ştiinţifică şi culturală.
Leglturile lui Meillet cu ţara noastri. Evident, !n aceste două lucril.ri, Meillet şi colabora.tarii săi se ocupă şi de limba română •, ca una din reprezentantele moderne ale latinei. Limba
română este luată !n consideraţie de marele comparativist francez şi într-unul din ultimele sale
articole, Li.nguislique balkaniqve, publicat ln c Revue des etudes balkaniques t (I, 1934,
p. 29-JO). condusă de P. Skok.
1 Sbornl~ prw;j 1 Sfe1d.u sl<>VaMkych /ilologti t• Prare 1929, Sv. 11, Praga, 1932, p. S92-S93.
• lbi.Um, p. 594-598.
de asemenea, tn traducere- rusi de trei ori (1911, 1914; ed. 3, Moscova-Leningrad, 19JP.) ş.i tn
·
polonă de două ori (Varşovia, 1919, 1958).
• In afară de bUrod11-r:li.on şi Le slave comnu,n., au mai fost traduse în limba rusa.: CMACldru itntrauz tLts
Ja11gucs gumanjqHts (ed. 5, Paris, 1942), trad. Moscova, 1952; La mlthode wmposaJive tn littgu1stique (Oslo, 1925),
trad. Moscova, 19.54, Meillet ajunglnd sA ocupe, din acest punct de vedere, credem, primul Joc printre Iingvl~tii străini.
Iii U slaviste, p. 202.
a Editia a doua a acestf'i lucr.ări 1 lmbun~U.ţiU., prcgălită 1n 192i-1930, a r.ămas ln pagini de corectură şi.
n-a mai rost ·tipărită (d. ~· K. Z ura v Ie v, I'puzopui A110peesu11 HAhUHcKuii, Moscova, 1962, p. 13).
7 Cf. S. B. B e r d s tei n, GramMita 'omp111oJtl. 11 limbilor slave, trad. rom., Bucureşti, 1965, p. 107-108.
8 Capitolul despre limbile Indo-europene a fost redactat de j. Vendryes şi completat la ed. a li-a de E. Ben·
veniste.
I Cf. şi receniia la cartea I.a lanava tlons l'Europt n0Mt1tllt, semnata de Al. Graur, Io • Via'a rornâneasd •,
voi. LXXXIII, 1930, p. 172-174.
:!I Publicată,
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Istoricii limbii române - ca şi cei ai întregului domeniu romanic - datorează lui A. Meillet, tn afară de cele două opere fundamentale de gramatică comparată indo-europeană, care
oferă material pentru „preistoria" ei (în special, pentru studierea fondului autohton şi, evident,
pentru înţelegerea locului şi evoluţia latinei între celelalte limbi indo-europene), trei lucrări
capitale consacrate istoriei limbii latine: Traite de grammaire comparie des langues clas.tiques
(ln colaborare cu J. Vendryes, Paris, 1924; ed. 2, rev. şi augm„ 1953); Esquisse d'une histoire
de la langue laJino (Paris, 1928; ed. 3, 1933) 1 şi Dictionnaire etymologique de la langue laJine.
Histoire des mots (ln colaborare cu A. Emout, Paris, 1932; ed. 4, 1959) 2 •
ln sfîrşit, pentru studiile slavo-române, Etudes şi Le slaue commun, ca şi studiile de detaliu, din care unele au fost citate mai sus, constituie un instrument de lucru de prim ordin, ele
fiind folosite de toţi specialiştii în acest domeniu al istoriei limbii române. Pe lingă cadrul
general oferit cercetării, lucrările lui Meillet prezint! de nenumărate ori soluţii directe privind
etimologia cutărui sau cutărui cuvînt, evoluţia lui fonetică, sau sugestii interesante privind modalităţile concrete de interpretare a interferenţei dintre vocabularul romanic şi cel slav 8 •
Reprezentantul cel mai de seamă al lingvisticii comparate indo-europene din primele
decenii ale secolului nostru, unul din cei mai originali continuatori ai lui Saussure şi lntemeietorul, de fapt, al şcolii sociologice franceze în lingvistica secolului al XX-iea, A. Meillet a
fost ales membru a numeroase academii şi societăţi ştiinţifice şi proclamat doctor honoris causa
al mai multor universităţi. „Grammaticae comparatae auctori gravissimo, scriptori elegantissimo, praeceptori meritissimo, studiorum grammaticornm inter Gallos laeta ~l'e eff!orescentium decari atque exemple" - aceastea s!nt cuvintele înscrise pe diploma de doctor honoris
causa, acordată lui Meillet în 1910 de Universitatea din Berlin'·
Printre academiile care l-au ales membru de onoare -Academia rusă de ştiinţe (1906),
Academia din Goteborg (1908), Academia de Ştiinţe din Cracovia (1914), Academia Regală
din Bruxelles (1919). Academie des Inscriptions et Belles Lettres din Paris (1924) şi altele se numără şi Academia Română, care l-a primit în unanimitate în rîndurile sale la.6 iunie 1923,
în urma propunerii lui Sextil Puşcariu, semnat! de asemenea de I. Bianu, G. Bogdan-Duică,
O. Densusianu, Dr. G. Marinescu, A. Lapedatu, Oct. Goga, Andrei RAdulescu, Dim. Gusti
şi I. Nistor.
ln locul generaţiei mai vechi de indo-europenişti, proveniţi mai ales din Germania, în
primele decenii ale secolului nostru „s-au ridicat, cu deosebire în Franţa, c!ţiva învăţaţi-spunea
S. Puşcariu în faţa corpului academic-. care în cercetările istorice şi comparative ale limbilor
au introdus tot mai pronunţate preocupări de natură filozofică.
ln fruntea lor stă astăzi profesorul de la Universitatea din Paris, d-l A. Meillet. Nu e
locul să înşir aici lucrările sale mari şi studiile mai mărunte - totdeauna documentate cu
un aparat de adîncă erudiţie şi presărate de idei fertile - nici să insist asupra neobositei sale
.activităţi ca director şi conducător al unor însemnate publicaţii periodice, ilustrate de nenumărate recenzii întregitoare şi încurajatoare, ieşite din pana lui, - ci pomenesc numai compendiul său de • Introducere în studiul limbilor indo-europene >, devenit clasic, şi recenta sa.
o Lingvistică istorică şi ling,;stică generală•. care e una din operele cele mai bogate în idei,
expuse cu claritatea şi darul de convingere al celui ce, deschizînd căi nouă de cercetare, le străbate însuşi, cu ochiul sigur, pînă în depărtări mari.
.
Alegînd, Domnilor Colegi, pe d-l A. Meil/.et ca membru onorar al Academiei noastre,
nu facem decît să urmăm tradiţia care pe vremuri a chemat în sinul nostru pe un .Gr. Ascoli
şi Hugo Schuchardt, înaintaşii şcoalei lingvistice a cărei direcţie o urmează şi întregeşte
d-l A. Meillet" '·
înştiinţat de această alegere prin scrisoarea din 11 iunie f923, semnată de Iacob
Nebrruzzi, preşedintele Academiei, şi V. Pârvan, secretar general 8, A. Meillet !răspundea, în

1 Cf. şi lucrarea sa mai veche, De 9uelq"e..s i"novalions de la decliruUion ltdiru, Paris, 190C.
I Cf. acad. Iorgu Iordan, Lingvistica rorna.nic4, p. 303-304; acad. Al. Rosetti, Isloria limbii,,,.
•ndne. I. Lirnha.14'ind, ed. -l, Bucureşti. 1964, p. 28-29.
·

I Cf.

şi

articolul

său

teoretic Les inter/irtnccs tn'rt uocabwlafru, în

Ling~istique

I, ed. 2, Poris, 1926, p. 343-350.

histuriqu.o d lin1:u.i5'i.fiu glnirale,

4 Vezi J. Vendryes, AnlO'i.nt ltfeilltt, p. 12-13.
6 Academia Romfi.nă, •Anale•, t. XLIII. Şedinţele din 1922-1923, p. 157. Te„ tul original, scris de mina lui
S. Puşcariu se află Io Arhiva Academiei, dosarul A - 3 - 1923 1 f. 13. ln aceeil.Şi ~dinţă a fost ales membru de
.onoare şi J. Gillieron, creatorul geografiei lingvistice.
t Copia scrisorii se pi\slleaza. în dosarul citat în nota precedent<". Mulţ11mf'sC, cu acest prilej, lov.ară.„uJui Petre
Popescu, şeful Arhivei Academiei, pentru bunAvoin\a cu care mi-a pus la rlispozi~ie acC"Sle documente.
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termeni călduroşi, printr-o scrisoare, care a fost citită în şedinţa Academiei Române din
6 iulie 1923 şi pe care ne permitem s-o reproducem integral:
1 Monsieur le Secretaire,
J e viens de recevoir la lettre par laquelle vous m'annoncez la distinction dont I' Academie Roumaine m'a honorc!.
J e n'ignore pas que cette haute distinction ne s'adresse pas seulement a moi; vous
avez voulu honorer un Franyais, ami traditionnel de votre pays et en meme temps le reprc!sentant de toute une ecole linguistique, qui compte de nombreux membres. Permettez-moi
d'en rapporter en grande partie l'honneur sur mon pays et sur mes amis et collaborateurs.
Mais je suis tres touche de ce que vous m'avez designe pour porter cet honneur et je
vous prie d'en exprimer ma reconnaissance a I' Academie.
Cet honneur m'impose d'ailleurs des devoirs auxquels je ne manquerai pas.
J'ai eu le plaisir d'avoir des c!leves venant de votre noble pays, et j'ai ete heureux
de pouvoir Ies conseiller 1 . Je me ferai toujours un plaisir de travailler a resserrer Ies liens intellectuels entre ces deux pays.
Je vous prie, Monsieur le Secretaire, d'agreer l'assurance de mon fidele devouement" '·
Peste trei ani, în 1926, A. Meillet era invitat ln ţara noastrl pentru a participa la Congresul filologilor români, ţinut la Cluj, în luna aprilie, cu care prilej a vizitat, împreună
cu alţi lingvişti, Muzeul limbii române, condus de S. Puşcariu a. In ziua de 3 mai se afla
la Bucureşti, venind „să viziteze Academia şi să mulţumească pentru alegerea sa de membru
onorar'", fără a putea să participe însă la vreuna din şedinţele acesteia, tntrucît era invitat la Iaşi.

*

Insemnătatea lui A. Meillet pentni dezvoltarea lingvisticii indo-europene şi teoretice

a fost recunoscută unanim încă din timpul vieţii. Cei 30 de ani care au trecut de la moartea
lui au confirmat soliditatea cerceilrilor sale, justeţea multora din teoriile pe care le-a susţinut
şi pe care le-a ilustrat cu un bogat material. Deşi a fost numit de unii cercetători „cel mai mare
dintre eclectici" •, in realitate, această apreciere se referă mai degrabă la faptul că a îmbrăţişat
şi a sprijinit cu căldură noile metode lingvistice ale sec. al XX-iea, fără insă a neglija clşti
gurile trecutului, în special, ale metodei comparative-istorice, pe care a perfecţionat-o necontenit, încercind în acelaşi timp să ţină seama de aportul celorlalte ştiinţe în înţelegerea
limbii, considerată ca fenomen social, evoluind in strînsă dependenţă de societate•. Aceasta
ii asigură marelui lingvist francez unul din locurile de frunte in lingYistica secolului al XX-iea.

I Dintre lingvi:,tii români l·au ascullat l~ctiile O. Densusianu_, I. Popovici. Emil Petrovici şi alţii. Ir. spC'Cial i-au
fost apropial:i Al. Rosetri şi Al. Graur, care i-au păstrat o caldi arecţ1une şi i-au lochinat articole pline de recun~tinţă
! Academia Români, •Anale,' t. XLIV. Şedin~ele din 1923--1924, p. 7.
I Vez.i Raport anV4l, • Dacoromania •, I\', 1924-1926, Partea II, p. 1551.
.
.
.
4 Academia Român~. •Anale•, t. XLVI. Şedio\ele din 1925-1926, p. 60 (Informarea lui 1. Btanu fn şedmpt
din î mai 1926).
5 N. Mac car ro ne, în 1 Revue de linguistique romane•, VI, 1930, p. Ci; vez.I ac.ad. Iorgu Iordan,
Linifl'i.1lica. romanicii, p. 305.
.
8 Cf. Al. Graur-L. Wald, Scurldislorira.lingvislicii, p.101-103, 116: V . .'\. Zveg1nce\', Hcmo·
pu1111nuco:tHOHMR XIX-XX erKOd • 011.:!pKax u unAr'l.eHuRx, I, Mry;cova, 1964, p. 412-413 (La p. +16-4~9 se dau
extrase din lntrotl."cli01J.).
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NOTE SLAVO-ROMÂNE
(în

legătură

*

cu etimologiile sîrbocroate din DLRM1)
DORIN GĂMULESCU

Practic, în prezent, limba română nu dispune de un dicţionar etimologic, cieşi preocupă
rile .etimologice nu au fost neglijate de loc de lingviştii rom!ni. Dimpotrivă, rezultatele obţi
·nnte de. ei în acest domeniu :ir fi putut constitui o bună bază !n elaborarea unei asemenea
lucriri. ln schimb, aproape toate dicţionarele mai importante ale limbii române, indiferent de
profilul lor (cu excepţia DLRLC) 2, oferă şi soluţii etimologice. Ultima lucrare de acest fel este
Dicţiunarvl limbii române moderne publicat de Institutul de lingvistică din Bucureşti. Referitor
la partea etimologică a lui, se poate aprecia că, in genere, la apariţie, DLRM a oglindit rezultatele înregistrate plnă atunci de etimologia românească, bineînţeles la. nivelul unui dicţio
nar explicativ al limbii române modeme, in care indicarea originii cuvintelor s-a situat pe planul al doilea.
Această concluzie se degajă şi din recenziile şi studiile critice publicate la scurt timp
după apariţia Dicţionarului (1958) in care, pe lingă aprecierile pozitive şi cu caracter general,
s-au formulat destul de numeroase observaţii de principiu şi de amănunt, cele mai multe pe
'deplin valabile (Cf. A l. G r au r, Etimologii româneşti, Bucureşti, 1963, p. 8, passim; T .. H r i stea, Dicţionarul limbii române mtJde,ne (deriuarea 1'egresill4), L.R„ VUI (1959), nr. 3, p. 83-91
şi.Probleme .de etimologic !n ,,Dicţionarul limbii române mod1<rne" SCL, XI (1960), nr. 2, p. 331
şi•urm.; N. Camariano, Dicţionarul limbii 1'omâne mod1<r11c {elementele gre(;efli}, L.R„ VIII
(1959) nr. 3, p. 91-96; G r. B r incu ş, Obslft•aţii asupra etimonurilor albaneze din DLRM
:>CL, XII (1961) nr. 2, p. 193-203).
Cu unele excepţii (vezi, de pildă, G. Mi h iii 1 ă, Problema alct'Uuirii unui dicţionar etimologic al împrumuturilor slaue în românii., SCL, IX, 1958, nr. 2, p. 219; T. H r ist ea, Probleme de etimologie„.), etimologiile slave din DLHM nu au fost pînă acum cercetate.
Pe de altă parte, în lipsa unor lucrări mai ample, in multe cazuri, materia.lu! înregistrat
de dicţionare (in speţă DLRM) continuă să constituie cea mai cuprinzătoare oglindire a influenţei unei limbi sau alteia asupra limbii române. ·Această situaţie este va.labil§. şi pentru
elementele de origine sîrbocroată din Jim ba română şi se înţelege că de corectit11dinea indicării
fiecArei etimologii în parte depinde şi veridicitatea imaginii de ansamblu. ln acest sens vezi
şi D. M ac r c a, Comparaţia istoric4 şi tendinţele actuale de dezuoltare ale 11ocabularului românesc, ln „Cercetări de lingvistică", V(l960), nr. 1-2, unde imaginea de ansamblu şi. tendinţele
de dezvoltare ale vocabularului limbii române slnt prezentate folosindu-se în exclusivitate şi
fătl rezerve materialul lexical şi etimologic cuprins in CADE şi DLRM.
.
lată de ce, în discut:irea unor aspecte ale studierii cuvintelor de origine slrl:!ocroată di.Jl
limba română, folosim ca punct de plecare etimologiile cuprinse in DLRM. Penuu -aceasta am
• Comunicare susţinută ln marlic 1963 la Catedra de limbi slave a Institutului de: limbi st.rtine··dlo Bucuresti.
1 Ac.ade1cia Republicii Populart- Române. Institutul de Jingvistici din Bucu1eşU. l.k,,;onarul iimbii rom4ut
modrrM, Editura Academiei R.P.H., 1958.
1 Acou.lcmia H.epublic'ii Populare Române. DU:ti'Jnond limbii rrmu1ru lil~ra.rt ro11Jempcwa.ne, vnl. ~ - IY. Etlitur<a.
1
Acadr.miei R.P.R., 1955 -19S7.
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extras din dicţionar toate cu vin tele a căror etimologie a fost explica tă prin Jim ba sirbocroată 1,
precum şi pe acelea Ia care limba slrbocroată este citată numai pentru comparaţie sau alături
de alte limbi.
Confruntarea cifrelor stabilite de noi cu cele stabilite de prof. Dimitrie Macrea (op. cit.)
arată unele mici diferenţe. Astfel, noj, de exemplu, am gă.sjt 229 de cuvinte cu indicaţia „sb" şi „comp. sb". Prof. D. Ma.crea a găsit mai puţine (203). Invers, prof. D. Macrea a găsit
mai multe cuvinte cu indicaţiile „bg. sb", „comp. bg. sb." etc. (212), jar noi mai puţine (207).
Pentru a evita orice îndoială în legătură cu ce anume am cuprins în cifrele pe care le dăm
mai departe şi pentru a oferi cititorului o privire de ansamblu asupra întregului fond lexical
explicat de DLRM prin (sau şi prin) limba slrbocroată, dăm ln subsol toate cuvintele avute
in vedere de noi la numărătoare. Situaţia găsită de noi se prezintă în felul următor: 166 de
cuvinte slnt date ca sirbjsme sigure 1, 63 an indicaţia comp.,• 6-indicaţia sb. ( < te.) ';
2 - indicaţia comp. te.; sb •; 2 - indicaţia te. (sb.) 1 ; I - indicaţia comp. te. (sb.) '; I - indicaţia sb. (te.) •; 2 - indicaţia slav (vsl.; bg. sb.) 9 ; 2 - iţ1dicaţia comp. alb„ sb. 10 6 - indicaţia sb., ucrll; 2 - indicaţia comp. sb., ucr.1 2 ; I - indjcaţia comp. sb., ucrl•; I - indicaţi~
ucr. sb. H; 4 - indicaţia sb. magh.1_5 5 -indicaţia magh. (sb.) 1•; I - indicaţia magh. (sb.
<te.) l?; I - indicaţia mag„ sb. 1• I - indicaţia magh. ( < sb.) 1•; I-indicaţia sb. (magh.) 10;
I - indicaţia sb. (fr.) 11 ; I - indicaţia comp. bg., magh. 23 ; 3 -indicaţia sb. ( < ngr.) 11 ;
l - indicaţia ngr. (sb.) "'; I - indicaţia comp. gr., sb Iii; I - indicaţia bg„ aer., sb. 18 ; I - indicaţia comp. bg., sb. ucr. 17 ; I - indicaţia bg., sb., rus.,..; l - indicaţia bg., sb., pol
1 La noi 9•a JncetA.ţenit termenul d~ limba sirbă pentru denumirf:la Hmbli pc care o vorbesc strbii şi croaţii,
deşi denumirea oficiall. a acestei limhi Kte Jfrbocroola. sau &.rfUJJ.odrha. (Vezi Pravop" srps•ollrvot.&luJr je.:;ika, Belgrad
1960) 'i 1 prin urmare, abreviaţia ar trebuie sâ sus:erue întregul cuvtot, nu JJumai un component al Jui. De aceea
noi vom prescurta &c:r. (sirbocroat, - l) ou sb. cum se face în DIRM.
I bdbdl"Uc,a. b4lti.ccf'fi, beuţă, blaf4, broa.jb:I, lwudiflll, b„111, buda&, lnU11an 1 cai.apă„, carabi. c4iţ4, ceapţ4, cegi, a
dUi (a imporlol>iJ, ""' (luntre), ,;ocon. (~tiulete de porumb, cocean), ciup, circă, c!rcel, cird, danţ, cloţan, coind,
colniţă (şură, şopron), cnl1mWacd, comiM4, caslrt&Ş, coldr'i.ţ,ă, a. wlili., c.olcd, cujbd, dafie, dafin, daică, a. ddinui, dqc4,
4 devd.ni, dolin.d, donJţd, a. dospi, drug, U..g4, dw:llon 1 glrlic.i, gubav, htMlMdoi, Uru14, n iezi, jder, jujeu, o. juli, lipan. (peşte),
lipii, Io1t„4, megie~, m!'str11iţă., mierţ.4. Mil4, mtnddlac, motcă, ml'Unic, nmceniţ4, tw1ic4, 111 ndb1l$i, a năsddi, 1i.4staşnic.,
obod, obsigă, od-O/e411 (numele mai muhor plante), odor (obiect preţios), Cldrasld, oiu, o. ogoi, umetiţd, oj1rtg, craniţd,
olcos, ot-i&, paha,, paiuafl., pdlug4, pt4trugd, g. picni, pilar, """"' (decrel, ordonanţă), pirpdrd, pirt-K, pla.sl4, plaJcd,
(în e:11.pr.
intra ln plate!"), plcll-lcd, a.pleo~ti, pl~scaviţ<L, ptaer, pi.oştind, plutniţi., pndină, pofil, o. (ise) popi, poneavd,
a. prtpri, porţU (impo :it}, posadă, postavd, povodnic, Q u P'ăhuşi, presen, prctcd, pri/loi, priod, fJr~pon, procoviţd, proldc.,
pup (mugur), 'az, rtkiJ4, o. rtUlrici (a găuri), a rărvedi, a rai, roiniţă (stup mic), rtUU (prăjină). sagnd, scai, scobai, IC«,
seci, sigd., rirb, sklvi"4, 1log, doue1t, snagd, spahie, spwif1 dalioe, 1telniJ.J1 st,ujniţă, '"""' (juderatăj, şatră, şiMag. şiţă
sl4dun, '"'"dj, 1Hm 1 '"mar, A ,HlfCtb, temnic, t«irb0& 1 a J."naS1·, twr (la pantalqni), turiţă, uiul 1 v17'd, vtfJug, Wlar:, vlrstd,
(dungă). vl'1d, 11U&şiţd, vra.11.iţd., o: Npdi (ser. numai prerirul .sa-), =4„at, J4puc, a. .sdvila (.:ă- <str . .10-), zbeng, a zogtmi,
0 svidui,
a altiţd, Mrs.ic;i, beregaJ.tf, lll&g, lloobd., o. bonr.dni, bt#IUtlf, lntr4, .:ioat4, o. tiuii, drc4Ii, clocolici, ,zo14, colilit, cramd,
hdis, a. hdtctii, j-ig, mongurd, o.
miniie, mizg4, n4b4ddi, ol:1i.;a1iţil, C1log, olafni/d, pt!clic, f,.ft$rdu, a. pluJ.i, poni1•,
o pd.strdvdli, prepdi.cor, priv1J4, prostovol, „4.'!îtav (fişie de pămint) rubedenir, ruin, sapd (crupă), si.minoi.., I/an, stugu,
smoc, smotoci, stri, suhaJ, ş1şcav, ~işrd (vrăjitoare), ta.ied, li' fin expr. „ct mi~e tir, Cf' mi-e tir" etc.), lfrlt!, lril'klov,.tru,
P~/d, tulei, ţuind Eogor), o. (.-e) ţicni, ţuic.4, ţuţul, velriu (plant:\),-11l4jgo.n, rdc11z 1 1blrciag,a1guli 1 .soafl4.
' aliMan.
coreo.mlte, Jioiduc, pwi, z4iJin.
I ~osomar, lurlac.
I ava.n, orla.t:.
7 /urtkl.
8 ro.msar.

"°•

n•

I

,,.,u.,,,.,.;,

,„..,,

I rri.drll,

rJi/or.

10 baJot1r, b"1i14.
U bript4, chU4, Jo.:, perflf4, popon.e./, 1aran.
n hrtu:onil, scriieo...
U ruluirlii.
lol $tNO,,

U cot"ie, poJlng,

şic

1

(poc1oab~

la haJne

femeieşti), şwbll ..

18 /orm4, .marfd,· mohor, pala~. puie.
17 nd.rlad.

111 Jo& 1 {cutie de lemn, unealt-1 de scris).

n
ID

mongali~(prim~r).

chincc •

U fMd4,

.u 4'"'"·
!I
fJ!lrlsi,
H
H
H

pil~.

11'pi.e.

('101/uJi.
t1tlinţ4.

,oca,.

17 cw:urui.
18 rtuol.
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1 ; 2 - indicaţia sb., rus 2 ; 1 - indicaţia rus., sb. 8 ; 1 - indicaţia sb. (rus) •; 1 inrus (sb) •; 1 - indicaţia sb. pol.; rus. 8 ; I - indicaţia pol., sb., '; 2 - indicaţia sb.
10
8
( < it.) ; 1 - indicaţia comp. sb. (it) •; 3 - indicaţia sb. ( < germ.) ; 2 -indicaţia sb.
(germ) 11; 169 - indicaţia bg., sb. 12; 2 - indicaţia sb. (bg.) 13; 20 - indicaţia comp. bg.,
sb."; 3-indieaţia bg., sb. (<te.)"; I-indicaţia bg., sb. ( < ngr.) 11 ; 6-indicaţia sb.,
bg.1'; 2 - indicaţia bg. (sb.)18 şi 3 - indic:tţia comp. sb., bg.lB, ln total 500 de cuvinte.
Fie şi numai parcurgînd această listă de in.dicaţii etimologice, care se referă la hmba
sirbocroată, se face evidentă necesitatea ca DLRM să fi fost precedat de sumare lămu
riri privitoare la principiile pe baza cărora au fost rezolvate etimologiile cuvintelor şi la
mecanismul descifrării diferitelor indicaţii folosite. Simpla listă a abrevierilor, dată la
începutul dicţionarului, nu este suficientă. Uneori, chiar pentru specialişti, este dificil de
descifrat semnificaţia exactă a unor indicaţii etimologice de tipul: „ -te. (sb.)", „ - sb. (te.)"
alături de „ - sb. ( < te.)",
„-,- comp. te., sb.", „ - comp. te. (sb)", sau „ - sb„ ucr."
alături de „ - ucr., sb."," - comp. sb., ucr", alături de „comp. sb. (ucr.)" şi altele de felul
acestora. De aceea, s-ar putea ca chiar ln cuprinsul acestei lucrări sâ existe deosebiri de
nuanţă tn semnificaţia acordată, pe de o parte de noi, şi, pe de alta, de autorii DLRM unei
anumite indicaţii etimologice sau alteia, ceea ce, în definitiv, ar constitui o dovadă !n plus a
necesităţii revederii principiilor şi indicaţiilor folosite.
Este lnsâ adevărat că în faţa colectivului de etimologii - de altfel foarte restrlns - al
DLRM a stat sarcina rezolvării, într-un timp scurt, a numeroase probleme de principiu, impuse de complexitatea împrejurărilor ln care s-au efectuat împrumuturile slave in limba r~
mână. Lipsa unor lucrări pregătitoare în acest domeniu, dublată de spaţiul resbins de care
a dispus acest colectiv ln cadrul DLRM"'. nu a putut sA nu influenţeze asupra calităţii rezolvărilor. La aceasta se adaugă şi tendinţa, evidentă ln DLRM, de e. reduce la minimum numărul cuvintelor fără o soluţie etimologică.

< (lat.)

dicaţia

1

1toaJ4.

I bol« (batog). "glodi.
pqood.

I

' odgon.
"""'"
5I garniJll.

' 1liboviJ4.

8 b«.a/, JChdd.
I t:°'d.

10 crumpent!, p!.ai.vaz, JigltJ 1 (plesl folositl la fnvclitul caselor).
J 1 ''"'"• Julipaii.
12 bol:i.ţll 1 (I. Pelican, 2. Ciupercă), bdrem, ba._-.lină, hobot, burvW..fl., buaine 1 (planHi), ulind, cev&d, tAi&ot, c:laiKtlil4, chi.şi/4, ciocan• {păhărel). 111 ciopli, dr/ni, clae4, cladd, clai.t, cl4bt.i,, clic, 4 cobi, cobiliţa, couan. coci"4, colGt,
colnic, colţ, co/uii.e, L~''" 1 {îngrăditură de nuiele pcntri! adlpostirea vitelor sau pAslra.1ea porumbului), " c;oo4r1, 1:10.p,
da (adv.), d1Jd4, da.sctU, dcsctind, go.idd, ga-iţri • lpasăre). gaUţd, gfrbiţd, f'rni/4 1 (varietate dim. &tejar), gorun, gaspodnr,
groniµJ, a ir4i, gu~tcr, Jrn„idu~. hain.J, igliţd, j1"tar, lapo,;iţJ, ka54 1 (împlclirurâ de nuiele), 'de, li«oo, 'io/.ă, Juben\JJ.
nr-utnA, m4Uk-intf, mlacă, mltidiţd, " n1on1i, moroi. rnrean4., t1ami, nalr4, "4bni 1 (tc:.irent), n4uc, necai nisip,
A
ohcHi, :z ocd.r[, 0101 1 oi.~U, ofihd, a opdci, A op41i, oplean, opfJ1, nlav4, paditit!.., papar4., pă~trdv, pel1n, pt:tiţd (capsă).
pil4 1 (unealtA de o(el...), piroti (piroi}. a pi,11, plrloal!.ă, a. pirf'dli, p1nta, pun, ploscă, plutcl 1 (ambarcatie;, plvtd 1 tl.
SJ'1ecie de plop. 2. scoa.rJA de copaci), pndmet, p()gonici, poiată., polog 1 (iarbă cosită), p01ior, potcoavd, /"4ertl, potlog, a (se}
po"11.i, o. (u) :f>ovlrni, bro1uJJ, a ('>t) tirdţi, a P'ds-i, a. P"ivdli, a jlruupi 1 prcpeli/A, priciml, a. prilacl, proţap, raritt!
rdboj, rdeaee, rlfsad., rd.~aJ.ni/d, o rd.~ddi, a ,cispldti, rdtboi • (dP 1esut), r4uw • (hotar intre două ogoare etc.}, rofl'i11d,
ruj:f, sG,,.,.-, sddild, 14ra1:1 sărman, icoabtl, scroh, o $crobi, 1t:v, sla.d, sldnin!l, •lirJ, spiţă, o. spori, slan 1 (parte a d·
mAşiiJ, slohor, studeniţă.., surnJd, .sur. şaicd, şf.~4. ~Ufli.t, ştir, piw:4, tdriţe, tigvd, !frnăeop, llrtiJ4, toi;iUI, lolbtf, ta;ild,
a lcvtfrl, lrupind, " (o) '""· ţt:lin4 1 (pămh:t nelucrat); fesald, """"'• voinK 1 (tiu:h), vrdb~te, .aga.rd, JA:Jtrd, a J4d1hi

°""'·

•dilt1/,

A

U

l4J1v4i, :imţ, .ilălar, :zob.

ptJJi.ci,

'

roţoiiirwf.

14 bibilie4, bri1t:IM1lf, A ciupi, co/4, gduan, gorni&, grbulei, o llolprS.i, llt1WU0, ltwlpao, i.alovilil, PJda.1l\,uJ1 rnorun,n.ent,
ablti.nk, otqniJd, pofti, o sldbi, a l'lsfi, o .,ueti.
U

cabaniţd,

chirie, .sini.e.

u ligoiie.
l7 colea.ş4, fddit, a ndu4U, a
l i "f(/;,;d, " slroţ oii.
l i 6um6o.c, smirdlu, vdlrai.

nimeri,

pri.lliţ4,

Jlfefete.

ID Vezi G. Mi h I. i I a., Probkma alc4Jt1-i,ii un."i di.t:ţionar eti...alagk GJ lnrjntlmuJurU01 Jlaue fn 'on&df'lolf, ln •Studii
ţ1I cer:cetAri lingvistice' IX, 1958, nr. 2, p. 219; •Nu o dată a trebuit s~ se renun~e la un presupus etimon slav, dat
adesea cu asterisc sau prea depărtat din punct de vedere fonetic ti acma.ntic, 'i să ee lase cuvJotul fArl. etimologie,
deoarecr. spaţiul nu fagldula discutarea etimolosiei respective-.. Şi, de fapt, ln lntreg DLRM sint loute ran cazu·
rile de disc:utare a unei etimologii sau alteia, de regulă ouvintului românesc fiindu·i doar allturat termenul din limba
din care se coasiderl. c5 a fost împrumutat, fără a i se indica, declt accidental, sensul, chiar atunci cfad diferi de cel
al cuvin.tu.lui rom1nesc
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Cu toate a.cestea, in general vorbind, cercetarea cuvintt"lor explicate prin etimonuri slave
duce la constatarea el, in ansamblu, fondul lexical de origine slavă al limbii române este reprezentat ln DLRM in mod just, in sensul el sint rare cazurile ctnd un cuvînt de origine
slavă n-a fost explicat printr-un etimon slav, Dar nu tot a.şa stau lucrurile dacă, cercettnd
mai îndeaproape acest fond, încercăm să stabilim, pc baza datelor oferite de DLRM, contribuţia fiecărei limbi slave în parte la îmbogăţirea lui (in cazul de faţă - contribuţia limbii sirbocroate).
Este îndeobşte cunoscut faptul el cuvintele de origine slavă care dau un colorit deosebit limbii române au un caracter autohton. Ele au pătruns în limba română de la slavii
care au trăit timp lndelungat, cu multe secole în urmă, pe teritoriul ţlrii noastre şi -care, în
condiţiile simbiozei româno-slave, şi-au adus o contribuţie însemnată la llrgirea fondului
lexical al limbii române. Limba aceastor slavi, numiţi şi slavi dacici', a fost foarte .apropiată
de cea a slavilor de sud şi mai apropiată (dacă nu identică). judecind după reflexele *I'
> II, d' > fd (şi alte particularităţi), de cea vorbită de bulgarii răsăriteni. Aceasta ne dă
dreptul să cităm pentru explicarea etimologiilor cuvintelor din fondul vechi slav al limbii
române în primul rind termenul corespunzător din limba veche bulgară.
Acest fapt a condus pe membrii colectivului de etimologii al DLRM să adopte indicaţiile „bg., sb" „sb„ bg." 2 pentru explicarea etimologiei a aproape 200 de cuvinte intrate in
limba română, în marea lor majoritate, de la slavii dacici (vezi, de pildă, p. 403 nota 12) •.
Că acest mod de notare nu este cel mai nimerit rezultă uşor dacă ne punem întrebarea cum
''Om nota atunci cuvinte ca, de ex., cocin4, care are într-adevlr o etimologie dublă - bulgă
Teascl şi sirbocroată 4. Ceea ce ne interesează aici este însă constatarea el trebuie exclusă
contribuţia sîrbocroată (şi respectiv bulgară) la cele mai multe din cuvintele din DLRM urmate de indicaţiile „bg„ sb." .„sb., bg", înţclegînd in aceste cazuri doar că cuvintele respective
se află cu formă şi înţeles apropiat in cele două limbi citate.
In felul acesta, numărul de cuvinte din DLRM care trebuie înţelese ca fiind datorate
limbii sirbocroate, sau şi ei (in cazul cuvintelor cu etimologie multiplă) scade simţitor. El
scade şi mai mult dacă nu luăm în consideraţie nici cuvintele urmate de indicaţii in care
avem „(sb.)", - de ex. „magh. (sb.)", „te. (sb.)" etc„ precum şi pe cele precedate de „comp."
Dar şi aşa el continuă să rămînă ridicat (220) 5 , ţinînd seama de natura materialului lexical
cuprins în DLRM.
Influenţa limbii strbocroate asupra limbii române s-a manifestat într-o măsură mai mare
în partea de suci-vest a ţării, unde au existat condiţii pentru contactul direct dintre cele dou!i
limbi. Imprumuturile efectuate aici, deşi numeroase, au totuşi un caracter dialectal • şi nu
.au fost cuprinse decît in. micii. măsură ln DLRM. Pe de altă parte, influenţa sîrbă cărtură
rească a lăsat puţine urme în lexic, fiind mai evidentă in ortografia 7 textelor scrise în limba
.slavonă. Despre o altă influenţă sîrbocroată care să fi lăsat urme importante in lexicul
Jimbii române contemporane. (oglindit în DLRM) nu poate fi vorba. Factori de natură istorică nu o justifică ..
1 Vcz.i S. B. B e r ns tei nl Â e;r.~UJt oarr o limb4 aparu da.co·slautl? (Rftspuns academicianului ·At. J(OHtti),
ln SCL, Xlll, 1902,nr. 2, p. 149. .
.
.
.
! Acest procedeu a fost .adoptat ln DLIHtl mai cu seamii.. penln1 cuvintele despre care nu cxist.1 siguran'~
c~ au fost atestat~.ln textele vechi slave .din .se~. X-XI. Vezi G. 1tt i h â. i,1.:1, '1/J. ,11., p. 217.„ln cai. Contur (şi
_.n\l num~ alunei), stnt folosite alte.p"rocedee c.a'. 1 de pilda, ,,slav. (vsl.) 10 1 "slav. (vSl.; bE:·· sb)" etc. Despre neajunsurile
acestei notări Vezi tot G. Mi hăi I ă, op. cu.,·p. 2UL E inttn:s3nt de obsc ...vat că ·prof. Dimitri~ Macrea numeşte
lVC?.i op. cil.} aceste cuvinte ,,bulgaro-sirb~ti", ceea ce ar pl"rmltc să sr intelcagol c~ ele ar avea o etimologic dubla..
3 O bunft parte din aceste cuvinte sint euumeratc dt· O. Densusianu In Istoria limbii ro"'4ne 1 Bucureşti, 1%2,
p. 234 -236, altele au fost studiate de G. Mlbăll{· în lucrurca 1mjwsimt.fufi vt:chi -s'Ud-s~e în· limba.. rom4n4, Bucure1 0
i,
Vczi Acacl. E m I I Petrov ici, Raportul dintre t1ogloscf1. diakdtdt sla.ve si i1oglosek efer,.;111.dor sla11e oJt
hrnbii rom4ne (tn leg:Atur:l cu Atlri.std lingvistic slav), în Rsl., VIJ, l:Jucurcşli, 196J, p. 1_7.
5 Un num!ir mai marc de cuvinte au µrimit ctimOI011:'ie sirbocroată in CADE (vezi 1. A. Ca n d..r ca, VfrJ.Wnuut1l limbii romdne '"" irecvl şj. de a.st41i. Dicţionarul Enciclopcd1c ilustrat,·.,cartea Românească", Partea 1, Ducn~eşli, 1931). Dnpc1. numAd.toarca efectuata. de. D. Macrea, el se ridică la 4H4, la c:irc tit> adaugă j15 derivate, Cfftr
ce ·re?r.ezib.tă ·1 18% din totalul cuvintelor cup,insc -fu Dicţiooar. Vctl D. t.1 acre· :i, Fi1ionomia leckal4 n. limln~
.ronrâne, hr 'Dacoromania • X, par.rea li, 1943, p. 363). Faptul cil acest dictionar tnrcgislrează mai mult material dialec·
tal justifld. 'fnr,;o "Oa.Te.caTc măsLtă tk.Ccsl număr.
..,._
•·
·
· •8 Vezi· arlicolâloost.ru, lmprurntUuri. drbocroa.t~ tn BaruJJ {'pl' baza ALR), ·i.n R:sI., X,„1964, p.' 209-229 şi bi·
blioA"rafia c;ut~ acolo •.
..,:.Vezi":Aced: A\:" R o.!l.e t t i, lfltwi>J. lim/Jit. ro,,.,.tm:, vr:1I. IlJ';·i."im"·iLC''3lat·e ~i!ridicmb/„ (sec. VJ-Xl1~ 1 ·ecl. a
cincer1 rcv:llut!' ~i ad~ugil;;, Bucurnşti, 1964, p. R4.
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Ce reprezint! atunci, cele 220 de cuvinte care au primit ln DLRM indicaţiile „sb.", „-sb:
(te.)", „-sb., ncr." şi altele asemănătoare?
·
·
·
·
Cele mll.Î multe dintre ele, cum era Şi firesc, sll1t Intr-adevăr .împrumuturi din slrbo;
croată. Aici intră, după cum am afirmat mai sus, in prim.ul rind o seamă de dialectisme ca:
hlagă, budac, bulvan, colrlriţrI, duhan, ierug4, a se pogodi., poneav4, p0rţie „impozit", slăvinlf, slog,
.snac4, spahie, şumar, uicrl, vină, e4nat etc., şi unele cuvinte cu o circulaţie mai largă (cf.
.dn.g; drugi!., gubav), al Căror fonetism ne tiimite la limba ..sirbocraată. Altele sint fie cuvinte
din fondul vechi slav al limbii române ·(datorite convieţuirii cu slavli dacici, iar nu limbii
sirbocroate), fie cuvinte a căror etimolog.ie este neclară (nesigură) ~au· de-a dreptul greşită.
Stnt cazuri cind au fost notate cu „-sb." cuvinte care, de fapt, se datorează şi altei limbi
{Vezi mai departe). De asemenea, cercetind lista cuvintelor cu etimologii sirbocroate, ies Ia
iveală numeroase inconsecvenţe şi unele citări de etimonuri greşite.
Ne vom opri pe rînd asupra fiecărei categorii în parte. (La cercetarea mai amănunţită
.a etimologiilor date cuvintelor din subsolul paginei 462 renunţăm acum, mulţumindu-ne
cu simpla lor enumerare după DLRM). Urmărind st atragem atenţia asupra unei probleme sau
alteia, vom aduce in discuţie numai exemplele necesare pentru a le ilustra.

I. Cuvinte din fondul vechi slav al limbii române
a) Pentru o seamă de cuvinte din fondul vechi slav 3.J limbii române nu au fost gisite
pînă in prezent corespondente semantice şi fonetice to.Jimba bulgară, ci numai în limba sirbocroată. E cazul lui ctrd, odraslă, otic, pripon, scoc, turiţl!. şi alte cîteva. Cauza rei;idă fie tn
faptul că întreaga bogăţie lexicalii. a Jimbii bulgare nu a. fost reprezentată în nici unul din dicţionarele bulgăreşti apărute pînă în prezent 1, fie că aceste cuvinte au dispărut in decursul
timpului, păstrîndu-se numai în strbocroatiL Judecind numai. după criterii fonetice şi semantice 2 , s-ar putea crede că intre cuvintele de mai sus şi termenii sirbocroaţi corespunzători
-există o legătură directă. Această legătură directă este însă infirmată de o serie de factori
<le natură istorică şi geografică., precum şi de încadrarea cuvintelor respective !n aceleaşi sfere
:semantice cu cele mai vechi împrumuturi slave în limba romînă •. Astfel, clrd, odrasltl, otic, pripon, turiţă sint termeni generali în Jimba română şi au un caracter popular, reprezentind noţiuni dintre cele mai obişnuite. In plus, CÎ1'd, pe Ungă sensul concret de „grup mare de .animale mamifere sau de păsări", existent şi în limba sîrbocroată ~. a dezvoltat şi un sens abstract
{cf. expr. de un ctrd de vreme, ani) inexistent in această limbă. Odrasl4 a fost atestat cu acefaşi sens („ vlăstar", „ramură") in cele mai vechi texte româneşti •, iar otic este .legat de ter·
minologia plugului, care aparţine aproape tn tntr.egime fondului vechi slav 8 • Turiţă trebuie
_pus alături de cuvintele vechi sud-slave pelin, pir, ştit-., ştevie, lro.scot 7 etc„ în timp ce vechimea cuv!ntului_ scoc a fost convingător dovedită de G. Mihăilă in .!mprumuturi ... (p. 56), cu
care ocazie îi dă şi etimonul bulgăresc : bg. skaA „salt", dial. „id".
Dacă se iau in consideraţie toţi aceşti factori de care am amintit mai sus, reiese lim·
pede că cuvintele discutate nu constituie împrumuturi din sirboc,roe.tă şi, prin urmare, notarea
lor cu „sb." constituie o eroare. Ar fi trebuit,· deci, găsită o formulă, de pildă, „vs!. (ser.)",
„vs!. (cf. ser.)" sau alta, ca.,e st dea posibilitat~ celui care se adresează Dicţionarului st le
-deosebească de alte cuvinte, ca snag4, şumar etc."; pe· bună dreptate notate cu „sb.". De fapt,
'în toate cazurile de mai sus nu e atit vorba_ de erori propriu zise, ci, aşa cum va fi cazul
:Şi mai departe, de o insuficientă precizare prealabilă a principiilor de notare a etimologiilor.
·
b) Alte cuvinte din fondul vech slav al limbii române care au primit indir.aţia etimolo.gică „sb", nu o îndreptăţesc nici măcar în măsura în care este îndreptăţită la exemplele disL

1 Pentru cuvintele &irt:tl şi lat (din categoria celor de care ne ocupăm ln articolul de faţl 1 sccotlte ca exi~Und
IQUn1.U, Io slrbocroata., G. Mihăilă a găsit corespondente în dialectele bulg'.\reşti. Ve1i G. M i b % i I ii, DaJe noi ln
~limolopia sl11110-rom4nd (Pe hHa mat.:rialului diafrctal l>ul~a.rl. ln ·scL, XIJI 1 1962, nr. 3, p. 375 ~I 377 runde se
ode:nonsuea7.ă şi importanta pe care o pre1.intă pentru etimologia sJavo-romflnA cunoaşterea diaJPctelor bulg~""$ti).
t Se.pare e!i in cazul de faţă, membrii co:ectivului de Ptîmologii au avut fn vedtte numai a~estc critrrii. AIHd
nu se poate fn1eJege rle ce cuvinte!li! ln discuţie, care nn constituie lmprumuturi din slrbocroatA, a\l primit mdicaţi ...
•. sb." ca ~i cele care sint intr·adevAc imprumutnd din aceasLA limb:...
3 Cf. cele spuse de G. MihAilA in lmprumuturi.„, p. 9 (~i nota 2 de pe accr.aşi pa~ină;.
t Vni V u k, Kara d f. I fo, Srpski rjitlf.ili, Belgrad, 1Q3S (a\Jrev. Vu.~). p. 311. Cr. ~i G M 1 hăi I,, op. cit.,
IP: 81 {şi nota 4 de pe aceeaşi pagină).
5 Vezi, de ex.„ Psaltirea Hurmuu1ki •. ps. 79, verS. 12.
I Veti P. Ca n ce I, Tmmenii '\lavi de piui: rn dAco·romântf, Ilue:, 1921, p. 32-33.
7 Aceste cuvinte sint tratate în sturliul Joi G. MI h D. 'i I ă, JmprMnuturi„;, p. ·71-72 .
.JC -
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cutate mai sus. E cazul verbului a f'oi şi al substantivului f'oinţt'I. ca.re se găsesc şi în limba.
bulgară 1 : poli (ce) „a roi" şi poiiHUl/a „roiniţă." •. O situaţie identică prezintă şi cuvîntul a juli,
a.vl.nd un bun corespondent şi în bg. f.ulja „ a freca, a. juli prin freca.re"•. Conform principiului adoptat de membrii colectivului de etimologii, era de aşteptat ca aceste cuvinte să primească în DLRM indicaţia „bg., sb."
c) Cele citeva cazuri, discutate me.i sus, de notare nejustiiicatn. cu „-sb." a etimologiei
cuvintelor din fondul vechi slav al limbii române, nu epuizează materialul de ca.re ne ocupăm;
cf. în aceeaşi situaţie; dmf - sb. (nositi na) kf'ke; dospi - sb. dospeli; ntlbu~i - sb. nalndili „a umfla" ; nt'I.st'I.di - sb. nasaditi ; pfYpiI.yt'I. - sb. pypor; pfrtie - sb. pn, pytina;
pleoşti - sb. pljoititi; ploştintl - sb. ploltina; popri. - sb. popreti; posadă - sb. posada;
f'az - sb. f'az.

II. Etimologii nesigure
A (se) bilăcări. Cuvîntul se întrebuinţează in Oltenia şi Transilvania unde are sensul
„a. certa", „a batjocori" şi, rar, sensul „ a. se bălăci" (DLRLC, I, p. 213). In dicţionarele româileşti etimologia lui a fost explicată în mod diferit. CADE li explică prin rus. balakaYiti.
(probabil a a.vut în vedere rus. balakaf'it'; cf. Dai', I, p. 41), iar DA prin ser. balakati „a. flecări" şi sufixul iterativ românesc -tlf'esc. Cercetate îndeaproape, nici una dintre aceste etimologii nu este acceptabilă. Cea datn. de CADE din motive de ordin geografic, iar cea. dată.
de DA, pe lingă explicarea forţată a. formei prin sufixul românesc -t'I.Yesc 4 , adăugat unei teme
împrumuta.te, nu este susţinută nici de frecvenţa cuvîntului sîrbocroat, care a fost a.test.i.t <>
singură dată la un scriitor din secolul a.l XVIII-iea (Rj. JAZU 1, I, p. 162). Cuvîntul lipseşte
din bulgară, dar e notat cu sensuri apropiate de cele ale cuvîntului românesc în rusă (regional
6QAaKOmb „a sta de vorbă, la taifas") 6 , ln vechea rusă (balakat), polonezii. (balakai) şi ucraineană (6aAaKanru) •.

E greu de spus dacă vreuna din formele enumerate mai sus a stat la baza cuvîntului
a (se) bt'I.lăct'I.n, sau dacă nu cumva acea.sta este o formaţie pe teren românesc din bă.ltlci şi.
sufixul -t'I.resc; dar e clar, credem, el provenineţa din sirbocroată nu constituie o certitudine,
şi, prin urmare, nu trebuie recurs la indicaţia categorică „-sb".
Brudină „bac (pod plutitor)", „taxă pentru trecerea apei pe un bac". Pentru explicarea
etimologiei acestui cuvînt Cihac (li, p. 29) a propus spre comparaţie slav. brodnina, sb.
brodarina „pontonaje", indicaţie acce.ptată şi de DA. Tiktin trimite la o formă veche slavă
refăcută (ksl. • brodi na), CADE dă în parantezi!. cuvlntul lwod, fără altă explicaţie, iar Scribau citează nsl. lwodnina „taxă de trecut cu bacul". De ce DLRM U consideră ca înlprumut
sigur din ser. brodina „augmenta.tiv de la. lwod (corabie)" riu e clar, cu atît mai mult cu cit
cuvîntul sîbocroa.t poate explica numai primul sens, ln timp ce pentru explicarea snsului
a.l doilea e neceară cita.rea bg. 6poOHUHa „dare pentru trecerea pe un vapor" (Cf. ElJll'apcKa
Aira,a;eMHJI Ha HayiraTe. PerinuK Ha c&epeMeHUJI 6aAZapcKu ICHU:HCOBeH e3UK, voi. I, Sofia.
1955, p. 83).
Cegi „peşte de a.pă dulce„." (Acipenser ruthenus) este explicat, ln afară de DLRM.
doar de CADE, prin ser. liga. Tiktin şi Scriban 7 citează, pe lingă forma. sîrbocroată. şi formele
apropiate de cea românească din celelalte limbi slave- şi nesla.ve cu care româna a venit în
contact, iar DA consta.tn. că „Cuvlntul se găseşte cu diferite variante şi acelaşi înţeles la
sirbi keliga, liga, la ruteni letuha, la polonezi czect:uga şi la maghiari ciicsăg(e), kecseg, csuka,
t F.ste Interesant de arătat c~ cuvlntul :,roi", din aceeaşi familie şi care, probabil 1 a pAtruns îu români\ o dall
cu celelalte două, a primit fn DLRM indicaţia .. slav (v. sl. 'foj) 0 •
! Ve1i H. T i k t i n, Rumlin1sch-deutsch~s WOrt.trl'uch, Bucurqti, 1898-1925 ('n contiouare abrev. Tildin.) şi
G. Mi h ~ i I!, op. cit., p. 95.
.
:I Vezi
N. G ero v, P1.'4HU1C HO 6MzapcKu eJUK c m•AKJldOHUe pe11.ume Ha 6uzapcftU u Ha pyccK11, Plo\.·div„
1895-1904, voi. II, p. 26 (a'!Jrev. Gerov). Dkţionarul Academiei (DA) consideră că acest cuvîut provine din
ser. Jul (j)it.i în Banat, iar Jo r~t.uJ teritoriului românesc din bg. hlja.
' Abreviere pentru Rj1td1' hrvdtlkoga ili srpskoga. jer:i.ka., Na svijf't izdaje jugoslavenska Altademija znanostj,
i umjetnosti, Z:i.greb, 1882 ...
6 Vezi Academia Reputlicii Populare Române. Institut.ul de liagvislicl. DK1tm~"' .rm-rom4n, voi. 1, Buc.„
1959, p. 34.
I Ye7.i M. V as mer, Rwss1"sdn Etymologisches Wărterbtuh, voi.[, Heidelberg, 195R1 p. 45.
7 Vezi A. S r. r i ha o, DicţioMrYI limbii. româneşti Iaşi, 1939 (abrev. Scriban).
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fară ca provenienţa cuvh.1tului să fie cla.rll.". De notat cil Rj. JAZU trimite, pentru explicarea.
formelor sîrbocroa.te, la. rom. ctfdug4, cig~. pe ca.re le citeazll. după Cihac.
.
Cin „luntre micil, ba.rcil" este, de asemenea., explicat de DLRM ca un împrumut din ser~
lun. Dar a.ceastll. etimologie trebuie privitll. cu oarecare rezerve, a.tlt din ca.uza. cll. cin se intrebuinţea.zll. intr-o regiune (Muntenia., - vezi Scriban) in ca.re e greu de presupus o influenţă
sirbocroa.tll., cit şi datoritll. faptului cll. cuvîntul imprumuta.t din sîrbocroa.tll. a.r trebui să aibă
!n români!. forma ciun. De fapt, a.ceastll. va.riantll. existll. ln Ba.nat (Vezi Scriban) şi numai ea.
se datoreşte in mod cert limbii sîrbocroa.te. {ln legll.turll. cu etimologia cuvintelor cin, eirm.
vezi E. Petrovici, Vesliges des parlers slaves remplacts parlers roumain !n „Balcania." VI (1943).
Bucureşti, p. 498-519).
Cinp „şuviţll. de păr", ln dicţionarele noastre .(-Tiktin, CADE, Scriban) se .trimite la vs!.
lupa. Doar DA ii consideră venit din ser. lup( a) „şuviţă de pll.r", dar şi el adaugll.: (cf. rus.
lupii. „moţ", rut. luper „moţ", luprina „femeie cu pll.rul nepieptll.nat"). Cuv!ntul pare a. ia.ce
parte din fondul vechi slav a.l limbii romA.ne, ma..i ales cil se găseşte şi la. a.români (~p „cDţi.
fire de c!nepll."; vezi DDA 1) şi la. albanezi (lupr: „pll.r lung", „fată" 'J. Poate că la. originea.
lui s-a. aflat un vs!. • foplo aşa. cum presupune Vasmer pentru cuvîntul '4yn din limba. rusll.
(Cf. M. Va.smer, Russisches Etymologischen Worterbuch, voi. III, Heidelberg, 1958, p. 356).
Considerente similare ne fac să avem rezerve şi a.supra. originii strbocroa.te a unor cn.vinte
ca. broajb4, circei, cloţan, colniţ4, cos13tzş, ptutniJă, podină, pofti, povodnic, sagnă, scai, spori;;,
şltldun, şlim, temnic, zbetig şi a.ltele, explicate de DLRM ca. provenind din sîrbocroatil.. Cercetind eimologia dată acestor cuvite !n diferite dicţionare a.le limbii române, observllm varietatea rn'.uţiilor propuse, ceea ce, !n ultiII:ll. instanţll., dov<deşte insuficienţa argumentelor pentru demonstrarea unei etimologii sau alteia. Consemnarea. lor ca. strbisme, fll.rll. argumentll.ri
suplimenta.re, nu este lnsă justificatll..
1n situaţia de mai sus ar fi fost mult ma..i nimerit ca termenii sirbocroa.ţi să fi fost cita.ţi
doar pentru comparaţie. Cititorul va fi mai cîştigat daci!. va. fi prevenit că etimologia unui
cuvînt sau altuia nu este sigură, decît dacă i se va oferi ca certll. o etimologie nedovedită.

III. Etimologie

multiplă

O buni!. parte a împrumuturilor lexicale în română nu se datoreşte unei singure limbi,
ci a două, sau chiar mai multe, i:u ca.re limba români!. a venit în ·contact. Acesta. este şi cazul unora dintre cuvintele discutate mai sus (vezi cin faţă de ciun, cig4, spO'l'iş, ştim, etc.).
Revenim in mod special asupra cîtorva cuvinte de acest fel, pentru a sublinia un aspect al
formării fondului lexical al limbii române pe care DLRM nu-l reflectă cu regula.rita.te.
Dolină este un termen ştiinţific pentru a desemna o „depresiune în forrnll. de pî!nie, !n
terenuri cu roci solubile" şi ca. atare este mult mai probabilă provenienţa lui din gerrn. Doline
„id", (de origine slavi!.; cf. ser. sloven. dolina, bg., rus. dolino „vale").
Acelaşi cuvînt se
fntrebuinţeazll. !nsll. şi !n Banat, unde a.re un caracter popular. E evident ci!. numai !n acest
din urmă caz constituie un împrumut din ser. dolino (vezi Scribon).
Mucenic este după toate aparenţele un cuvînt intrat ln limba româ.nll. pe cale cărlură
rea.scll.. Contribuţia sîrbocroată este neîndoielnică, judecind după fonetismul lui (9 :::> u) şi aupll.
larga circulaţie a cărţilor de redacţie. sîrbă în ţara noa.strll. in sec. XIV-XVII. Da.r la fixarea. acestui cuvînt în limba română nu trebuie neglijatll. nici forma din limba rusi!. (MY'feHBX),
care a putut avea. la noi o circulaţie cel puţin egalii. cu a cuvtntului strbocroat, în special
1n nord-estul ţării. De aceea, indicaţia „ser., rus." se impune !n locul indicaţiei sb., dată in
DLRM (vezi Scriban) ; cf. G. M i hăi 1 ă, KHu~Hocnas1111c11oe snu11Hue Ha pyMw11c11uii numepamypHMu R3WK ( neKcuKa) Rsl, IX, Bucureşti, 1963, p. 33, unde sint luate !n considera.re etimonurile din slavona rusă şi bulgari!.).
Muceniţă reprezintă aceeaşi situaţie ca şi mucenic.
Pup, explicat de DLRM prin ser. pupo (trebuia citat ser. pup, ca.re explică mai bine
cuvintul românesc din punct de vedere fonetic), numai in partea de sud-vest a ţll.rii este un
imprumut din sirbocroată, !n timp ce prezenţa lui in nord-vestul ţlrii se datoreşte Jimbii

ucrainene 8 •
. 1 Abrev· pentru T. Pap ah a g i, Dicţionaru/ ditdecl.U11i 1Uomin1 Ed. Acadcmitl, 1963.
I \.[. An g e I o Le o t t i, Dizionario alba11esc-ilalia.no 1 Roma, 1937 1 s.v.
8 V:?7.Î Acad. E. Petrov ici: Rapurhs./ ditUr-e t•orlosele diaJecta/t sJaue a.le limbii rom.:in.t '(Tn legâtură cu A tl'1Std linr1rislic .s:lav).1u Rs! .. VII, Bucureşli, 1963, p.15.
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unele cazuri provenienţa unui cuvînt .din două limbi diferite a dµs_ la formarea a
v;u::iante în limba rom!nă. Aşa. s-a întîmplat cu chirilic şi cirilic ambele explicate in
DLRM ca formate de la „Chirii + suf. -ic". Or, această e~plicaţie este valabilă numai pentliU . varianta chirilic, in timp ce pentru cirilic trebuie avute în vedere faimele
Cirilo,
·
Cirilski 1 , etc.

tn

-0,ouă

ser.

IV. Etimologii

greşite

Spte "deo.sebire de unele dintre cazurile discutate mai sus, unde citarea termenilor coresdin ·Jimba sîrbocroatll era, într-un fel sau altul, necesară, cele dteva cnvinte·'grupate
ii.iei nu mai presupun aceasta, provenienţa lor din alte limbi fiind certă·.
· !illerţă „baniţă", este un regionalism folosit, după CADE, în Muntenia şi Transilvani&,
·Nu poate fi explicat prin ser. merica • din cauza dificultăţii de a explica reducerea Iul.; din
sufixul · cica, ~ufix cunoscut limbii rom!ne, şi din motive de ordin geografic. La stabilirea
~timoldgiei acestui cuvînt trebuie ţinut seamă -de· magh.· merce „id." (cf. Acad. R.P.R. fost. de
Jin·gv. .:.... filiala Cluj, Dicţionar român-maghiar, 1964, II, s.v.) care explicll mai bine fonetic
şi geogra;fic ·forma româneascll. Deci; 'rom. mir!rtă < magh. merce.
· Ometiţă· „~llpadă fină", „pospai"; eSte a'tes'tat numai în nordul Moldovei (cf. ALR, s.n.
l~' ·Ji; 183) i>t despre o influenţă sîrboeroată "( < ser. umetica - cf. DLRM, CADE, "Scriba„y•
"iii' acwtl · p'arte ·a ţării e greu de vorbit. Cu atlt mai mult cu cit ucr. obmetica ,,resturi de
făină pe ·pietrele morii" poate 'explica ·cuvintul românesc nu numi semantic şi ·fonetic, ci şi
geografic.
·
' Stative „război de ţesut" prezintă un caz similar. Răspîndit în Moldova de nord, Bucovina ~i ·Maramureş (cf. ALR, s.n., · II, h. 470; CADE), nu poate fi pus în legătură decît cu
ucr. staJiva „parte la războiul de ţesut"•. Imprumutat din ser. slalive, cuvîntul românesc
ar trebui să se întrebuinţeze în Banat sau sudul Ardealului.
Ceap!ă „bonetă, scufiţă", este -explicat de DLR.M: ca împrumutat din ser. cepac „id".
Chiar dacă trecem peste unele diJicultăţi de ordin fonetic (sincoparea lui a) şi morfologic
.(schimbarea genului), etimologia aceasta este infirmată de aria cuvîntului (Banat, Transilvania, Maramureş - vezi DA) şi de existenţa în limba maghiară a corespondentului ciapca şi a
-variantei csapsza (existentă şi in română: cf. DA s.v. ceapsă), care pot explica foarte bine
.attt sensul şi forma cit şi aria cuvîntului românesc, fără să fie ne\•oie să -recurgem la ser.
pun~tori

lepac. ". ·

V.

Inconsecvenţe

La un

număr de cuvinte împrumutate din limba sîrbocroată nu este indicată şi proveninenîn această limbă, deşi sistemul este în general folosit !n DLRM. E vorba despre cuvinte
-ca b4băluc ( < ser. babaluk < te. babalyk); budah ( < ser. budak < te. budak), divăni ( < ser.
llirianiti <te. divan), duhan ( < ser. duhan <te. duhan), ierugă ( < ser. jaruga <te; jaruk),
ptii.11an { <ser. pajvan < te. pajvant); spahie ( < ser. spahija < te. sipahi), zănat ( < ser.
zanat <te. san'til), care ar fi trebuit să primească indicaţia: „ser. <te.''. şi nu simplu „-sb."
1n ba.za aceluiaşi principiu ar fi trebuit notat porţie < ser. proc~ia < lat. porlion, în loc de
.P"'1ie < ser.
..
Indicaţia „sb." nu este suficientă nici pentru cuvintele loilrt!, mfnd4Jac, pakăr, a picni,
.dafin, a tirnosi şi dafie, termenii sirbocroaţi alăturaţi primelor patru fiind de orig'ine germană,
la următoarele două - de origine greacă şi la ultimul - de origine turcă. Indicaţia ar fi
trebuit să fie, !n ordine: „ser .. < germ", „ser. < gr." şi „ser. < te.". Prin aceasta. nu vrem să

ţa.lor

1 CI. S v. R : s l i t~ - j. J\ a n g r g a, PelfHUK cpUcKoxpaamcKDl u HeMa'IKOZ jt1:1uRa. Opyzu
'amcx.o-HeMa11.xu, Bel~racl, 192K, s.v. (abrev. H.~sti! - K.ta"g'ga.).

OeD: CpUc"oxp-

în DLRM este .citată forma ijel.taviana mierica. c:a.re se s~seşte numai în graiurile ap·use.ne ·şi sudice cu care
.e
probabil silfi venit tn contact n.imă.nii tlin Tramdlvania şi Muntenia, unde rste lni1ebuinţa"r·'l'avfntul românesc.
-Graiurile sirb.eşti cu care a venit romărla In conta.Ct stnt ,:ekavijene" ·co> t, nu t, ;~·sau ije ca tn:-c:elelalt4'"J.
·
I De altfel, se pare rl'l. limba sîrboCroată nici nu cunoaşle .ac~l cuytnt.
411 Vez.i G. Mi h l'l. i 16. P•cH.Umele aJr4Jt1irii 1mHi di.cţr.c.,.a.r .•. , p. 22i.
!
puţin
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ne ai;ătăm acordul total cu _DicJionarul în ceea ce pri,veşte originea sîrbocroată a acestor ultime cuvinte, ci numai să atragem atenţia asupra unor noi''cazuri de inconsecvenţă 'de acest
~ip.
. .
.
•. „
..
,,

VI. Etimonuri nccorespunzăto'arc .
•'

Btuş - ~b.

...

1_,.

bru1:·tn sîrbocroirtă c..<1:e înre~istrali numai forma;br"US, şi,:prll,,•u~~ aaia.sb.
trebuie citată (Rj. JAZU, I, p. 685; Ristit-Kangrga; RSA 1, II).
s•11_j, „. ;,,:.
.
· ·· 'Ciocim'--sb. f.okan. Forma sirbocroată corectă este lokanj. (Rj. JAZ.U,.U,.-p .. 58). In
CADE, trimiterea la ser. lokan este ci eroare.
.. . ,
Colni- sb. kolna. ln sîrbocroată pînă acum· a fost notat numai cuvtntul kolnil;a, ·fm:mă
diminutivală, ·iar nu şi kolna (Rj. JAZU, V, p. 206).
Glrlici - sb. grlil. Forma s!rbocroată ·e 11ll!ll plic (RSA, III, 643) 2. ·
Hududoi - sb. hudou4olje. ln sîrboctoatll s.int, de fapt, două cuvinte. şi, prin urmare.
trebuie scris hudo . udolf.e.
.
Lipan·- sb. lipan; lipen. Ar fi trebuit, poate, dată numai forma lipan, mai. apropiată
ile cea: românească, cu atît mai mult·cu cit cea·cu e•este·coni:estată (Rj. ·JAZ_U; VI. 98).
· · · Megieş - sb. megiaI. E o grafie neobişnuită, In ·alfabetul latin al limbii slrboqoate
acest cuvlnt se scrie meda! şi considerăm că el trebuia reprodus cu aceeaşi grafie, aşa cum
de reguli se şi procedează în DLRM.
Mlndilac - sb. matul.al + suf. - ac. Cuvintul românesc înseamnă un arbust care mai
· este numit şi alunic4. Ser. mandal are sensul „grindă pentru închis uşile". O evoluţie semantică de la ser. mandal pină la rom. mînd4'ac e greu de presupus. Dar tot în sîrbocroată există
cuvintul mandala „migdal" ( < germ. Mandel). cu care într-adevăr poate fi pusă în legătura
forma românească (Dacă nu cumva ar fi mai oportună apropierea de germ. Mondel).
Odor - sb. odor. Ar fi fost mai nimerită trimiterea la ser. od01'a, care are sensuri comune cu cuvîntul românesc. Ser. odor înseamnll „jaf", „pradll", „spoliator", şi a fost atestat
doar o dată cu sensul de „avere", 1n insula Hvar. Substantivul odora, în schimb, are frecvent
sensul de imbrădl.minte scumpă (Rj. JAZU, VIII, p. 648).
Odraslă - sb. odraslo. Cuvlntul sirbocroat cu sensul de „lăstar", „mllldiţă", este odlastao, atestat de mai multe ori în sec. XIV sub forma otbraslb (vezi Rj. JAZU, .VIII, p. 651).
care, eventual, ar fi putut fi citată 1 . Odraslo poate fi numai adj. odrastao „crescut, ma.tur" la
genul neutru şi nu poate explica sensul şi categoria gramaticală a cuvîntului românesc.
Pogodi (a se), - sb. pogoditi. Verbul românesc e reflexiv. Pe de altă parte şi verbul
sîrbocroat are sensul verbului românesc numai cînd e reflexiv (Rj, JAZU, X, p. 405). De aceea
considerăm că era căzui să se fi citat forma reflexivi a verbului ser.: pogoditi se.
Presen. - sb. prsina. In slrbocroată a fost notat, e drept numai o dată, cuvintul presen, cu sens apropiat de cel al cuvîntului românesc: „Dva konja na kijem ures zlatansja.Se
s veoma lepim presenima", (vezi Rj. JAZU, XI, p. 228j. De aceea, ar fi fost mai nimerit să
se fi indicat această formă (fie şi numai ca termen de comparaţie), iar nu ser. p~sina, care
nu vedem cum a putut da în română presen.
Nu despre toate cuvintele amintite în acest capitol se poate afirma că slnt împrumutate
din sîrbocroată, dar citarea limbii sîrbocroate pentru !li.murirea etimologici lor este necesară.
în majoritatea cazurilor. Problema constă însă în a cita termenul cel mai apropiat ca sens
şi formă de cuvîntul românesc, în a-l scrie corect şi, bineînţeles, fără să negăm utilitatea
folosirii materialului oferit de dicţionarele noastre anterioare, este necesară verificarea lui riguroasă in operele lexicografice de bază referitoare la limba sîrbocroată.
Procedindu-se astfel. s-ar fi putut evita unele alăturări îmtîmplătoare de etimonnri şi
repetarea unora dintre greşelile dicţionarelor noastre anterioare.
0

*
1 Cpoc1:a asaJJCMMja HayKa. VIHcTHTYT :1a cpn;:Ji'.oJEpaaTCIH jclHB.. P~t1HUK cpncKOXJIBamCKOZ ~HJU3Kt!aHoz u
11apodHOl juu•a, voi. 1 (a -- Bogoljub), Belgrad, 1959; voi. 11 (bogoliub) - Vrafogrnci), Belsrad, 1962; voi. Ul
(vraznuti - gulturina), Dcl~rad, 1965.
I Auea.~i ero:u·e şi la Saihan.
a Cf. mai sus, cel spuse ln leg:!atud cn rom. odrasld, p. 11-12.
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. Cele mai multe din observaţiile de mai sus pot fi făcute, într-o măsură mai mare sau
mică, şi celorlalte dicţionare româneşti apărute înainte de DLRM.
Natura erorilor semnalate conduce spre concluzia că, în bună parte, ele se datorează
neprecizării prealabile a unor probleme de. principiu, ceea ce, în ultimă instanţă, se oglindeşte
ş 1n desele incosecvenţe. Totodată, se degajă impresia că folosirea criteriilor istoric şi geografic a rama.s în umbra faţă de folosirea celui semantic, ·şi, mai cu seamă, a celui fonetic. In
mod implicit, oglindirea fondului lexical de origine sîrbocroată al limbii romine este numai
mai

parţial veridică..

La acea.sta au contribuit şi cauze obiective, de Joc neglijabile, în primul rlnd numărul
relativ restrlns de contribuţii pe această temă, .destul de inegale ca valoa.re ştiinţifică, distanţate in timp şi risipite prin diverse publicaţii.
Se impune, deci, necesitatea unei acţiuni sistematice de strlngere şi valorificare critică,
pe baze principiale solide, a tuturor acestor contribuţii existente.
ln acelaşi timp, sînt necesare noi studii a.supra materialului lingvistic neinterpretat
:inc:ă (de exemplu cel din ALR sau din numeroasele glosare regionale) paralel cu, extinderea
-sferei de cercetare şi la celelalte compartimente ale limbii, în aşa fel înctt bogatele şi tradiţionalele legături dintre poporul român şi cel sirb şi croat (la rîndul lor nici ele suficient puse
m ·lumină) să-şi găseascll. o ctt mai fidelă şi mai corespunzătoare reflectare pe plan lingvistic.
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IV. DIN ISTORIA SLAVISTICII ROMÂNEŞTI

IOAN BOGDAN ŞI ILIE BĂRBULESCU
MEMBRI CORESPONDENŢI AI ACADEMIEI SIRBE
G. MIHĂILĂ
In anexele la articolul Ctleva d.aJe ~spre familia lui Ioan Bogdan (Rsl, XIII,

1966

p. 273-283), I. Colan a publicat în facsimile două adrese, prin care Academia Sirbă ii anunţa

pe Ioan Bogdan
Iată,

că.

a fost a.Ies membru-corespondent, precum

şi

diploma

respectivă.

ln traducere textul celor trei documente;
I) Academia

Regală Sirbă

Nr. 173
22 februane 1914
Belgrad.
Domnule,
Am onoarea
Academia

şi că. această
Vă

să vă

Regală Sirbă

informez

alegere a fost

rog

ln cadrul

proclamată

adunării

generale anuale, la 3 februarie a.c.

astA.zi, la.

şedinţa festivă anuală

Ştiinţe

Filozofice

a Academiei.

expediez un exemplar din „God.i§njak" (Anale) pe anul 1904, în care este publicat

statutul Academiei; diploma se
Vă

că.,

v-a ales membru corespondent al Academiei de

să-mi trimiteţi

pregăteşte

biografia

în prezent

şi îndată

ce va fi gata

vă

va fi

Dumneavoastră.

Cu

multă stimă,

Secretarul
Academiei Regale Slrbe,
Ljub. Stojanovic
Domnului
De Ioan Bogdan, profesor al ·universităţii din Bucureşti.
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2) Academia.

Regală S1rbă

Nr. 386
30 a.prilie 1914 l
Belgrad
Domnule,
ln legătură cu scrisoa.rea mea. din 22 februa.rie a..c., nr. 173, a.m onoa.rea. să vă trimit
diploma. de membru corespondent a.I Academiei Regale Sîrbe, procla.ma.t Ia şedinţa festivă.
anuală din 22 februarie a.c.
Vă rog totoda.tă să binevoiţi a-mi trimite biografia. Dumneavoastră, pentru a fi tipărită
în Godisnjak" (Analele) Academiei.
Cu

multă stimă,

Secreta.rut
Academiei Regale Sfrbe
Ljub. Stojanovic
Domnului
Dr. I. Bogdan, profesor al Universităţii din Bucureşti.
3) Academia
aflată

Regală Sfrbă.,

sub ocrotirea

Maiestăţii

Sa.le Regale

Petru I,
a procla.mat la

şedinţa anuală festivă
0

·

dih ·22 "t~bruarfo 1~14

pe! Domnul
Dr. Ioan Bogdan
ca membru corespondent.
Nr.

~86

_30 aprilie 1914
Belgrad

Secretar,„
Ljub. Stajanovic

P.reşedin.t~le A~_demiej.

Stojan Nov_akovic

Pornind de aici, acad. Emif Petrovici: preşedihtele Asociaţiei Slaviştilor: s~a adresat Academiei ·strbe de Ştiinţe şi Arte, care, prin scrisorile nr. I 144/2 din 2 :intiie 1966 şi nr. rt44/6 din
9 dec. 1966, semna.te de acad. Vukic M. Mieovic, secretarul Academiei, a avut bunăvoinţă
să ne informeze de existenţa în a.rhiva acesteia a propunerii semnate de Stojan Novakovic, pe
atunci preşedinte, Ljub. Stojano•ic, secretar, şi Aleksandar Belic, cunoscutul slavist (ulterior
d însuşi preşedinte a.I Academiei Sirbe), ca profesorii români Ioan Bogdan şi Ilic Bărbulescu
să fie aleşi membri corespondenţi ai acesţei Academii 1.
După cum am vă.zut, Academia Sîrbă l-a solicitat pe Ioan Bogdan, precum şi pc IlieBărbulescu, să-şi trimită autobiografia pentru a fi publicată în „Ana.lele" (Godisnjak) Aca-

0

1 tn • Goc1i~njak 1 (Analele) A1;.ademici Re.~alc Sirhc (Srp~ktl Kraljf"vska Alc:ademija), vol. XXVIII, 1914-.1919,
p. 9, I. Bogc.lan ti Ilie Ilărbulescu slot lrecu~i printre membrii corespocrienţi ai Academiei de Ştiinlc Filozofice, :ileşi.
la l fobruarie 1914 .La v. 22 t;e face menliunea. Cil procesele verbale> din 1!::114 ilU. 1tisp:\rut So timpul r:izboinlui.
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demiei Sîrbe. Cel de-al doilea a trimis-o şi ea se ailă anexată la propunere. Bogdan însă,
poate mai puţin grăbit, n-a trimis-o imediat, iar mai tirziu n-a mai pu._tut-o expedia, căci la
28 iulie 1914 a început primul rA.zboi mondial, prin atacarea Serbiei de către Austro-Ungaria.
Moartea lui I. Bogdan, survenită la 1 iunie 1919, l-a împiedicat să-şi îndeplinească; ln noile
condiţii de pace, această îndatorire academică.
La solicitarea academicianului Emil Petrovici, acad. V.M. Mieovic a binevoit să ne trimit.I microfilme ale celor două .documente afla.te in arhiva Academiei Sîrbe .de Ştiinţe ·şi Arte
în dosarul nr. 52/18 ianuarie 1914. Exprimînd şi pe această ca.le mulţumirile noastre··Acadlimiei Sirbe de Ştiinţe şi Arte şi personal academicianului V.M. Mieovic, slntem bucuroşi că
putem da publicităţii o nouă mărturie a strinselor relaţii care au· existat ln trecut şi care
se dezvoltă astăzi intre savanţii ţărilor noastre. ·
Reproducem, mai jos, în original şi in traducere, textul propu°'erii lui St. Nova.kovic,
Ljub. Stoja.novic şi A. B.elic:
·

Cpnciroj KpaJbeBCKoj An.11eMHje
il;HnOCO~CICBX H8YKa r.r.

l:lacT HSM je npe,IUIOlKIITH 311 'IJJil!fOBC-JlODHCHHICC AKBJlCMHje
I. ] . lior.11aea, npocjl. liyicypem1:or yinmep3.
2. H. liap6ynctKY, npocjl. Jamic. yBHllCp3.

o.a

r.

J. lior.11aH, npocjl. YHim. 0.11 1891 ro.11.; Bei.1e-npe:ie.11eHT PyM)'Hcxe Axa.aeM11je Hayxa
1910-1912, HCnl!THB&o je xpo:i JlYI1I HH3 ro,IUIHa OJlHOCC PYMYHHje ca PycHMa, floJbaul!Ma e

]YJKHHM CnaBCHHMa. OH je BHWC uero eje,t1aH pyM)'HCJCH Hafamx npoHawao, cpeAHO e H3,t1ao
cnoileHCKHX TCKCTOBa, Hajpa3J11!'UU!jHx DOBeJba, cpnCJCHX, 6yrapcxxx H. PYCKHX, . pa:inH'IHHX xpcillHJCa, anami H CD. CDOMCHHKa, YneK ca IlOTDYHHM Il03Ba&llH>CM IlOcna, Ta~O H MaP,Jh,.B!J.
xpern'IKa H3Jlalba e 01 n::>'lll!bY y TOM npaBey o.a lbera. CeM Tora ·oH ce cBe BpeMe CBOra pll,ll.a
CTapao ,1:1a cnaBHCTH'ilCe czy.aeje .no6ejy y PYMYHHiH nefier noneTa H BHme npe,1:1CTaBBB.Ka.
YTHUaje' KYiizype cno11eucKHX uapo,1:1a Ba _PYM)'He 6HJIH cy nxol)e npe.aMCT.~~to6pojBUX
lberOBHX cTy,!l.Hja, a ca.MO npo}"laBa.fbe CDOMCHllK8 xoje je· HJ,tla!laO,. H ca je3R'ilCe, H IllbmK~BHe H
HCTCÎpHCKC CTpaHe, ylieK je npaTHJ10 IheroBa HJ,tlafha, CHa6.aeBa.Ra npeBOJlHMa' TCKC_TOB,8: Ha PYl',l)'HCKH H KpHTH'IKBM anapaTOM.
.,
AKo je Ja.nuax Hawe AxaneM11je rajelbe y3aj~ Ba)"IHHX BC3a ca cyce,11,11Ma HaJllHM,
'iHja je npownoCT ii ca.llaWtboCT H3yxpmTaHa ca HaWOM y Hajpa3im'n!HjHM npaB1.U™a„ .a. uapa'lirro
y KynTYpHOM, MHCDHMO .na He MOllCeMo 6oJbe o.aroBOpHTR TOMC 33,QaTicy .110.npe,!1.D8.l1Cylhr AKa,li.eMHjK
.da y Icpyr CBOjnX 'IJlaHOBa-AOilHCHBKa npHMH H r, npoij>. J. lior,!l.aHa.
. '
·_
·npoij>. J].p. J>fJJllja~ 5ap6ynecxy noxnalba HapO'lHT)' nalKfby HauHoHanHo-eTJ!qrpacl>cKRM
nHTaihHM.a.'l1axo cy HeKa nena· l:berosa 6JIBcKa ny6nnuttctHUH, unati je 011.0 CTBapJ!Ma: o iCojllMa
nHwe "yae1(.a~po o6aaewTeH 11 y llllTit!ha, Koja TpeTHP~ yHociH Hay'lliH ·MaTepujaJfB 3JlpaB KP,H.TH!lll38.M ( ...
Me~y Ha}"l"nllM .aenHMa lheroe11M HCTH'I)' ce Iberoaa npO}"laBalha opTOrpalj>HJe, rpaij>uxe e
jeJHKa CDOBCHCIOIX COOMCHHKa, nHcaHHX Ha 3CMJbHWTy PyMJHHje. ·Heica je .oii. ibex Hii:i;p8,n.ina
PyM. AKa:n. Hayxa:
·
·
.
.. . ·
. · . · ' · ·~--:
.
CsalOI cnaeHCTa, nope,!1. ODWTC CJ1aBHCTH'ilCe cnpeMe H DOJilaBalba CJJOBCBCIOIX je:JHKa, HMa
H CBOjy Y"JY.Y CDCLIJljaDHOCT: pyCKH je3HK, 6yrapCKH, IlOJbCKH H.T.Jl. 3a liap6yJJeCKa ce MOlKC pe~"
,li.a je Meljy PYMYHCKHM cnaBHCTHMa cp6ucma. OH npoy'laBB HapO'IHTO cnpcxH JHa'!aj y npownocT.11 38 PYM)'HCKY Kyrrrypy, OH H8p0'1HTO Il3.D.Daja cnpcxe CJJCMCHTC y cno&eHCKHM CDOMCHIU{HMa
y PyMyHHjH H CTapa ce.,11a C&eMY TOMC .11a nyHy ape,tlHocT 11 y caBpeMeHllM O.D:HOCHMa Cp6a H PyMyHa. rberaB pa.a 3aOflyJKyjc D)'HO DpH3HB!he Ca HaWe CTpaHC.
3aTO CMO CMaTpanH .na fieMO O.D.roeopHTH ceojoj .!!YllClloCTH, axo npCJlJ!OlKHMO r. l>ap6ynccKy
3a .nonHcHor 'IJJaHa Ha.wc Axa,1:1eMuje.

Upasa

·

r.

1

lieorpa.n, 18.

.

, .,

,

.. .

.. .

I. 1914.
Tipe.nnarnH
CrnjaH HosaKaBHli
Jby6. CTOjanoBHl'I
AnexcaH.D.ap lierutfi
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Traducecea:
Către

Academia
Avem onoarea
pe Domnii:

să

Regală Sîrbă

propunem ca

membri-corespondenţi

ai Academiei de

ştiinţe

filozofice

I. I. Bogdan, profesor la Universitatea din Bucureşti.
2. I. Bărbulescu, profesor la Universitatea din Iaşi.

Domnul I. Bogdan, profesor universitar din anul 1891, vicepreşedinte al Academiei
Române din anii 1910-1912, a cercetat timp de mulţi ani raporturile României cu ruşii, polonii şi slavii de sud. Mai mult dectt oricare alt savant român, el a descoperit, sistematizat
.şi editat texte slave, cele mai diferite documente slrbe, bulgare şi ruse, diverse cronici, anale
.şi alte asemenea monumente scrise, totodeauna cu o deplină cunoaştere a problemei, cu exactitate şi sirguinţl. Adevăratele ediţii critice In această direcţie încep, 'de fapt, de la el. In
.afară de aceasta, în tot timpul activităţii sale, el s-a străduit ca studiile de slavistică să
ia un mai mare avint ln România şi să aibă mai mulţi reprezentanţi.
Influenţele culturii popoarelor slave asupra românilor au constituit de asemenea obiectul a numeroase cercetări de-ale lui, iar studiul textelor pe care le-a edita.t, atlt din punct de
vedere lingvistic, cit şi literar şi istoric, a însoţit totdeauna ediţiile sale, la care a adăugat
traducerile textelor ln limba română şi aparatul critic .
. . Dacă Academia noastră are drept sarcină cultivarea relaţiilor ştiinţifice reciproce cu vecinii noştri, al căror trecut şi prezent se împleteşte cu al nostru sub cele mai diverse aspecte,
dar mai ales cel cultural, credem el nu putem răspunde mai bine acestei sarcini decît propunlnd Academiei să primească printre membrii săi corespondenţi şi pe Domnul profesor I.Bog-0.an.
Domnul profesor Dr. Ilie Bărbulescu acordă o atenţie deosebită problemelor naţional
etnografice. Deşi unele lucrări ale lui se apropie de publicistică, totuşi este totdeauna bine
informat asupra lucrurilor despre care scrie, iar ln problemele pe care le tratează introduce
material ştiinţific şi un criticism serios [ ... ].
Printre lucrările lui ştiinţifice se ,remarcă studiile consacrate ortografiei, grafiei şi limbii
textelor slave scrise pe teritoriul României. Unele dintre acestea au fost premiate de Academia Română.
Orice slavist, pe lingă pregătirea generală in domeniul· slavisticii şi cunoaşterea limbilor
slave, are şi o specialitate mai restrlnsă: limba rusă, bulgară, polonă etc. Despre Bă.rbulescu
se poate spune el, printre slaviştii români, este un strbist. El studiază în mod special însemnă
tatea contribuţiei sîrbeşti în trecut pentru cultura românească, evidenţiază cu precădere elementele sîrbeşti ln textele slave din România şi se străduieşte să acorde tuturor acestora
valoarea deplină şi tn raporturile actuale ale sirbilor cu românii. Activitatea lui merită, din
partea noastră, toate recunoştinţa.
De a~eea am considerat el vom răspunde datoriei noastre, dacă vom propune pe Domnul
Bărbulescu membru-corespondent al Academiei noastre .
.Belgrad,

18.1. 1914.
Stojan Novakovic
Ljub. Stojanovic
Aleksandar Belic
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA INSTITUTELOR DE STUDII SLAVE
DIN SUEDIA ŞI NORVEGIA
Cele ma.i importante centre scandinave cu tradiţii, uneori apreciabile ca vechime, atlt
10 domeniul studiilor de slavistica., cit şi al lingvisticii în general, sint universităţile din Uppsala,
Lund, Crllteborg, Stockholm (Suedia); c;:openhaga, Arhus (Danemarca); Oslo (Norvegia); Helsinki (Finlanda). O recentă călătorie, în octombrie-noiembrie 1967, pe care am flcut-o în
Scandinavia, ca urmare a invitaţiei de a ţine prelegeri de specialitate la ctteva din aceste
universităţi, mi-a oferit prilejul să cunosc unele aspecte ale activităţii lingvistice pe care o
desflşoară slaviştii din Gllteborg, Oslo, Uppsala şi Lund.
Trebuie subliniat cA. viaţa ştiinţifică., aproape in întregul ei, este concentrată în jurul
institutelor (echivalent aproximativ al catedrelor noastre universitare), in cazul de faţl a
institutelor de studii slave, o r g an i s m e c o m p I ex e cu funcţii didactice, ştiinţifice şi
administrative. Spun aceasta, întrucît activitatea de investigaţie ştiinţificA. este indisolubil
legatl de cea de predare a disciplinelor de specialitate şi, spre deosebire de situaţia de la
noi, nu există, cel puţin în domeniul filologiei şi al lingvisticii, institute profilate exclusiv in
direcţia cercetării. Întreaga activitate a institutelor este condusă de un director (prefekt,
în limba suedeză), funcţie pe care o deţine profesorul titular, prezenţa ln cadrul unuia şi
aceluiaşi institut a ma.i mulţi profesori (explicabilă, de ex., prin atingerea unei anumite limite
de vlrstă) fiind considerată o excepţie. Colaboratorii directorului slot, tn ordinea· descrescindă
a funcţiilor, preceptorii şi docenţii, -lectorii universitari şi lectorii străini, asistenţii şi amanuensii (preparatorii, în terminologia noastră).
Primul institut de studii slave cu care am avut prilejul să iau contact este cel de la
Universitatea din Goteborg, unul din cele mai mari oraşe ale Suediei (Sloviska Institu.tioru:n
vid G~li:borgs Uniu...sitet). Institutul este condus de profesorul Gunnar Jacobsson, redactor-şef
al publicaţiei „Scando-Slavica" (organ al Asociaţiei slaviştilor şi baltologilor scandinavi),
membru al Comisiei terminologice internaţionale de pe lingă CIS. D-sa. ne-a vizitat ţara în
ma.i multe rînduri, ca participant la lucrările Colocviului internaţional de foneticA. şi fonologie
cu tema „Formă şi substanţă", ln septembrie 1965 (cind a prezentat comunicarea Les affYiqides slaves. PYOblemes de Jorme el subslanu), şi ale celui de al X-lea Congres internaţional
al lingviştilor (Bucureşti, 28 august-2 septembrie 1967). Din ultimele lucrări ale prof.
G. Jacobsson, care s-au impus atenţiei cititorului străin, semnalăm: L'histoire d'un groupe
de mots baUo-slaves, G6teborg, 1958, studiu valoros în care se remarcă alături de bogăţia
materialului faptic, logica w1ei expuneri clare şi elegante, stăpînirea sigură a metodelor de
cercetare etimologică (v. recenzia publicată în SCL, 1959, 4, p. 615-620); Razvitie ponjatijo vremeni v svete slovjonskogo casii, ln „Scanda-Slavica", IV (1958), p. 286-307 (comunicare prezentată la cel de al IV-iea Congres internaţional al slaviştilor, Moscova, 1958);
Polysemie und semantische Struktur. Betnuhtungen anlăsslich des slovischen Wortes leto, în „ScandoSlavica", VI (1960), p. 189-195; 'Haiu;h', 'Wort' und 'Gedanke' im Slawischen, tn Studio
Slavica Gunnaro Gunna1'sson sexagenario dedicato (din seria Acta U"iversitatis Upsolien.<is,
Studia Slavica Upsaliensio, l, p. 35-42); Etimo/ogija i semontiko no pnmet'e neskol'kich drtvnerusskich s/ov, în Etimo/ogija, Moscova, 1964, p. 13-26; A Ra1'e Vanant of the Nome of
Smolensk in O/d Russia1', ln „Scanda-Slavica", X tJ964). p. 148-153; Zur Frage uom Nominativ o/s Kasus des direklen Objekts im Slowischen, în Lingua vigel. Commentationes Slavicae
in honorem V. l<iparsky, Helsinki, 1965, p. 71-82; Pusjkins „Monumentet" och AleA·ander-
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kolonnen, Goteborg, 1965, în care se propune o
sandrijskij stolp din poezia Pamialnik de A. S.

nouă

interpretare a cunoscutei expresii

al~k

Puşkin, ş.a.

La Institutul de studii slave din Goteborg !şi desfă.şoară activitatea, de asemenea, slavişti
mai tineri ca Bengt Lundberg, Elena Hellberg, Olaf Paulsson, Hans Akerstrom ş.a„ unii
din _aceştia pregătindu-şi teza de doctor în filozofie: GOran J acobsson, participant la recentul
Congres internaţional al lingviştilor de la Bucureşti, Olo! Pa.ulsson, Per Lilja, Thore Pettersson, Elena Hellberg, Osten Dabl. Cursurile institutului sînt audiate, in prezent, de 95
de studenţi care, potrivit sistemului universitar suedez de triplă specializare, şi-au ales ca
obiect de studiu, în afara altor două discipline, una din limbile slave: rusa (predată, ca
limbă străină, în aprox. 50 din cele 130 de gimnazii suedeze) - 85 de studenţi, şi polona _
.
• .. , . . .
.
.
.
10 studenţi.
. "Institutul se caracterizează, în i.tltUn.ii anî, printr-o activifat~ editorială proprie lin afară
de publicaţiile de specialitate eu caracter pa~scandinav, asupra cărora ne vom opri la urmă).
Astfel, în cadrul Analelor Universităţii din G<lteborg, Acta Universitalis Gothoburgensis, au
început să apară, din 1958, lucrări interesante de slavistică în seria Slavica Gothoburgensia,
editată de prof. Gunnar Jacobsson. Printre numeroasele cărţi şi periodice din Biblioteca institutului, al căror num'ăr creşte în ritm susţinut, mai ales pc bază de schimburi internaţionale,
figurează, 'în . colecţie ~mpletă, . şi Romanoslavica, organ al A.sociaţiei slaviştik>r dirl
R. S. ·România. ·ne altfel, din cite· am pritut·constata, această"publicaţie poate fi găsi'tă
!n fondurile de cărţi ale 'tuturor institutelor pe care le-am vizitat, apariţia ei fiind urmărită
cu ·interes de mai toţi . slmştii scandinavt
·
Cel de-a.I doilea for de slavistică, a cărui activitate am avut prilejul s-o. cunosc,, este
Institutul de studii slave şi baltice de la Universitatea din Oslo ( U11iversitetet i Oslo, SlaviskBaltisk Institut/); în cadrul d.ruia işi desfăşoară activitatea. cunoscutul baltolog scandi.na-v·,
prof. Chr. S. Stang, membru al Academiei de ştiinţe din Norvegia, fost "director al ln5tic
tutului. Din numeroasele sale lucrl!.ri ne rezumăm a semnala aici două articole apărute în
ultimii "ani: Adolf Stender-Petersen · tils Sprachforscher, în „Scando-Slavk:a", X (1964)',
p. 233-'2(14·, şi Russisch Devjanoslo, in Lingua viget. Commenttitiones Slavicae in honorem
V. ·'Kipa~5ky, Helsinki, 1965, p. 124-1'29. Actualul director al Institutului, profesorul Ame
Gallis, ·~:-a făcut cunoscut, mai ales !o: ultimul "timp, printr-o serie de lucrări· interesante de
·etimologie sle.v11:, gramatk:â şi stilistică rusă, din care amintim doar citeva: Dalel'nyj plSdet
nt~pravlenija fi sl(l(ljanskich jazykac/i, în· ,;Scando-Slavica", IX (1963), p:·.J04-·J22: Ak.il: dtt;"
ast1'b. a~e,. ako, aruss. a§ce (ace), apoln.-·'ac:z usw. Versuch einer neuen Etymologie, în „ScandoSla.vica", XI (1965). p. 110-121; Zu Syntax und Stil der gegenwiirligen rusSischen Zeitung.<'
sprach•, in To Honor Roman ]"fobson. E~say~ 011 the Occasion oj /zis Seventieth Birthday,
Haga-Paris, 1961, p. 697-'706.
·
·
'
·
··
Li acest institu:t lucrea2:ă,. de asemenea, prof. Erik KraQ-: cercetător. în domeniul literaturilor' slave, şi' o searii!f"de )ingvişti mai tin.eri ca:· "Gvda Dabm Rinna.n, Siri ·sverdrup
Luric'ien· (secretară ştiinţifică 'a· Institutul'iii), Per Restan: Aleksej Perminow, Mirko Rumac,
Geir 'Kj~tsia ş.,a .. La·· acest institut _studiază, 1n p_rezent, aprox. 40 de stuâEnţi,slavişti, diritre
care 35 se spedalizează ·in domeniul rusis1icii, 2 în domeniul polon:isticii şi 2 în domeniul
boemisticii:
.·:· ·
: : ·. ··•.
· :::· .·..• ·
„
··
· •
„
·
• „ • - ·
'
.
În sear<! 'zi~ de'·9o noicriibr.i~. 'la 'Faculţatea de filozofie şi istori~ (facultate de liter.6)
a..· Universităţii 'diri"Oslo·~-au comemorat,' într-o atmosferă solemna., 100 de· ani cie la n"'iterea
lui Olaf Broc'h (1867-1961), intemeiet:ornl studiilor de. slavistii:ă în. Norvegia, un''a.dcvărai:
Nestor a.I slavlŞtilor din ţările nordice, docfor honoris causa al Univers,ităţii din Praga,. fost
secretar general (timp de peste 20 de ani) al~ Academiei de ştiinţe din NcirVeg:ia,' 8:"-vant de
reputaţie internaţională 1, al. cărui rol în dezvoltarea filologiei scandinave poate fi a.semănat,
în !Jună parte, cu cel pc care l-a· jucat_ loan :Sogdan în ţua iioa.Stră "(nu este~· poate, lipsit
de interes faptul că, într-o anumită ·perioadă, au făcut studii, a.mîndoi, sub îndrumarea a.ce·luiaşi maestru, F. · F. Fcirtunatov). Deschizin.d şedinţa: festivă; prof. Arne ':Gallis, directOnil
Institutului de 'sfadii slave şi baltice, ·a dat cuvintul profesorului Chr. S. Stâng, care a evocat
personalitatea marelui lingviSt: norvegian. '
:·
··
·
· ·
Cu acest prilej, ln incinta'.Institutulu!,.s-a··organizat o expoziţie a ..tucrărilor·iui O. Broch,
cli!l care am reţinut, în sp~cial, studii de dial'ectologie ca: Sttidien v.otr, der slova/iisGl!-klsinrus..•.. ··
0

1 Vezi· Ar n c Gal li s, Projasor. 0111[ Dra<A
p. 325-330.

"'m:G""4&11ln~

(JS67-1961), ln "Scaodo-Slavica", Vil (1961),
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sischen Sprachgrenze im i!stlichen Ungarn (!897-1899), Ober einen weissrussischen Dialekt
aus der Gegend siidlich von Vilna (1957:._ 1958). monografia Die Dialekte d.s· sudJichsten Serbiens (1903), Opisanie odnogo govora iz jugozapailnoj casii Totemskogo uezt1a·· '(1907). GovorJ•
h zapadu ot Mosal'ska (1916) ş.a., lucrări de fonetică, onomastică, o Gramaticii ~ limbii ruse
(1936, ed. a 2-a 1944) etc. Nu poţi să nu rămîi impresionat, vizitlnd această: expoziţie, de
vastă corespondenţă personală pe care a întreţinut-o O. Broch cu savanţi ca Leskien, Brugmann, Fortunatov, Şahmatov ş.a., de numeroasele sale articole, apli.fute în "diferite ziare şi
reviste din Oslo. Lni O. Broch ii aparţine:tălmăcirea în norvegiană ·a ·romanelor Anna ·xarenina
oe L. Tolstoi, Fraţii Karatnll.Zov de . F. M. Dostoevski, precum şi· -o' serie de alte traduceri
din rusă, ceh!i. şi polonă.
·
·
·
în Svealand, regiun~;._ centrală a Suediei, la nord de: Stockholin se găseşte Uppsala,
oraŞul cu cea mai veche universitate scandinavă (înfiiliţa:tl în 1477), !n cadrul căreia funcţio
nează l.nstitutul de studii slave ( Sla.viska Instit..tionen vid Uppsala 'Universitet), condus pînă
nu demult de· prof. Gunnar Gunnarsson, 'decanul. âe v!rstă al. slaViştilor suedezi, membru al
Comitetului Internaţional al SlaViştilor, autor a numeroase studii, lucrări lexicografice şi
gramatici slave. Actualul d'irector al Institutului, pro!. J 6sef Trypucko, este polonist ca formaţie, fapt care reiese de altfel şi din tematica lucrărilor sale, din care vom aminti Cîteva:
Polonica vetera Opsaliensia: ·Cata.logue des imf>".mts polonais ou. concernant la. Pologne des
XV•, XVI•, XVII~ et XVII I• siecles consef'vts a la Biblioth~gue de l'Univ..,site Ro_yaJe d'UpsaJa, Uppsala, 1958; Polska for nyblirja.re (lucrare serisă în colaborare cu Gunnar Gunnarsson),
Stockholm-GOfeborg-Uppsala, 1964; Polish Stu.dies. Langu.age, în „The Year's Work in
Modem Language Studies", voi. 25 (1963), Cambridge, 1964, p. 488-507; Poiyczkl lacinskie
u1 Pamic;tniku P.ran&iszka Mickiewicza, în „Scando-Slavica", XI (1965). p. 210-228; Ro:m6wki szwedzku, Wyd. 2, Varşovia, 1966 ;· Pierwszy tom Slownika.j~yka Adama Mickiewicza,
în „Rocznik slawistyczny", 26 ~1966), p. 149-176, ş.a.
La acest institut, cu vechi şi bogate tradiţii în domeniul studierii limbilor şi literaturilor
·slave, în cadrnl căruia şi-au făcut ucenicia, ca studenţi, cei mai mulţi slavişti suedezi din
generaţia vîrstnică, ·mai activează doc. dr. Carin Davidsson (adjunct al directorului), care
ne-a vizitrt recent ţara ca participantă la lucrările celui de.al X-lea Congres internaţional
al lingviştilor, dr. Witold. Cienkowski (lector de limba polonă) ş.a. Membrii Institutului dispun
de o publicaţie proprie, Studia Slavica UpsaJiensia (în care apar, de regulă, monografii). colecţie
neperiodică pe lingă Acta Universitalis Upsaliensis. La Uppsala, cursurile de slaVistică sînt
·audiate de aprox. 300 de studenţi, cifră de-a dreptul impresionantă, 200 dintre aceştia specializîndu-se lrl domeniul filologiei ruse. În afara Bibliotecii institutului, formată din manuale,
compendii şi lucrări de strictă specialitate, studenţii, îndeosebi cei ce-şi pregătesc examenele
de magistru sau de licenţă, consultă fondurile de cărţi ale Bibliotecii universitare, Carolina
Rediviva, cea mai mare bibliotecă din Suedia, cu caracter public, care disp.uue de o colecţie
valproasă de cărţi şi manuscrise slave (din donaţia lui L G. Sparwenfeld, lingvist şi diplomat
suedez de la începutul secolului al XVIII-iea). aprox. 2.400 de incunabule şi, lucru fără îndoială
·surprinzător, peste 500.000 de teze de doctorat .. Cea mai valoroasă piesă a bibliotecii este
faimosul Code:. argenteu.S (sau Biblia de argint), singurul manuscris, de proporţii mai mari,
in limba gotică (copie, datînd din secolul al VI-lea, a Bibliei traduse de episcopul Ulfila
.în secolul al IV-iea).
A doua universitate suedeză, ca vechime, este cea din Lund (1668i, unde activează
profesorul Knut-Olof Falk, directorul Institutului de studii slave ( Slaviska Institu.tionen vid
Lu.nds Universiut), doctor honoris causa al. Universităţii din Poznan .. D-sa s-a făcut cunoscut
prin studii de etimologie slavă .Şi toponimie, mai ales poloneză, din care. ne permitem să
spicuim: Wody urigief'skit i h.ucia.nshie. Studium toponomastyczne, .voi. I-II, Uppsala-Lund,
1941 (teză de doctorat); Dneprforsa.rnas namn i Keisar Konsla.ntin VII Porf')lf'ogennetos'
De ad>mnistra.nd.Q imperio, Lund, 1951, operă capitală, consacrată studiului numelor cataractelor
Niprului din lucrarea „Despre administraţia imperiului" a împăratului bizantin Constantin
al VII-iea Porfirogenetul; n&~aµa 'foi) xpapiou 'Traiectus Crarii', în „Arsbok 1948-194!1''
(Slaviska Institutet vid Lunds Universitet), Lund, 1951, p. 106-137; Slavjanskoe nazvanil
duba, ln „Scando-Slavica", IV (1958). p. 265-285 (comunicare prezentată la cel de al IV-iea
Congres internaţional al slaviştilor, Moscova, 1958); Ze stwdiow nad slawizacja litewskich naew
miejscowych i osobowych, în „Scando-Slavica", IX (1963), p. 87 -103; Ze studi6w nad hydronimiq su.walskq: Gnilik-Kelig, ln „Acta Baltico-SlaVica", III (1966); p. 69-'75'; ·O metoda.eh
slawiiacji litewskich nazw osobowych i miejscowych. O genezie i rozpowszechnieni" na.."W na a.nce,
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în „Sprăkliga Bidrag", voi. 5, nr. 22, Lund, 1966, p. 1-16.(comunicare prezentată la cel
de-al V-lea Congres internaţional a!' slaviştilor, Sofia 1963); Ze studiaw na.d fllUwami jezior
suwaiskich: Okmin i Okminek araz inne dublely hydronomiczne, în SprB, voi. 5, nr. 22, 1966,
p. 26-42; Ze studidw nad hydronimiq suwalskq: ]eglowek, ]eg/oweczek, ]egliniu, în acelaşi
volum, p. 52-61 (vezi şi Lingu.a uiget. Commentationes Slavicae in honorem V. Kiparsky,
Helsinki, 1965, p. 44-51).
Printre cercetltorii din Lund, care se ocupă de probleme din domeniul slavisticii şi
al baltologiei, se remarcă: Kărlis Dravinl şi Velta Ruke-Dravina (studii consacrate, mai ales,
limbii letone). Astrid Baecklund-Ehler, ~utoarea cunosc~tei lucrin PersOfJIJJ Names in M edieual
Velikij Novgorod, I (Stockholm, 1959), Eisa Melin, preocupată de probleme de istorie a limbii,
Jerzy Nalepa, autorul unor interesante studii de hidronomie şi etnonimie polonă, Marie RâdlovaJ ensen (literatură slavă). Terho Paulsson, în atenţia căruia se află, în prezent, studiul graiurilor velicoruse din nord-estul Poloniei, ş.a.
Lucrările acestor cercetători, a căror listă este foarte incompletă, apar de cele mai
multe ori în reviste ca: Arsbok (Anuarul Institutului de slavistică din Lund) şi Slaviska och
bailiska studier (colecţie neperiodică a aceluiaşi institut), ambele editate de prof. K.-0. Falk;
Spdkliga Bidrag (Contribuţii lingvistice), în care se publică studii de filologie slavă, fino-ugrică
şi comparată (voi. 5, nr. 24 al acestei publicaţii, intitulat Miscellanea. poloni.ca şi apărut în
1967, este consacrat ln întregime unor probleme de onomastică şi dialectologie polonă), Acta
UttiversilaJis Lundensis ş.a. Sub îndrumarea cercetătorilor slavişti de la Institutul din Lund,
care sint în acelaşi timp cadre didactice, se iniţiază, anul acesta, în probleme de lingvistică.
şi literatură slavă 265 de studenţi (rusă 218, polonă 22, cehă 14, sîrbocroatl 11).
sfîrşit,

de Institutul de studii slave din Stockholm ( Slaviska JnstituJionen
şi destul de sumar, urmărindu-i
activitatea mai mult din unele publicaţii de specialitate. Slavistica este ilustrată aici de nume
binecunoscute ca Peeter Arumaa, pină nu demult director al Institutului, Nils Ake Nilsson,
Anders Sj!iberg, Andrejs Johansons ş.a., ale căror lncrări, mai recente, au apărut în paginile
Amintesc, în

vid Stockholms U11iversitet), pe care ii cunosc în mod indirect

publicaţiilor

Scanda-Slavica, Orbis sci·iptus, Lingua vigel, Acta Bolti.co-Slavica, Ll!<nande Kunskap.

văzut lumina tipade Gerd Eriksson, Le nid prav- dans
son champ semantique. Recherches su„ le vocabulaire slave, Stockholm-Goteborg-Uppsala, 1967.

în seria Eludes de pkilologie slave (Acta Universitatis Stockholmiensis) a

rului, cu cîteva luni în

urmă,

o

teză

de doctorat,

elaborată

Dintre revistele scandinave de specialitate, de cea mai largă popularitate se bucură,
cum se poate deduce cu uşurinţă din cele arătate mai sus, Scanda-Slavica, publicaţie
periodică de filologie, literatură (in mai mică măsură, ·istorie şi arheologie) slavă şi baltică,
organ al Association of Scandinavian Slavicists and Baltologists, care apare la Copenhaga
sub îndrumarea unui comitet de redacţie format din Gunnar jacobsson, redactor-şef (succesor
al regretatului lingvist danez Adolf Stender-Petersen de la Universitatea din Arhus), Valentin
Kiparsky, Nils Ake Nilsson, Knud Rahbek Schmidt, Chr. S. Stang şi Knud Jordal, redactoradjunct. Este, tn sens propriu, o publicaţie panscandinavă (primul volum a apărut în 1955,
iar ultimul vohim, XII, în 1966), la care au acces însă şi slavişti din alte ţări. Articolele
se publică, de regnlă, în limbi de largă circulaţie: engleză, franceză, germană şi rusă (uneori,
şi în alte limbi slave). A devenit binecunoscut, în ultimii ani, şi volumul omag:ial Lingua
viget„., Helsinki, 1965 (editat cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naşterea profesorului
Valentin Kiparsky). in coloanele căruia au apil.rut studii valoroase de slavistică şi baltologie
aparţinînd mai ales lingviştilor scandinavi.
În afara participării la diferitele reuniuni propriu-zis internaţionale, ln primul rînd la
congresele de slavistică (o contribuţie substanţială a fost adusă de lingviştii din ţările nordice
la congresele de la Moscova, 1958, şi Sofia, 1963). slaviştii scandinavi mai obişnuiesc să
organizeze, din patru in patru ani, congrese proprii, cu caracter zonal, prilej de a-şi comunica
realizările şi 4e a face schimb de opinii în probleme de interes comun. Ultimul Congres al
slaviştilor scandinavi a avut loc la Hindsgavl (Danemarca) în august 1964, cel de-al cincilea
urmind să aibă loc în 1968.
Din această prezentare, desigur incompletă, se desprinde, cred, un element caracteristic_
Este vorba de efortul susţinut pe care slaviştii scandinavi li depun, cu atîta succes, pentru
a contribui la progresul cunoştinţelor în domeniul· ştiinţei noastre.
după

Decembrie 1967
VICTOR VASCENCO
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CJIABJIHCKA efiHJIOJIOI'HJI. Voi. III /(oKAaou, a,06141eHU11,
cmamuu no e:IUK03HaHue, Sofia, 1963, 346 p1.
Tipli.rită în cinstea celui de-al V-lea Congres internaţional al slaviştilor, culegerea de articole care formează obiectul recenziei de faţă a.bordează probleme ale lingvisticii slave în plan
comparativ-istoric şi tipologic, ale istoriei ~verselor limbi şi monumente slave. ale legăturilor
dintre slavi şi neslavi, ale uniunii lingvistice balcanice ş.a.
Articolul cunoscutului lingvist bulgar V I. Geo r g ie v, llpac11aBRHCKUil u UHiJoeBponeilcKuil (p. 5-34), se ocupă de o serie de chestiuni ale gramaticii limbii slave comune_
Autorul prezintă faptele ln lumina celor mai recente cercetări ale indo-europeniştilor, inclusiv
celor efectuate de el însuşi. Astfel, VI. Georgiev arată că limba ilirică nu poate fi considerată ca protoalbanezl., după cum nu se poate vorbi nici despre anumite legături dintre această limbă şi cele slave sau baltice.
Originea numelui Dunli.rii e privitA. dintr-un unghi nou, renunţîndu-se la ipoteza transmiterii sale, printr-un intermediar gotic, ln limbile slave şi ln cea română. După părerea autorului, care se sprijină pe un mare număr de date lingvistice şi istorice, e probabil ca slavii
să fi împrumutat acea.stă denumire de la vecinii lor daci.
Nu o datA. • slaviştii au încercat să explice originea şi caracterul sunetului „jat' (l-t).
Pe VI. Georgiev !I interesea.zl. în primul rlndj tratamentul lui E în ramura răsăriteană a limbilor slave. Oare deschiderea acestei vocale, respectiv trecerea E > ''· ia s-a produs ln perioada slavă comună sau în cea slavă tlrzie? Faptele din bulgară, greacă şi dacă au menirea să
demonstreze că t între secolele V-IX l slav comun (lung) se pronunţă, în limba bulgaroslavă, ca jat' t. Cauza fenomenului trebuie văzut în substratul dac sau daco-moesic.
Problema lui jai' în bulgară nu poate fi însă despărţitA. de cea a lui I slav în genere,
la rezolvarea ei trebuind să concure, după părerea noastră, aplicarea metodelor moderne de
cercetare, a.şa cum procedează de exemplu M. Samilov. Teza promova.tă de a.cesta in monografia. sa (vezi nota) ni se pare mai admisibilă decît cea susţinută de prof. VI. Georgiev.
şi a.nume: tn perioada tîrrie a slavei comune se întrebuinţa. şi diftongul
şi monoftongul
în funcţie de stilul vorbirii 8 •
O deosebită atenţie merită şi opinia exprima.tă de autor cu privire la originea unor toponimice de pe teritoriul României. Bunăoară, numele rlului Ialomiţa, socotit înainte ca fiind de
provenienţă slavă, constituie de fapt „o formă slaviza.tA. a unei denumi:rl. dacice preslave" (p. 12).
De origine dacă (daco-moesică) este şi slavul vatYa.
ln privinţa. guturalelor, articolul reia teoria bipartiţiei lor (ln velare şi clabio-velare).
pe care autorul o enunţa.se anterior'·

•ea,

l Volumele 11 11, I\' şi V au fost preuntate In • Romenoslavica •,Tom X, 1964, p. 49.'i-501.
I Dintre cC?rr.etările de ultimă oră pe ace3.Stl t'mă, semnalăm monografia lui M. Sami Jo v, TIJe fomene
ir1 51"L>K, The Hague, MolJton and Co, 1964, 172 p.
3 Vezi recenzin lui V. K. Jurav1iov la cartea lui M. Samilov, ta «Bon11ocw Jl3L1•0:1H&BHJ1», 1965, l.
' V I. Geo r g ie,., HccAtbfHaHUR no cpa•Hume1111110--ucmopll'ltctc0My JUlrlR02N'1HUIO, Mosi:ova, 1958.
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Un spaţiu la.rg se acordă problemei vocalei o în sla.va. comună 1, Este emisă presupunerea,
întărită de numeroase fapte din limbile sla.ve şi nesla.ve, că în sla.va comună exista. corelaţia. ă:
4. şi nu o : o, cum se credea îndeobşte. Este atinsă în treacăt şi problema. originii akaniei în limbile slave, pe care autorul o prezintă ca pc un fenomen foarte vechi. După cum se ştie, această
problemă a fost pe larg dezbătută în paginile revistei «Bonpoci.1 JOLIKOJHaHHJI• 1, fără a se ajunge
însă

la o unanimitate de vederi. Faptele pledează, totuşi, în favoarea altei teze, aceea a
strict locale şi tlrzii a vocalismului atonic slav. Despre acest lucru s-a mai scris,
aşa că nu e cazul să revenim.
In articolul său, XapaKmep Ha oucKycuoHume B&npocu 8 cpuBHumeAHama zpaM:imuKa Ha
CAQ6RHcKume e3UJIU (p. 35-50), I. L e k o v stăruie asupra problemelor litigioase ale gramaticii
comparative istorice a. limbilor slave.
După părerea autorului, aici intră: 1) obiectul şi metodele gramaticii comparative-istorice;
2) originea limbii slave comune şi răspindirca sa teritorială; 3) divizarea dialectală a slavei
comune; 4) epoca balto-sla.vă; 5) periodizarea şi clasificarea limbii slave comune şi a diverselor
limbi slave; 6) tendinţele de dezvoltare dependentă şi independentă a limbilor slave. Sînt enumerate totodată opiniile unor învăţaţi la adresa. fiecăreia din aceste probleme, însoţite de
observaţiile şi aprecierile autorului.
In ultimul deceniu, au luat amploare în lingvistică - deci şi in slavistică - cercetările
tipologice. Pentru a ne· convinge de aceasta., e de ajuns să răsfoim principalele periodice de
specialitate care apar în ţările slave şi neslave. Probleme de tipologie a limbilor slave abordează şi prezenta culegere.
.
.
I s t v a n · F o d o r propune în articolul ·său, La ţypologie des langves slaues el le genre
grammatical (p. 51-58). o clasificare tipologică a limbilor slave după categoria genului.
Aceasta din urină este definită ca o categorie morfologo-sintactică, pe care nu o omite nici
clasificarea tradiţională diacronică. a limbilor slave. Pentn:i clasificarea tipologică, criteriul
propus este "însă insuficient fiincl nevoie şi de alte categorii, cum s!nt cele de animat-inanimat,
de persoană-non-persoană 3. Luîndu-le în considerare şi _pe acestea, autorul schiţeaiă o clasificare tipologică a limbilor slave, în care valorifică idei exprimate înaintea sa de N. Durnovo •,
L. Hjelmsle\• & ş.a.
Articolul cercetătorului bulgar S '" Ivan ce v, K&M xapaxmepucmuKa Ha ZAOZOAHHR
suiJ 6 CAaB.RHcKume e3 uqu (p. 59-80) este consacrat tipologiei aspectului verbal in limbile
slave. Analizind o serie de teorii moqerne cu privire la aspectul slav 6, autorul ajunge la concluzia că ele nu ţirradesea seama de toate manifestă.rile posibile ale acestei categorii. În principal,
articolul concretizează, completează şi precizează - cu aplicaţii la bulgară, rusă, cehă - tezele
lui R. J a.kobson referitoare la aspecte elaborate încă in. anii 30 '. În limbile amintite, opoziţia modologică formă perfectivă - formă impedectivă, . propusă de J akobson, nu acoperă
însă unele cazuri concrete de folosire a formelor .de aspect. _De aceea - afirmă autorul - trebuie
să avem în vedere şi opoziţiile semantice, ale căror membri se deosebesc prin conţinut ş.i
prin· întrebuinţare.
Corectivele introduse de Sv. Ivancev sub forma uuor scheme-opoziţii semantice .concrete
ar putea fi totuşi cu greu extinse asupra întregului sistem .aspectual slav. Datele limbilor cehă,
bulgară şi rusă nu epuizează .complexitatea raporturilor aspectuale. Din punctul nostru de
vedere, rezolvarea problemei comportă două obiective: relevarea, pe de o parte, a trăsătu
rilor comune tuturor limbilor .slave, iar pe de alta, a celor individuale, caracteristice pentrn
sistemul aspectual ai cutărei .sau cutărei limbi slave_
dezvoltării

I

Aceast~

parte a

de aserilCoea llut:llMO

lucrării

lui Vl. Georgiev este reprodud ln revista (<Bonpoc1:.1

„ptbOKl/UIO. 06U1tciDf1RHCICDt 3HO'leHUe npo6AeMW tJNDH•R,

R3blJ:03RBHHll»

1963, 2;

vezi

ihid., 1964, 4."

! V. G. R u u t Ii o V, K (/)0'101tozu1.1ecKoli uHmrpnptmaquu pyccKozo turDR&ll, BJI, 1963, "2; -p. S. K uz.ne1 o,., K sonpocy o npouc.roJ1iCăeHuu OKaH•.•, "B.Jl,. 1964. l; V. I. L t L k"i D, EU1e K 1onpocy o npouaox~Huu
pycc1rozo aKOHbR, BJi,
1965, 4.
..
.
3 cr. A. A. 7. a Ii t ne o. k, KamezopuR poOa u ot>ywett.teHHOCmU B.PYCCK.OM A3b1Ke, BA.. 1964, 4j
G.
cAas.•HClfUZ R3Wlfa.x, BJI, 1964, 6.
:
I\ ar pin s k a ia, T11no.toz1i1R potkJ

o.

„

' N. Dur novo, La callcorie "" genre en. ru.sse modt:rru, RESE, IV, 1-4, 1924.
.
8 L. H j e Im s Ie v, A.n.imJ it t10na11-,mt' 1 pers.orsnel et ft(t"·f1ersM1nel, • Traveaux de l'Institut de·1iogu1sl1que •,

I, Pari•, 1956.

'

I Vezi de exemplu culegerea de articole. Bonpocw lA020AbHOZO „,t}a, 1962, p. 438.
.
7 R . .J a k: o b 5 o 11 1 .~,,,_r Slrvktur tUs.. ru.ssiscl~n Verbtitns~ Cliaristerii. G'"1il.Plmo Mathcsio quinquali-enario, PraGae, 1932.
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Artic:ilelc lui K. P o p o v, 3a HRKOU oco6eNocmu Na 6M2apcKomo cbcmaBNO cKaJyeMo,
€bnocma6eNo c pycKomo (p. 121-134) şi. G. Tag am 1 i ţ k i, H11Kou oco6eHocmu B ynompecama Ha .uecmouMeHuAma B pycKu u 61>MapcKu e3u1' (p. 255-276), au ca obiect comparaţia,
tic orientare tipologică, dintre unele limbi slave.
Aşa, în bulgară predicatul compus nu se lipseşte de copula 6r.imb la prezent, foloseşte
forma articulată sau nearticulată a adjectivului cu rol de nume predicativ, în locul formei lungi
-sau scurte din limba. rusll. ş.a.m.d. Pe a.ceastll. cale, sînt evidenţiate construcţii şi modele speciiice pentru limbile bulgară şi rusa..
Pe aceeaşi linie, G. Tagamliţki compară pronumele personale şi reflexive !n cele două
limbi, stabilind deosebiri !n funcţionarea lor. De pildă, particula bulgară ce (cu) se dovedeşte
mai activă decît corespondenta ei rusească -c11.
Trei articole dezbat problemele hidronimiei şi toponimiei slave: I. Duri dano v,
lO:NCHQCAQB!IHCKUme pe~HU HQ3BQHUJI u meXNOmo 3Ha~eHue 30 c.1aB!IHCKUJI monoHUMU~eH Qn!AQC
I. Za im o v, 5uzapcKu BodHU uMeHa B cBe '!1A:JHama Ha c11aBRHCKama 11eK€UKa (p. 301-308) şi P. Fisc he r, E. Ei c h Ic r, G. Na uman n, G. W a I te r, G.
S c h a 11, G. W i t k o w s k y, Beilre.ge zum Slawischm Onomastisâren Atlas aus der DDR

{p. 181-212);

(p. 213-244).
Primul articol analizează 28 de hidronime de pe teritoriul Jugoslaviei, 12 de pe teritoriul Bulgariei şi 4 de pe teritoriul Macedoniei Egeice şi Tracici Occidentale. Pentru claritatea
<iemonstraţiei, se anexează următoarele hărţi: 1) cele mai vechi nume slave de rîuri mari
'Şi mijlocii din Peninsula Balcanică (schiţă sinoptică); 2) rlb"Jlîndirea hidronimelor slave comune
'*Oca, • Ryla, şi • j an; răspîndirea hidronimului • Bystria la sud de Carpaţi. Hărţile sînt însoţite de lista hidronimelor şi a coordonatelor lor geografice. Studiul se încheie cu o listă de abrevieri.
·
Articolul lui I. Zaimov completează oarecum pe cel precedent, considerind hidronimele
bulgare pe fondul larg al dezvoltării vocabularului slav. Intr-adevăr, gradul de probabilitate
-cu care se stabileşte originea cutărui sau c.utărui hidronim creşte simţitor cînd cercetarea antrenează şi datele celorlalte limbi slave.
Lucrarea colectivă a specialiştilor germani (vezi mai sus) se distinge prin bogăţia materia:lului faptic din domeniul onomasticii slave, aşa cum este ea atestată în nordul şi sudul R.D.G .
.Studiul cuprinde şi cîteva hărţi.
Două articole se referă la raporturile lingvistice interslave şi, respectiv,· la. cele dintre
slavi şi neslavi: R. Bernard, Rapports lexicaux des langues slaves: trois mols du russe litle~aire represenUs da.ns Ies dialectes bi<lgares (p. 245-248); G. G. Bi I f e 1 d t, Die slawischen
„igenllichen Relikworler in deu.tschen Mundarlen (p. 153-170).
Primul articol discută cuvintele ruseşti MeUfOHUH, „mic-burghez", xpOMUHa „clădire" şi
.:HCeHU{UHQ „femeie", urmărind aria lor de rl!.spîndire pe terenul dialectelor bulgare.
După cum menţionează G. Bilfeldt, numărul relicvelor lexicale slave în graiurile germane
oestc destul de mare, ceea ce confirmă o dată în plus cunoscuta teză a vechilor raporturi slavo-germane, marcate.prin influenţe lingvistice reciproce. Se ştie !nsll. că, într-un trecut nu prea
.depărtat, numărul împrumuturilor slave din limba germană era în mod artificial diminuat.
Subiectul articolelor lui K. Mir ce v, 3a 113UKosume oco6eHocmu Ha HDBoomK.pumu
.efjpazMeHmu om 11aiicmap c11aBRHCKU anocmo11cK.u meK.cm-EHU/ICKU anocmoA om XI B.
(p. 81-104) şi N. M. Dl le vs k i, YKpaUHCKoe pyKonucHOe eBaHUAUe 1568 zoda u~ I'aJTU~a B My3ee Bo3po:>1ede11u11 zopoda Csu11Jm0Ba B lio11zapuu (p. 309-322), !I formează limba
:unor monumente scrise.
K. Mircev, cunoscut istoric al limbii bulgare, analizează particularităţile limbii unor fragmente ale Apostolului din Enina (sec. XI). descoperite în satul cu acelaşi nume din Bulgaria
Centrală. In ce priveşte fonetica, sint semnalate vocalele nazale, vocalele reduse (.,. şi "-)
intrebuinţarea lui t în locul lui r., alternanţa .o: t, haplologia etc. Morfologia şi _sintaxa
fragmentelor se caracterizează de asemenea prin trăsături arhaice.
N. M. D!levski se ocupă de manuscrisul unei evanghelii ucrainene din Halici (1568)
descoperită !n anii 30 pe teritoriul Bulgariei. Autorul nu aprofundează, totuşi, studiul limbii
monumentului. Atenţia sa se concentrează a.supra paleografiei textului, a.supra izvoarelor şi istoriei sale, precum şi asupra ucrainismelor (fonetice, gramaticale şi lexicale) care se pot întilni
31 -

1003

https://biblioteca-digitala.ro

CRITICA

şi

BIJILIOGRAFIE

aici. Toate acestea au o neîndoielnică valoare ştiinţifică, dar lingv.iştii, cărora li se şi adrecercetarea, sînt în drept să pretindă o analiză mai temeinică a limbii monumentului.
Un şir de articole sint închinate diverselor limbi slave sau dialectelor lor.
Astfel, J. va n K am pe n şi-a ales ca temă conjugarea in bulgară: liMzapcKo cnp11:11eeH11e Kama npo6AeMa Ha ifjopMa.1Ha u 11ozu~Ha e3UK06a UKOHoMUR (p. 277-290), pe care o
discută în planul economiei formale şi logice a limbii. La sfirşitul lucrării se dau o serie
de tabele.
Bizuindu-se pe metodele geografiei lingvistice, S toi k o
S t o i k o v, în articolul
OcHOllHQmo ouaAeKmHQ OeAeHue Ha 6uzapcKu e:JUK (p. 105-120), aduce serioase, corecturi clasificării badiţionale a dialectelor bulgare. Asemenea metode îngăduie să se determine mai precis repartiţia teritorială a diverselor fenomene dialectale, ceea ce face ca
şi împărţirea graiurilor bulgare în răslritene şi apusene să apară într-o lumină nouă. La articol
se anexează hărţi ale unor izoglose lexicale, morfologice, accentologice şi fonetice (pentru acestea
din urmă se dau 2 hărţi).
Articolul lui I. E 1 e n s k i, KbM 11onpoca 3a Hecmo6UAHOcma HO Hoco11ume CbZAaCHU tt
6Mzapc1w Z06opu(p. 323-332), se axează pe o problemă de dialectologie bulgară. Trecţrea m>
" şi invers, activă !ncă !n perioada preslavă, este proprie multor limbi slave şi a fost condiţionată de cauze de ordin fonologic. Autorul respinge pe bună dreptate teoriile care încearcă.
sl explice instabilitatea consoanelor m şi " în graiurile bulgăreşti prin influenţe externe.
G. S c h u st e r - S e wc face o succintă trecere în revistă a istoriei limbilor literare
sîrbo-luzaciene în articolul Die Geschichte der sOf'bischen Schriftspra&he11 ( ei11 Grundriss)
(p. 135-152).
In articolul J(11a cuHmaKcu•ucKux 3m10oa (p. 249-254), V. I. Bor k o vs k i îşi
propune să dea răspuns la întrebarea dacă pot fi socotite împrumuturi !n limba rusă veche
1) propoziţiile negative fără negaţie înaintea predicatului sau cu negaţie dublă; 2) construcţia
„dativul absolut", atestat! in nenumărate monumente. lntemeindu-se pe propriile sale observaţii, autorul ajunge la concluzia că: 1) turnurile cu negaţie şi fără, ca şi cele cu dublă negaţie, slot caracteristice graiurilor ruseşti şi nu rezultă dintr-o inriurire din afară; 2) dativul absolut reprezintă de asemenea o particularitate a sintaxei slave orientale.
Raportul dintre limba veche slavă de redacţie sîrbă, pe de o parte, şi cea sîrbă propriuzisă, pe de alta, este pus in lumină de D. Bari a k tare vi ci în articolul Odnosi izmei srpskoslovenskog i srpsllog jezilla (p. 343-346). De la apariţia scrierii şi ptnă în sec. XV, limba
veche slavi folosită în Serbia şi-a îmbogăţit considerabil fonetica şi gramatica pe seama elementelor populare şi familiare. In secolele XVI şi XVII interacţiunea dintre slava cărturărea
scă şi sîrba familiara devine mai puţin intensă, din cauza folosirii limbii ruse în scopuri religioase.
Două articole ridică probleme legate de uniunea lingvistică balcanică. Acad. A I. Rose t t i.
în articolul La sit„ation du roumain parmi Ies langues balkaniques (p. 171-180), remarcă <>
serie de trăsături - de natură fonetică, morfologică, sintactică, derivativă şi lexicală - care
apropie româna de celelalte limbi din Peninsula Balcanică.
]. E 11 i s, ln articolul Possible comparisons of Balkan and North-West european li11guistic commu11ity, with rejlll'ence to system-reduction method of quantification (p. 291-299), se
opreşte la următoarele probleme: l) aria uniunii lingvistice balcanice; 2) uniunea lingvistică.
balcanică şi cea nord-vest-europeană; 3) metoda cantitativă de sistem-reducţie a comparaţiei ln lingvistica descriptivistă şi aplicarea ei la ariile convergente.
Articolul lui S. Ci u k a I o v, Cmo zoouHu p)'CKo-6M2apcKa u 6MzapcKo-pycKa AeKc111co2parfiu11 (p. 333---341), este prilejuit de aniversarea unui secol de existenţă a lexicografiei ruso-bulgare şi bulgaro-ruse.
Articolul are nu numai meritul că tratează unul din aspectele interesante ale istoriei lexicografiei interslave, ci şi acela că înşiruie !n ordine cronologică dicţionarele bulgaro-ruse şi rusobulgare apărute !n decurs de un veac.
Culegerea recenzată, care reuneşte lucrările celor mai de vază slavişti din numeroase ţări.
prezentate la cel de al V-lea Congres Internaţional al Slaviştilor de la Sofia, reprezintă o preţioasă contribuţie la dezvoltarea lingvisticii slave.
sează

ECATERINA FODOR
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."fl.1anuel. du vieux slave, tem~ I. Grammaire.
Seconde edifrm revue et augmentee, Par;s, ln-;titut d'Etudes daves,
1964, 389 p.
ANDRE VAILLANT,

Considerată ca temelie a studiilor de slavisticii., limba slavă veche a stat în atenţia onora
din cei mai de seamă slavişti, printre care savantul francez Andre Vaillant. Nu demult a apărut
ediţia a II-a din volumul I al celebrului Manuel du vie.ux slave (ediţia l-a, publicată în 1948 a
fost tradusă şi în limba rusă 1 ).
Precum spune autorul în prefaţă (p.10), în ediţia a II-a, revăzută şi completată, a corectat
greşelile de tipar şi de redacţie, a înlăturat omisiunile, a adăugat materialul furnizat de o nouă.
despuiere a textelor şi a adus la zi indicaţiile bibliografice.
Ca structurtl, ediţia de faţă nu difer!!. de cea precedentă decît în două puncte: a) prin adăo
girea unui paragraf în plus numerotat 123 bis, intitulat Alteration du systeme des cas, în care A.
Vaillant precizează. că în slava veche "folosir le cazurilor sint complexe dar regulate ... şi, în principiu, nu se întîlneşte confuzia dezinenţelor cazuale, iar exemplele sporadice int!lnite în manuscrise
sînt doar greşeli ale copiştilor şi nu primele trăsături ale reducerii ulterioare a flexiunii nominale
din bulgaro-macedoneană" (p. 192); b) prin adăogarea unui indice de cuvinte studiate (p. 381382), în care - precum spune autorul - sînt incluse numai cele care prezintă un real interes şi
care nu pot fi găsite uşor prin consultarea tablei de materii.
Profesorul A. Vaillant, bazat pe cunoaşterea profundă a materiei, a adus lnsă o serie de precizări, completări şi îndreptări de detaliu, consecinţă firească a cercetărilor şi rezultatelor obţinute
în specialitate în ultimii 15 ani. Astfel, din numeroasele completări care reţin atenţia, cităm ctteva
pe care le înşirăm în ordinea paginilor lucrării.
I. In limba slavă veche exista tendinţa ca substantivele nume de oraşe care în limba greacă
erau de genul feminin să se adapteze la declinarea masculină, ca în cazul lui co•~YH• (p. 117).
2. Pronumele T1' şi .„ se puteau postpune unui substantiv şi chiar se puteau suda cu acesta,
dar păstrîndu-şi mai mult sau mai puţin valoarea de pronume demonstrativ. ln slava vecheexistă „momeala" - cum îl numeşte autorul - a unui articol nehotărit IE A H Hi. care însă nu
constituia altceva decît condiţiile care vor permite lui ,.,. postpus să se dezvolte în medio-bulgară
ln articol ul hotărlt (p. 141) .
·
3. Apariţia lui IE,\Hlf1' în Codex Maria111•s şi Cartea lui Sava sub influenţa lat. u11us
marchează începutul dezvoltării articolului nehotărit „un" în limbile slave.
4. In mod special trebuie relevate completările aduse la capitolul închinat cazurilor, cum ar
fi: a) genitivul-acuzativ (p. 177-178); b) genitivul adverbal (p. 182-183); c) instrumentalul
calităţii (p. 190-191).
Relevăm şi unele precizări preţioase.
1. Tratatul călugărului Hrabr care ne-a parvenit în slavonă, a fost compus în greacă (p. 12)
2. Deşi anii erau socotiţi după era bizantină, conform calendarului religios, la slavi anul civil
începea la I :nartie. De asemenea unele cronografe păstrează pentru datele vechi amintirea erei
creştine primitive (conform căreia creaţia lumii se stabileşte cu 5500 de ani înaintea erei noastre,
p. 24).
În bibliografia numită de autor „sumară", prof. A, Vaillant a introdus de fapt cele mai
importante lucrări care au vă.zot lumina tiparului ln perioada care s-a scurs între cele două. ediţii
(De pildă: primele 7 fascicole din Slovnik jazyka slaroslovi11Sk~ho publicat de Academia de Ştiinţe·
a Cehoslovaciei, L. Sadnik şi Aitzetmiiller, Ha11dwârlerl>uch ~u dttt aJtkirchenslavische11 Te:iae..;
N. S. Trubeţkoi, Altkirche11slavische11 Gramma.tik; Herbert Brauer, Slavische · Spr(J(;hwissmschaft.
etc.
Cu o afirmaţie nu putem fi totuşi de acord. In legătură cu cele mai vechi inscripţii, Prof.
A. Vaillant, după ce afirmă cl numai inscripţia ţarului Samuil poartă dată - anul 993, adaogă.
„o inscripţie anterioară din 943 este de autenticitate îndoielnică" iar alta, de la Preslav, poate fi
datată în jurul anului 970" (p. 14).
Este totuşi un fapt incontestabil că ln anul 1950- cu prilejul unor săpături în satul Mircea Vodă din Dobrogea s-a descoperit o inscripţie fragmentară datlnd
1

Moscova

Edit.ia. rui::a intitulat:'\ Py1-:oeoOcmoo no cmapoCAOIRHCXOMJ' R3blKY tradud de V. V. Dorodici
~nanul 1952 ~ub iedacţia lui V. lrrl. Sidorav c::irr. a şi prefa~al·o Ip. 3-12).

https://biblioteca-digitala.ro

s~a

public.al la.

484

CRITICA 1i BIBLIOGRAFIE

din anul 943, a cărei existenţă. şi autenticitate este certificată de toţi specialiştii care au consultat-o. Ea este apreciată ca fiind cea mai vche inscripţie slavă datată 1 .
Tomul al II-iea intitulat Te:xles el glossaire, apărut în ediţia a doua !n 1963, nu prezintă
deosebiri faţă. de cel din ediţia I-a.

LUCIA D JAMO-DIACONIŢĂ

Pa36Umue coBpe.MeHHozo pyccKozo 113&1Ka, lbJlaTeJihCTBO AKalleMHH HayJC CCCP,
MocKBa, 1963, 171 cTp.; Pa36umue zpaMMamUKu u AeKcuKu co6peMeHHow pyccKozo
.11J&1Ka, lil.naTeJibCTBO „HayKa" MocKaa, 1964, 364 cTp.; Pa36Umue AeKCUKu co6peMeHHozo pyccKozo 11J&1Ka, lfa.u.neJibCTBO „HayKa", MocKBa, 1965, 135 CTp.; Pa3.sumue CA06006pa306QHUJI C06peMeHHOZO pycCKOZO Jl3b1Ka, lh.naTeJibCTBO „HayKa ",

MocKBa, 1966, 210 cTp.
Bce nnueuaJBaHHble c6opHHKK, eblnyzueuub1e HHCTHTYTOM pyccKoro JIJwKa AKa.llCMHH
Hayx CCCP, co.1:1epl1Car pa6orw, noce111.11eHHhie eoopocaM paJBHTHR pyccKoro J13hIICa e coeeTcxyio Jnoxy. JlepsLdl K.I HHX 6orree puuoo6pa3eu no caoelt TeMaTHKe, xacatozuelicR paJ.IIH'IHblX
acuenos paJBHTKR coepeM~Huoro pyccKoro Rlb!Ka. JlOCJJe.izy10zuHe c6opuHKK, xaK rnacJIT H caMH
urnaeHJI, CTaBllT nepe.1:1 co6oli 38J:la'fy OCBCTHTb upo.11eccL1 p83BHTKR pyccKoro R3LIK8 B YKaJ8HKblli
nepHOJ:I JIHWb Ha oope.a:eneHHOM HJIK onpe.a:entHHblX ypOBHRX.
B CBOCM 0601peHHH c6opHKKOB Mbl 6y.neM npKJ:1CpllCKB8TbCJI He xpouonorH'fCCKoro npHHLIHl!a, a TtMaTH'fCCKOro, KOTOpLill. UaM KallCCTCR HaH6onee JKOllOMHlolM H HBrJil!J:lllblM B p8MK8X
peu.eHlKH, pa1MepL1 KOTOpoli HMCIOT CBOH rpaKH.[ILI.
E:>Jibmo: MCCTO, no MHCHHIO pe,a:aKLtHH nepeoro c6op11HKa, np11 paJpa6oTKe npo6neMbI
{<PyCCKKli 1!3LIK H COBCTCKOC 061UCCTBO» J:IOJIJICHO 3811HMan. «.a:era.rn.uoe HCCne.no&aHHC npo.11ecCOB COBpCMCHHOli peqeeoR J:ICl!TeJ!bHOCTH», H6o «TOJILKO rny6oKHR auanH3 pt'fCBLIX aKTOB .a:acr
BOJMOlKHOCTL YCT8HOBHTL COOTHOWCHHC B HHX 3JICMCHTOB aocnpOHJBOJ:llL\fOTO H 11eeocnpOHJBOJ:IHMOTO, 0511.{ero H HHJ:IKBll.llY8RbHOTO, CTIUlHliHoro H C03H3Tem.uoro» 1• CoepeMCHHOl!: pycCKOI pe'ltBOll J:ICRTCJILHOCTH K no::BRWCHa 66JIL1U8JI '!aCTb CT8TCll. ecex 'ICTLIPCX c6opHHKOB. Ilepebill
JO HHX - «PaJBHfHe C03!)e\l'eHHOro pyccKoro RJbIKa>> (PcpJI) OTKpbleaeTCll craTLelt M. B.
fl 8 R O B 8 0 cmUll!IX npOUJHOW!HU,• (a C6!11U C 06UJUMU npoa.1eMQMU cmu11ucmui;u) (CTp.
:5-38), tll,l(!l::reea110R no pyc::Ko9: o;i:jJ;n:11111 e:i e:eM umme craTelt
Aerop ycrauaenHeaer CBJilL MelKll.Y neKCK'lecKKMK K npH3HOCHTtnbllLIMK CTKJll!MH. B xo.1:1e
11crope'fe::Koro pusRrHR pyc:~oro JIJbIKa xapaKTep 3Tolt CBRJH MeH11nc11. TaK, ecnK n XYIII-XIX
BB. neKCK'fecKKC K cj>O!ICTK'ICCKH: Il0KaJ8TCllH J:IOllOJIKRllH .1:1pyr .1:1pyra: cnoeo, BCTpC'l8IOIUCCCll
:e OIIp::,n:eJie!IHOM CTKne, Morno K\l'eTb TOJibKO Ty cj>oueTK'fCCKYJO o6oJIO'IKy, KOTopaR COOTBCTCTeoeana HOpMiM 3TOro CTHllJI, TO B COBPCMCHHOM PYCCKOM JIHTepaTypHOM RJLIKC MClKJ:IY neKCH"!CCKllMK K cj>oueTH'ICCKHMK noKaJaTenl!MK cy1UecrsyeT HCCKOJILKO HHoli: THn CBRJH. TopJKecreeileaR neKCHKa MOJKCT npOK)HOCHTLCA B ueltrpanLHOM CTKJIC. JlpOH3HOWCHHC JKC B BLJCOKOM
CTHJie YCHJIHBaCT JICKCK'ICCKYJO CTHneeylO OKpacKy. «TaKKM o6pa.JOM, -38KJIJO'l8eT 8BTOp CTaTLH
cj>OHCTH'iCCKKe cpe,a:crsa HaCJI8HBalOTCR Ha JICKCK'fCCKHe CTHJieBLIC cpe.a:cTBB, BapLHPYll CTHneeyio OTHCCCKHOCTL TCKCra» (crp. 30). Bonpocbl CTKllHCTHKH pyCCKOCO npoH:JHOUICHHJI noKa
paJpa6onnLJ He.a:ocraTO'fKO. M. B. Jlauos npe.a:11araeT pR.a: HHTepecRbIX peweHHll. O.nuaKo ouK
HC ecer.n:a no,1111eplKHH.!OTCR ijlaKTll'ICCKK\f M8TCpH8110M, OT'fero KKOr,!l.a C03,a:aCTCR eneurneHHC
-reopCTll'ICCKKX .a:ora,a:oK, a ue 18KJIIO'fCKHll., IlOJ:ICKaJaHHLIX RJLIKOBLIMH cj>aKTaMH.
Eorree m11poxoe o:se1UeHRe ua crpauKu.ax nepei.1x .a:syx c6opHKKOB IIony'IKJIH npo6neM1>1
MopijlonorHB.
pildă: lrm:ripii4 .da'1J din. D1'irogea Jin O.l'f.111 9...:1, • SUhlii 1, lII (L951J, p. 121-128, D :>. w i an
Oo6pyih1r:aucHa11 H:idnuc& 943 zoOa • Roman.-,,lav!ca •, I, Bucure~ti, 19S8 p. FIS-104; Jos i p
StaTos!av.·nska gr11""4Uikti, ZaRtth, l 95li, p. 9; S. B. B e r D s t cin, 011ep1< cpasuume/l&HoiJ Zpa.MatnUKU
CA08JICtuu 11n1~0B, Moscova, 1%1. p. 106;
A. 1. G or ş k o v, Cmapoc11aa1111cKuU R3bll\, ~foscova, !963, p. 59-60.

' Vezi de
'P. B o g lJ an,
Ham m,

F. V.Mare ş, D1•4 objevy slarjch slo~anskjch 1iapisu v. SSSR u Smofonskc a v R1umrnsku, • Slavia •, XX, 4, Praga.
19.Sl, p. 497-SH; acad. Iv. G o ş c v, Cmapo6M2apcK11 ZAa20Au11eCKU u ICUPUACJtll" HaOnut:u, Snfia, 1%J.,: p i7-79
153.
s Palflumut! cospt!Mt!llHOZO pyccxozo R3b1Ka, ~Tp. 4.

'j·
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11. n. M y 'I H H X B CTaTbC Kamezopu11 poi>a u ee pa36Umue 6 C06peMeH/IOM pyccKOM AUmepamypHOM Jl3b1Ke (Pcpll. crp. 39-82), HCilOJlbJYll JIJblKOBOl! MaTepHan COBCTCKO:ll :moxu, yrny6JJJICT Y'ICHHC o KaTeropHB pa.a.a. B po.a.oaoA CTpyxType HM BbT.[J.erunoTCR .!I.Ba Rpyca - CBHT8KCBJCOMOpcj>oJIOTH'ICCKHl! H CCMaHTK'!ecKHll:. B COOTBeTCTBJm c 3THM no.a.pa3.11eneHHCM CTPOHTCll H A8.JlbHeltwee HJJJOlKCHUC.
IlpoQecc aKTllBll3aQKH CKHTaKCH'ICCKHX CpCACTB BblpaJKCHHJI XaTCTOpHH lKCHcxoro pa.a.a B
COBCTCK}'IO Jnoxy aBTOP 061>RCHCT TCM, '!TO «CHCTCl>la cycj>cj>HJCcaru.Hldx cpC.[J.CTll cyWCCTBHTCJJDHWX
oxa:Ja.JiaCb HC B COCTORHH.H YAOBJJCTBOpHTb noTpe6HOCTb RJhlXa B pll,ll;C HOBblX lKCHCKHX H8.3BaHH1i JlHQ no npocj>eccHB H CDCQHaJibHOCTH» (CTp. 80). ,llaHHoe nOJJOJKCHHC pa6oT.bl, KaK H PllA APYTHX.
B 'lacTBOCTH, DOJIOlICCHHC o TOM, 'ITO B PYCCKOM llJ.bIXe BOJpacraeT TCHllClilUlll K aCCHMCTpRII B
cnoco6ax BblpaJKCHHll KaTeropHl! po.11a (HecOOTBCTCTBIIC MCJKA)' MOpcj>OJIOTR'ICCKHM H CBHTaxCH'ICCICHM IlOKaJaTeneM lKCHCKOTO pa.a.a), Ha Haw BJfJIR.[J. HYJK.D.alOTCR B YTO'IHCHHRX.
He CTOJJ.b KaTCrOpH'!Ha B CBOHX BblBOllax CTaTbll H. A. J1 H KO· T p H B H [{IC O A
HauMeH06aHUJ1 AUi/ J<ceHCKOZO noAa cyUfecmBumeAbHblMU JK:eHt:Kozo u My:>1ecKozo pooa (c6. «PaJ.
CJJOB006paJOB.>>, CTp. 167-210). YaenH'!CHHe 'IHCJia MYlKCKHX HaHMCHOBaHHl! no OTHODJCBHIO K
lKCHlllHHaM a Ha'!ane XX sexa H, oco6eHBO, B COBCTCKH:ll nepHOll asTop o61>RCHJICT npB'IHHaMH
JJHHrBRCTH'lecxoro H JKCTpa.mtHrBHCTH'lecxoro nopll.D.Ka. K nepBb!M asTop omocRT:

I) JIB/leHHJI, CBRJaHHble DPllMO HJJR ICOCBCHHO c o6well TCH.[J.CH!lllCll JIJ.bJKa X aHaJJllTB!lM)';
2) HaJIB'IHC B pyccxoM JIJblKC HJllaBHa CJIOB M)'lKCXOTO pa.a.a, HC BMCBDIHX oapanneneil llCCllxoro pa.a.a: 6ope11, BOUH, KY3Hel/ R .D;p.;

3) HaJIH'IHC onpe.D.eneHHoro ICOJJH'lecTBa CJIOB, OT KOTOp.bIX HCBOJMOlKHO o6pa30BaTD cnoea
lKCHCKOTO pa.a.a (cp. 6U01IOZ, neoazoz B .!J.p.);
4) HCBOJMOlKHOCTb o6pa:ioBaHHJT napbl lKCHCKOTO po.D.a, oocxon&xy Mopcj>onom'ICCKOC o6pa30BaHllC, XOTOpoe Marno 6bl DOCJJYll<HTb xoppenJIHTOM llCCHCKoro pO.D.a K CYWCCTBl!TeJJbHOMY MYJKcxoro palia, RMeer ,D;pyroe 3Ha'ICHHC (cp. Mampoc - Mampoci;a, nepeooBUK - nepeo0Bu11a H .D;p.);
5) JIBJJCHHJI CHHTaKCH'ICCKOro nopR.D.Ka.
OcHOBHDIM BHC/IHHrBHCTH'ICCKRM cj>aKTopoM yeenH'!CHHJI 'IHCJia MYJKCXHX HaHMCHOeaJndl,
npRMCHRCM.blX DO OTHOWCHHIO X llCCHWHHC, RBJIJICTCR 6opb6a Ja pa.sHonpaBHC :ICCHWBH.bl B
CoseTcxoM Coto3e.
Kax cnpaseJlJIHBO noKaJbl&aeT aBTop CTaT&H, cycj>cj>HKcaJI.bHaR CHCTeMa pyccxoro .113bD<a
6.i.ma He CTOnb 6ecce.'l.bHOA, xax JTO )'TBCpJICllaCT 11. 11. My'IHllX, B y,11;oenenopeHHH noTpe6HOCTC:ll
06paJOBaHHJ1
HOBbIX cnoe JICCHCKoro po,11;a. «Hoa&re coQHanbHbJe ycnoe!l11 803MOlKHOCTI>
AJJJI JKeHWRBbl DPBMCllHTb ceolt TPYA s pa:inB'IHblX o6JiaCTJIX opOH3BOllCTBa H 06WecTBCHHOA
llCllTCJl.bHOCTH - He TOJI.bKO HHTCHCH<j>HQHJlOBaJIB CTapbie CJJO!la lKCHCKoro pa.a.a ll.l1JI HaJBaHB.JI
JlH[{ JKCHCKoro nona, HO H nopOJK.D.aJIH 3Ha'IHTCJJbHOe KOJJH'ICCTBO HOB.bIX CJJOB lKeHCKOTO po.D.a
.D.nll HaJBaHHJI JIHQ lKeHcxoro nona, li TaKKM o6pa30M CTapaR TeH.D.CHil;llll, DO XOTopo:ll AJJll lKCHUIHH
Tpe6osanoci. OT.D.CnbHOC HaJBaHKC, nony'IHJJB HOBLIC B03MOlKHOCI"H caoero BblJIBJJCHRll« (crp.
178). B CTaTbe OTMC'laCTCJI Pllll cj>aKTopoe, TOPMOJRUlllX paJBHTHC TeH,!ICHUHH yooTpe6nl!Tb CJJOBa
MYlKCKOro po.D.a ll.l1JI HaJBaHllA lKCllllUIH.
Ha MaTepHaJIC COBpeMCHHOll. XYllOllCCCTBCHHO:ll, Hay'IHOJi nHTeparypi.1 R ny6nR!lllCTRKH MDI
llpO,D;CMORCTpHpOBa.'IH, 'ITO B COBpCMCHHbIX BOCTO'IHocnaBRHCKRX R3bIXax MopcllonomeclCllll:
noKaJaTeJI.b pa.a.a y HMCH C)'lllCCTBHTCnbRblX, 060JHa'1a10LQHX JJHQ lKeHCKoro nona, pacIDHpllCT
aj>epy caoero yooTpe6neHH11, ace 6oni.me oxeaTb1sa11 cnoaa, paHee BblCTynaeIDH e c CHHTaxCH.11ec1CHM noxaJaTCIICM po.D.a. TaxHM 06pa10M yCHJJesaeTcR TCH.llCflD.Hll x CHMMeTpBH B cnoco6ax
BLipalKCHHll KaTCrOpHH PO.D.8, a HC K aCCHMCTpHH. 1
K aHanorH'IHblM BbJBOAaM npHMCHBTCJI.bHO K pyccxoM)' JIJbJKY npKWen II. ci>. IT p o T 'Ie H K o a CTaTbe O poooBoii coomHocume,ibHOcmu Ha:J6aHuii 11u11 ( H1 H!lliA10oeHu ii nai> AeKCUKOii
C06emcKoii JnO:JCU) (c6. „Pa3e. rpaMM„ CTp. 106-137), KOTOpbIA KOHCTaTHpyeT, '!TO npouecc
cycj><j>excaJI.bHOTO o6paJoeaHJlll HMCH cywecTBHTCJJbH.blX llCCHCKOro po,D;a, Ha3bJBalODJ.BX JJHU lKCHcxoro nona, craHoBHTCll B coepeMCHHOM pyccKoM JIJblKC sce 6onee aKTHBHblM.

B coepeMCHHOM pyccKOM l!Jb1xe co.D.epllCHTCJI He6oJI.bwoe XOJIR'ICCTBO Tax HaJbleaCMbIX
HCCKJJOHRCMblX HMCH cyIQCCTBHTCJJL.HbJX. 3To, B OCHOBHOM, CJJO!la HHOJIJbl'IHOro npOHCXOlKACRBR.
AHan.e:Jy .a.aHHol! rpyoobJ HMCB cymCCTBRTeni.H.i.1x noceJlllleua CTaTbR 11. IT. M y 'I H e K a Heu1MeH11eMb1e cyUJecmBumeAbHble, U:JC Mecmo 6 cucmeMe CKA011eH1111 u meHoeH11uu pa3Bumu11 • t:OBpeMe11-

1

Ştii11te

E. F oda c, NomiM a.gonUs funinina in limbile sla11e rdsdritene, «Analele
sociale, Filoloc;ie 1964. cTp. 205-213.
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HOM PYCCKOM ,1umepamypHO.W R1b1Ke (c6. „PaJn. rpaMM. CTp. 148-180). Moplj>onorn'leCKHe HCH3MCHJICMLIC HMCH3 CYIUecTBHTenLHLJe BK.HIO'la10·rc11 aBTOpOM B .nee 6onLWHe rpynni.r: 33HMCTBOBaRHLIC H HeJaHMCTBOBaHJlldC CJIOBa. npocnellCasaeTCR HX JDOnlOl.lKll, na'!KKaR c XVIII B. TaK, B
XVIII B. pyccKKi! JIJblK cTpeM1mc11 npH:noco6aTL JaHMCTsosa1111b1~ cnosa H caCTeMe HMCHHoro
cKJ1011eHHJ1. K 30-M ro.naM XIX e~Ka HHOllJLl'lllLie cnoua na'UmaioT nepeXO.llHTL s PaJPJI.11 HCCKnoHReMwx cymecreaTeJILHbIX. Ec11H B XIX n. HeH1MeH11eMOCTL pacnpocl'J)aH11naci. TOflbKO Ha ne6onb·
IUOe KOflH'lCCTBO cnoe H BblCT}'nana flHWb KaK •• noTCill.ll!a.1LHO .11ei:iCTDj'I01Ua11 TCH.llCHLlHll", TO B
COBCTCKOC BpeMll, Kor.aa rpynna HCH3MCHllCMb!X CJIOB nononHHJiaCb ROD006pa3oeaHHllMH, HCH3
MCHRCMOCTb npll CKJIOHCHH!I cyll(ecTll!l'fC!lbHblX nµeepaTHJI3Cb H3 llOTCllUHanbHOit B „peanbHO
.11eitcrsy1owy10 TCll.llCHUHIO"' XOTll neKcaqec1:a H orpaHH'leHHylO.
Cpe.11H HOB006puosa11Hli COBeTCtmit 3i10XH ee.nywee MCCTO 3RHHM3IOT CJIOlKHOCOKpaiueHHble
cnoea (6 rpynn), rpyrma <jlaMHIDlii YKPaHHCKOro npOHCXOlK.lleHHll c cylj>lj>HJ<caMH -KO, -e111;0 ( Illee"eHKo, flpuxoO&KO) H rpynna reorpa<jlH'lCCKHX H33B3HHJ! c cy<!>ijJHKCaMH -UHO, -080 (-eso) (TyUJUHO,
BopOHlfOUO). TipH'IHHbl paJBHTHll HCH3MCHRC:-t0CTH y 3THX CYIUCCTBHTCJlbHLDI MHOn>06p33Hbl H
MOryT 6b1Tb cse.aeHbl !( .llBYM KaTeropHRM: JIHHTB!ICTH'ICCKOro H BHCflHHrDKCTH'lCCKoro xapaKTepa.
TaK, HanpHMep, y cywecrBHTenbHblX Tana TO'JlTPO, ce„1&110 H no.a., HCll3MCH11eMoCTb pa1nHJ1acb
no aHanorHH K HHORJbl'IHLIM c.~oeaM Ha o K T • .11. HeHJMeH11eMOCTb y }'KaJaHHbIX Bb1we reorpa4>H'ICCKHX Ha1saHKi! cTana pa1sHBaTbCJ1 no.11 eo1.aencreHeM, s ocnounoM, BfleWHHX lj>aKTopoe.
ABTop OTMC'laeT B Ka'leCTee o.11noro H3 CH!TbHO .neliCTB}'IOlllHX ij>a!CTopoe HJ.aasaeWHCCll B soe11Hoe
epeM11 npHKa1bl, JaapeiuaswK:: llJMeHJITb HCXOllH}'IO ij>opMy no.ao6HbJ)( HRlBaHHA HaceneHHblX
nyaKToe, 'IT06b1 ne cMCWHB3JlllCb 6J1HJK11e no JBYKOBOMY cocTaey cnosa, cp. Pa111H PaJKHO,
E<jlpeMOB E<jlpeMOBO, nywKHH TiywKHHO, KHpOB - KapOEO li T • .11. (CTp. 170).
HanH'IHe tteHJMeH11CMi.1x cnoe s coepeMeHHOM pyccKoM llJbIKe cea.neTeJlbCTByeT, no MHeHKED
aeTopa., 06 onpe.acneHHblX C.llBHnlX no nanpasneHHIO X aHanHTH3MY D CHCTeMe CKJIOHCHHll, npOHC·
XO.lll!W:KX B coseTCK}'IO Jnoxy (CTp. 170). B CDOIO O'lepe.ll!• JTa TCH.lleHUHll DOAAepJKHeaeTCll TeM,
'ITO MeJK.11}' HeHJMeH11eM&IMll C}'IUecTBHTCflbHblMH li HeH3MCHJleMblMH npBJ1araTCflbHb!MH cywecrsyeT npeCMCTBCf!HaJI cs111b. 0.aHaKo BbIBOA H. n. My•umKa ll}'"A{.llaCTc11 B .11ono11HHTen1>Hoii nposepKe c npHone'leilHCM lj>aKTH'lecicoro MaTepaa.na.
HCJILJJI 11e cornacHTbCll c 1aMC'IRllHCM
A. KaqeecKoli: „YTBCpllC.llCHHe H.
My'IHHK3 o
pa3BHTHH ananHTK'JMa B o6nacra pyccKoro CJIOBOH3MCHCHHJI soo6me He npeJJ;CT3BJlllCTCll .llOCTaTO'IHO o6ocHosaHHbIM. Tpy.ano noD:pHTb. 'ITO Hannbls HHOCTpaHHbUI co6crseHHOIX HMCH n
TODOHHMH'ICCKHX RR3BaHHll cnoco6crsoean pacnpocTpaHeHHIO na.neJKHOll HCHJMeHRCMOCTH,
TJ>Y.llHO DOBepHTb, 'f.T06b1 JffiOCTpaHHbie cnoea, KaK 6hr senKKO Hll 6hlllo HX 'IHcno, MOTJIH OK33aTL
DflHllHHC Ha CHCTCMY na.11eJKHLIX 3HR'ICllHll: B pyccKOM ll3bIKe" 1•
npoaHa:JHJHPOBaB 60JibWOC KOflH'lecTBO c.1yqaee ynoTpe6nenHR reorpalj>H'ICCKllX HaJB3HHit
Ha -UHO, -080 B pa1rosopHOit pe'lH, XYAOllCCCTBCHHOA H HR}''IHOR mrrepaT)'pe H oy6JIHUHCTHKC,
A. Ka'leBCKaR npnwna K JaICJIIO'ICHKIO, 'lTO ynoTpe6neHHe 'Cl(JIOHl!eMblX H HecKnOHRCMblX <!>opM
11en11erc11 paBHbIM. HeHJMCH11eMi.1e ij>opMbI 11sn1110TCJ1 'lllCTH'IHO .aan1>10 3Doxe (eoenaoro speMCHH),
a 'lRCTH'IHO Bbl3Bal!LI CTpeMJICHHeM ycrpaHHTb .lUIYCMblCJICHHOCTb B pe'lH, B03HHKalOW}'IO B
pe1yn1>TaTe coena.11eHJ111 cjJopM THna liopoOUH H EopoOUHO B KOCBCHHblX na.nCJKaX. HanH'IHe Bb!WeYl33llHHblX <jlopM 8 CHCTCMC PYCCKOTO CKnOUCHHll, HRM KaACeTCll, CKOpee ecero CJIC.ll}'CT paccMaTPH.
113Tb He KaK TCH.llCHUHIO K paJBHTHIO 3HRflHTH3Ma, a K3K cpe.nCTso, HJ.llaBHa BCllOflbJyeMoe pyCCKHM
ll3b!KOM, TCM 6onee, 'ITO H ICOflH'ICCTBeHHblll COCTaB 3THX <l>opM B CHCTeMe HMCHHOTO CKJIOHeHl!ll
HCseJIBK. KpoMe TOTO, 3Ta „TCH.llCHl.lKR" HeliTpaDHJ}'CTCll .npyroit TCH.aenuueli - K CBHTCTHJMy, K
yclllleHHIO Mop<!>OJIOTll'ICCKOTO noKaJaTen11 pa.na B rpynne HMCH cyiuecTBBTenbffblX, o6o3Ha':lalOIIlHX flHU JKeHCKOl'O nona, KaK OTMC'l3fl0Cb Bb!WC, 'ITO B CBOIO O'lepe.ab se.neT K HX BKfllO'leHHIO B
CHCTCM)' JKCHCKOTO CKflOHCHHll.
CneuHanbnoe tta6n10.aenae 1a rpynnoA HeH1MeH11eM1>1x npHnaraTCJibHLIX s coapeMeHHOM
pyccKoM R3LIKe noJBOJIHJIO A. H. MonoTKosy • npHi!TH K s1>1eo.ay o TOM, 'lTO rnK HaJbleaCMLre
„HCHJMen11eM1>1e npHnaraTeni.ni.1e" e pyccKoM AJLrKe cne.nyer paccMaTpHsan ne e nnaHe ij>opMHpoean1111 HOBOA rpaMMaTH'lCCKOK KaTeropHH JIJL!Ka, a D nnaHe neKCH'leCKJ!X 33HMCTBOBaHHi!, KaK
0.llRH H3 cnoco6oe yceoeHHll pyCCKHM lllblKOM HHOllJbl'IHblX cnoB (cTp. 73).
CneAOBaTe.JlbHO, H D rpynne npHJ1araTCJlbHblX pe'lb H.lleT 11e o TeH.llCHUHH K aHRDHTHJMy; a

r.

n.

r.

06 }'CBOCHHH HHOll3Ll~HblX cnos.
I CM. r. A. K 11 'Ic o c K a •• Hy:UCHO A.U C:KllOllRmr. leozpa,Pu'let:KUe HQJBUHU.R muna Pou,uHO, Wy8D.JICHI07 c6 .
.cHopMw coBpeMeHHOTO pycckoro JJHTepa-rypHHoro cnoeoyrroTpe6ncHRH• MocKea-IlcHHRrpa.a, 1966, cip. 123.
2 A. tt. M o n o T K o e E~mb 11u B pyuKo.w RJWKe Kamc2opu.R HeUJA1eH.11c.wr.1x npu11alame11r.Hwx? <tBoupoci.1
fl:IWK03R8HHll»,

1960,

N~

6,

CTp.

68-73.
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Cl>opMbI po.11.HTem.uoro aa,nel!Cll MHO_JKCCTBCHHOro 'fHCJia aHB.nH3HpyJOTCJI B .!IBYX craTbJIX
p a .li. R H o A-0 HyAeeoil rfiopMe pooumeAbHOZO MHO:JtcecmeeHHOZO y cyUţeCmBume1lbHblX
My:J1CcKozo poJl.a (c6. „Pale. rpaMM. crp. 181-209) H Pa311umue nyAeBoii. rfjopMbI poi>umeRbHO~o

JI. K.

r

y

MHO:JICeCmBeHHOZO Y CyU/eCmllUme/lbHhlX -

eOUHUI/ U3MepeHUR (maM :JICe, 210-221).

HMeHa CYll.\CCTBHTCJlbHblC MYlKCKOro po.11.a c HyneeoA cj>neKCHeA B PO.!IHTCIIbHOM aa11el1Ce
MHOlKCCTIICRHOro 'lllCJla B cospeMCHHOM PYCCKOM J13LIKC (lKHBOlt H IU!CbMCHHOlt pC'IH) cocraBJI.RIOT
HC60!IbWYIO rpynny CIIOB - OKOJIO 200. ConocraBJIJUI 'faCTOTHOCTb ynoTpe6neHll.R HYJJCBblX
4!opM p0.11.HTCJJbKOro Ila.!ICllCa MHOJKCCTIICHHOrO 'IHCJJa B XlX H XX BCKC, JI. K. rpay.11.uRa OTMC'faCT
noBLIWCHKe ynorpe6KTCIILllOCTR nocJIC.11.HRx Ha 6.2 % (crp. 203). YcRJienu10 KyneeLix cjlopM cnoco6<:Teoean cjJalITop aHanornK. B p.R.11.e cny'fae cjlJieKCHR -011 6hlJ!a 3aMeHe11a Hynesol1 11 cKJTy ceoe!I
,.HCJIKTepaTypKOCTH", CTHJIKCTH~CCKOll. CHHJKCHHOCTH (cp. canozoB cano~. ~YAKOll - ~YAOK H .11.p.).
HyneeaR $.:ieKCHR crana npeo6na.11.an. H y cyll.ICCTBHTCJJbHb1x - C.ll,l!HHU u3MepeHHR ( 110.1bm,
pe11m~en, pai>ua11 H .Qp.). Ell.le B 80-e TO.QLI XIX B. MHOrHC Hl HHX ( B0.1bm, Bamm, a.Mnep, K.VAOH)
BL!crynanK c 4j>JJCl(CHelt -Oli. Hyne&aR cjlopMa crana npeo6na.aan. BHa'faJJC B YCTHOlt pe'IH, a 3aTCM
nepewna B IIP.CbMeHHyio. Ta.KllM o6paloM, uyneeaR 4j>neKcu11 po.QHTCJJbHoro MHOJKecreeH11oro,
XOTJI H OXBaTb!BaCT He60,1Lwoe KOJIH'ICCTBO HMCH CYll.lecTBHTCJlbHLIX MYJKCKoro po)l.a, TCM ne MCHee
:llBJIJICTCll rrpo.QYIITHBKOA B COBpCMCRHOM pyCCKOM J13bllCC.
B ceere K3blCKamdi Jl. K. rpay.11.RHOlt BCTaeT sonpoc o TOM, caoco6creyer nu oMOHHMHR
na)l.ClKHblX cjlopM (B •JaCTHOCTR, pocT OMOHHMH'IHOCTH B cl>opMa.x pO.QHTCllbHOro MHOlKCCTBCRHOTO
'\!Hcna) pa3BllTillO aHaJIHTHJMa B CKJIOHCHHH HMCH cymecrsKTCJibHLIX a coepeMCKHOM pyccxoM
:lllblKt? OH .QOnJKCH cran. HCCOMHCKHO npCJl.:MeTOM oco6oro BHHMaHHJI, OT.QCJlbHOTO HCCIIt.!IOBaHHll.
,[{ep1111auHOHHO•KOppenHpy10UlHt cjlopMbl 'IHCJJa HMCH C}'llleCTBHTCJlbHb!X BCll.leCTBeHHblX H
()TBITC'ICHHbIX paccMaTpHBalOTCI! B CTaTbe A. 11.
M K H H o I!: pepUBQl/UOllHble 1wppeRRl{UU
cyU/ecmaumeAbHblX B ({JopMax MHO:JICecmBenflozo 11ucJ1a (maAt ~ice, crp. 222-234).
B COBpeMCHHOM pyccKOM J13b1Ke BCe lllHpC Ha'IH!lalOT ynorpe6JUlTbCI! cjlopMbl MHOllCeCTBCHfiOTO 'IHCJia OTBJIC'iCKHblll HMCH .aeltCTBHR c cycjlcjlH!CCOM -KQ (3azomoBKQ - 3azomOBKU,
Aeco3azomOBKQ - 11eco1azomoBKU), HMCH, 0603ua'1alOIICHll Ka'lecTBO, c cycj>cjlHKCOM -ocmb (BAQ:JICHOCmb
- 11Aa:J1Cnocmu) H 6e3cycl>iPHKCHbJe {npocmo:i - npocmou). AHanom'IHoe RBJJCHHe ua6JIJOJl.aercR
li B BCUlCCTBCHHLIX HMeRax cyruecTBRTCJibHblX ( MQC/10 MQCJIQ, COAb - ro.1u H T • .11..J.
TipOTHBOJJOCTaBJICHHC DO 'IJICIIY 3.QCCb HOCHT HC peJI.RTHBHO·KOppenHpylOIUHlt xapa!ITep, a
JlCPHBaUHOHHO·KoppenHpyioll.11!11. Ecrur B nepeoM cnyqae (penRTHBHO·KoppcnupyiomeM), npH
KOITK'fCCTBeHHOM COOTHOWCHHH pC'lb H.!ICT 06 O.rtHOM H TOM llCC ceMaHTH'fCCKOM Knac+e npe.11.MeTOB,
TO BO BTOpOM (Jl.CPHBaUHOHHO-KOppeJIHPYIOIICeM) - OTHOIJJCHHJI MClK.QY cj>opMaMH MHOlKCCT·
BeHHoro H C.QHHCTBeHHoro 'fHCJJa npH6JIHllCalOTCll K CJIOB006pa30BaTCJibHblM, r. e. o6oJKa'lalOT
paJHbJC ceMaHTK'fCCKHC K/laCCb! JIBneHHll (HanpKMep, 3QZOmOBKQ - npouecc, 3azomOBKU - H
npouecc, H npe.QMCT H T • .a.).
PacwHpCHHC ccjlepi.1 y.1orpe6neHHJ1 cjlopM MHOJKCCTBCRKOTO 'IHCna OTBne'ICl!HblX H BCII{CCT·
BtlHHLIX cymecreHTCllbllldJ[ npoHCXOJUrr 3a C'ICT npoiPeccKOHam.Roll pt'IK.
B CTaTbC A.
non o Ba HMenumeAbHblil meMbl u i)pyzue cezMeHmupOBQHllble ICOHCmp.VKl/UU
(I COBpCMelUIOM PYCCICOM R3b/Ke (muM :Jtce, CTJl. 256-27·1) aeanHlBPYIOTCJI KORCTPYKU.RH HMCHH·
TCnbHoro na.aeJKa, H3BeCTHb!C B Hay'lllOlt JIHTeparype 1 KaK HMCHHTCJlbHbllt npe.QCTaBJICllHJI, H
,llpyrKe cerMeHTHpOBaHHb!e KORCTpy~RH HJIH KOHCTpYKUHH c )l.BOJl:HLIM o603Ra'ICHHCM. ABTop
3aMCHllCT TCpMHR „HMeHRTCJJDHLilt npe.rtCTaBJJCRHll" TCPMHHOM „HMCRHTeJibHLlli TCMbl" Ha TOM
<>CKOBaHHH, 'ITO nep&blll „Hey)l.a'leR B CRJIY ceoell CBJIJH c DCHXOJiorHelt npe.QCTaBJICHRI!:" (crp. 257).
H83LJBalOTCJI xapaKTCpHble npHlHaKR HMeHHTCllbHOro TCMbl. B HMCllHTCIILHOM TCMbl orcyrcreyer
npCAHKaTKBHOCTb. 3THM OH OTJIJ{'laeTCll OT HOMHHaTHBHLIX npC.QJIOlKCHHll. HMCHHTem.HloJ.11 TCMlol
HC H.QCHTH'ICH H cerMCHTHpOBaHHlolM KORCTp}'KlnlllM, DOCKOm.Ky OH HRTOHaUHOHHO OT.QeJIRCTCJI
QT CJIC.QYJOmero ape.QJioJKeHHI!. CerMCHTHpOaaHHaJI l[(C KOHCTp}'Klnlll - 3TO C.!IHHOC HHTOHaUHOH·
ROC uenoe, cjlpaJa. 0.11HaKO cerMCHTRpOBaKHL!e KOHCTPYKUHH MOlKHO npeo6paJOBaTb B KOHCTPYK
UHIO C HMCHBTCJibHLIM TCMbJ: XAe6, OH CQM pacmem, a YZOAb 006blBQmb HDOO •.• (M. WonOXOB) H

cy

c.

XAe6! On caM pacmem ••.
Do Ha6JIIO.!l.CHHllM H. A. E ci. K o a o li 06pa10Banue cu11memu11ecKu.x rfiopM cmene11eii
-cpaBHfHUR 8 COBpeMeHHOMpyccKOM AUmepamypHOM R1bl1Ce {maM :Hee, crp. 235-255), Ja nocne.aHllC
nonropa cro11e111J1 s cnoco6ax o6p830BaHHll CHHTCTH'ICCKHX <fiopM creneHelt cpasHeHRR B pyccKoM
.1HTepaTypHOM l!lLIKe npoRJomnH HJMCHCHHJI. TaK, npo.11.yKTHBHbIM cyit>cl>HKCOM cpaBHHTCJJbHoli

1 CM. A.

M. ne w I' o B c J; R A,
11, 1 'I. fl. CTp. 69

PyccHUiJCUHmQKCUCll HDY'IHOMOCflf"ltHUU,

l'YCC'lfOZO RHIKa, T.
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CTeneHH B COBpCMCHHOM PYCCKOM JIJLIKC JIBJJJleTCJI -ee, cyc!>41HKC -e coxpaRJleT B HJBCCTHLIX npe.o:enax:
xapaKTep .o:eltcTByiomelt MOJJ.eJIH. B JHa'fHTenLHolt Mepe noHl!JHJTacL npOJJ:YKTHBHOCTL cycj>cj>RKcos
npCBOCXOJU!Olt CTeneHH -eii.wuii., -aii.wuii.. 3ToT cj>a.irr, DO MHeHHJO aBTOpa, „MOJKeT CJT}'lKHTL OCHO·
BRHHCM ,IUlJI HCKJIIO'fCRHJI HX HJ CJTOBOHJMCHHTe.rn.Holt napa.llJIT"MLI Ka'fecTBeHHLIX npHJTaraTenbHbl!{.
H npRJHaHRll cnosoo6paJosaTenLmIM pB3JlllJJ.OM" (CTp. 255).
B cospeMeHHOM pyccKoM ll3b1Ke nony'fHJ111 mRpoKoe pacnpOCTpaHeHHe JJ.BYCOCTasHJ.1e npeJJ:JToJKeHHJI, KOHCTP}'KTllBHOA OCHOBOlt XOTOPLIX llBJJlllOTCll OTaJTe'feHHbie cymecTBHTem.Hb!C nma:
coiJep:HCaHue, umo2 H T. A· 3ToT THil Dpe,ll;JTOlKCHldl aRaJIH3RpyeTCll B CTRTLC
A. 3 o n o T o •
B o lt Ptl311umue Hei;omopbl:r munoB uMeHHblX iJeycocmaBHblX npeiJAo:HCeHuii. 11 co11peMeHHOM pyccKOAr
.R3b1Ke (maM :HCe, CTp. 275-302). Tipe,ll;JTOlKeHHll AaHHoro TRIJa BLlpaJKatoT YMOJaKJTIO'ICHHe.
npouecc HJTH peJyJTbTaT aHanHTH'fecKoA pa6on.1 HHTenJTCKTa • .[(.nJJ HHX xapaKTepHa 'fCTKO BLlpalKCHHaJI ABY'fJTCHHOCTb. MeJK.ZJY COCTaBOM DO,ll;JTClKawero H COCTaBOM CKaJyeMoro cywecreyeT
oope.11.eneHBaR CMldCJTOBRll CBll3b (c O,ll;HOlt CTOpOHld, HaJill'IHC OTBJJC'feHHoro DOHllTHll, a c ,11;pyrolt.
- yCTaHOBJJCHHC COJJ.CplKaHH11 :noro IJORllTRll). B CBlllH c JTBM npe,ll;JTOlKeHen no.11.06uoro THIJa
HMCIOT xapaKTCp cj>opMYnHPOBOK, TI:lHCOB, acj>oplOMOB, JTOJYHrOB. B pa6oTe B H3Y'faCMOM mne
npe.zmol!CeHRlt BldJl.CJIJllOTCJI ABR IlOAnma HJTH ABe OCHOBHLJe rpy!DlLI, KOTOpLre aBTop YCJTOBH()o
HaJLIBaeT rpynoolt peTPOCDCKTHBHoro aHllJillJa H rpynnoil: rrepcneKTHsHoro auanHJa.
TpeTbelt pa6oTo.ll no CHHTaxcecy e auanHJHpyeMLIX c6opHHKax 11en1JeTc11 CTaTLR H. A.
JI H K o - T p H H R u K o A flpo6AeMa HOMep oiJuH ( "CfucAumeAbHOt! " pOAU Ht!COZAQCOBQHH020 onpeiJeAeHU.R) (maM :HCe, CTp. 303-310). Pauce s cywecrsytolllHX Hay'fHL!X rpaMMaTHKax 1 JTOT THn•
uecornacoBBHHoro onpe.11.eneHH11 ue paccMaTPllBllJICJI, aepOllTHo, BBHJJ;Y peJJ.KOCTB ero ynoTpe6neHHJ1. B COBpeMCHHOM PYCCKOM JIJLIKC 3Ta KORCTp)'KllllR crana IDHpOKO ynoTpe6JIHTLCll He TOJlhK~
B JJ.CJJOBOlt pC'le:, HO e B X)'JJ.OlKecTBeHHolt JIRTepazype, oy6JTHUHCTHKC. qHCJIJ'ITCJTbHoe MOllCe-r
BLICTynaTL B RMeHHTCJlhHOM Ila,D;ClKC H B DOCTilOJRUHH KaK co CJTOBOM HOMep, TRK H 6e3 Hero;
cp. B KBapmupe HOMep iJBaiJ11amb iuecmb H B KBapmupe iJeaiJ11amb iuecmb.
HeuJMeHRCMOCTL KOllH'fecTBeHHOro cyUlecTBRTem.Horo, swcrynaiowero B ponu uecornacoBRRHoro onpe.o:eneHHA, no MHeHHIO asTopa, nomeeplK,llaeT BLICKRJaHffYIO B npocneKTe „PyccKKA:
llJLIK H COBCTCKoe o6wecrao" (AnMa-ATa, 1962) MLICJIL o TOM, '!TO B cospeMeHHOM PYCCKOM
RJLIKe ycHJillB8.eTCll TeHJJ.CHUHJJ K pa3BllTil'to ananHTHJMa. 3Ta MLICJTL, KaK ylKe OTMC'faJTOCL Bb!WC,
no HameM}' MHCHlflO, Tpe6yeT JJ.OnOJIHHTCJ!bHOil: H cepLeJHOlt npoBepXH cj>aKTB'lecKHM MaTepuanOM.
PRJH006paJHa TeMaTRKa CTaTCil:, nOCBllUleHHLlx CIIOBapROM}' COCTaey pyccxoro llJL!Ka coeeTCKO.ll 3IlOXH.
B CTBT&llX ,U. H.
M e lI e B a
ceMDHmuveci;ux U3MeHeHUJIX B COBpeMellHOM PYCCKOAr
.R3bl1'e (c6. PRJB. rpaMM. c:Tp. 4--17) u'
Ht!l(OmOpblX meHiJeHuU.RX pa3BUfflU.R COBpeMeHHOii. PYCCKO.ir
ei;cUKu (c6. PaJB. neKCHXH crp. '.i-l 6) oceew:a10Tc11 Bonpoci.r 6onee o6DJero xapaKTepa. CeMaHTHAecxee HJMeHCHHJI MOrYT 6bITL Bld3B8.Bbl xaK 1131dXOBldMH, TaK H BRCRJLIKOBb!MR npH'IHHaMlf.

r.

m

o

o

I1JMe11eHH11 B ceMaHraKe o6yCJTaBJJHBRIOTCll uapaJJ.HrMaTHxoa H CHHTRrMaTBKolt llJLIKa.

Tu:,

HanpHMep, PRA HJMeHeHllA B JHB'feHHH CJTOB DpOHCXOJll[T IlOJJ. BOJJJ.Cil:CTBHCM rpyno CJTOB, KOTOpbie
ceMBHTll'lecKH CODOcraaJTlllOTCI! c HHMH. Cnosa TaXJKe MOrYT CODOCTaBJTJITLCI! no lj;lopMe: nepeocML!CJTeHHe, „BuyrpeHHell cj>opML! cnoea" („HapOJJ.HaR JTHilOJIOrBR"), KOHTaMHHaQHI! cnoe KaK"
pe:JYJILTRT BX JBYKOBOro CKOJJ.CTBR H T. ,li;. Ha ceMaHTllX)' CJTOB OKaJLIBaCT BOJ,lleil:CTBHe HX DOCTORHHOC HJTH 'laCToe ynoTpe6JJeHHe B onpe,llene!DILIX pe'ieBLIX KOHTexCTax: cp., uanpBM:ep, pacwHpeHHe ccj>epbl neKCH'fecKoll: CO'ICTaeMOCTB CJIOBB, ynoTpe6nReMoro B YCTOil:'fHBLIX CJIOBOCO'feTa-·
HHllX

(cp. Y3KUii.: Y3KUii. KPYi', Y3KUe Mecma, Y:JKUU eonpoc

H T. JJ..). Ha6J110.aatoTCll H o6paTHbie

npoueccLI, Kor.o:a cnoso Tepl!er o6LI'IHLJe JJ.HR uero B onpe.o:eneHHoM KOHTeKcre HJ111 peqeeolt CHTYauuu onpe.11.eneHHR, XOTOplde ceMaHTH'fecKH o6De.lll!HlllOTCJI c onpe.11.eJ1J1eMldM CJTOBOM; cp. Hapy-

wumeAb (DOPRAXa, JaKOHa), OCBo6oiJumb ( OT pa60TLI) H .11.p.

11

B o6JiaCTH ceMaHTH'lecKHX HJMCHeHHlt, xax H B JIJLIKe B UeJJOM, JJ.CACTBYIOT JJ.Be OCHOBHLIC"

TeH,lleH!IHH! TCHJJ.ellllRJI K peryn11pHOCTH, T. e. CTpCMJTCHHe K OJJ.HOJHa'IHldM OTHOWeHHJIM, H npOTHBOnonoJKHaJl TCHJJ.CllUHll -

x :JKCrrpeccHBHOCTB. KaK npHJHaer caM asTop, B craTbe JJ.atorc11 ,.o6wue

peJyJTLTaTLI HaBJTIOJJ.CHHll: Ha,ll CCMaRTB'fCCXHMH HJMCHeHHJIMH B pyCCKOM JIJblKe IJOCJTCOKT1!6pLCKOli"·
JDOXll 11 o6DJue coo6paJKeRHJ1, KacaiomeecR JaJJ.R'f HX HJy'feHHR" (crp.

l CM. A. M.

Pycc1tuli.

CUHmtutCUC. Hay'l.HOM OCBt.U#tHUU,

}l:J.a. 7, Moeirea, 19S6:

rpaMMamuK~

"·I, M., Hl.Q.•BO AHCCCP, 1954 H ,qp.
! JICC11BIOJ.1!KlC OJHBl'OMKTbC.R WHJ>C c npo6neMaMH pycc:r.oA UMaCHonor.eH OTCWnaeM K MOBOfl'84JHH
M e ne ea, 0'4tPKU no ceMacuoAo~uupycc1tozo An111a, Moc1aa, 1964, 243 CTp.

pyccKO~O RJWKa, T.

m

n c w Ko B c KHA,

n.

17) •.
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Ba BTopoil: cran.e ,ll,. H. llIMeneB paJBHBaeT OCHOBHble nonol!CeHHll nepsoil: cran.11, OTMC'lllll
CJlOlKHOC BJaHMO.llCil:CTBllC Ha ypoBHe JTCKCHKB TCH.llCHJJ.HH J( perynJIPHOCTH H TCH.llCHURH K 3KCnpecCHBHOCTll. 0CHOBHblM IIPOD.CCCOM B JTCKCHKC JIBJIJleTCJI ycrpaHeHHe CCMa.HTH'iCCKOil: H cjlopMa.m.Holl
paC'iJICHCHHOCTH HaHMCHOBaHHlt. B CBOIO 011epe.llh pa3BHTHC 3KCnpCCCHBHOCTH IIpHBO.!lllT K COJ.llaHHIO .llBY'iiICHHLIX H MHorO'IJICHJfl,IX HaHMCHOBaHHlt (cp. AtoiJu 8 61!AblX Xtlllamax li .11p.).
AHa.mtJy o61JlCCTBCHHO·D011HTH'ICCKOil: JICKCllXll DOCBllll.ICHa CTBTbll Ji. cJ>. n p O T 'I e H K O
Pa1sumue o6U/ecmseHHO-noAumu'leCKoil Al!KCUKU s cosemcKyta 3noxy (c6. „PaJe. neKCHKH, crp. 1728). cl>aKTH'!ecKHA MBTCpHan 6LIJI HJBnC'ICH 113 npOHJBC.llClildl: XY.llOlICCCTBCHHOlt mtTepazypLI:
nepHO.llH'ICCKOit ne'!aTH H napTHlb!LIX .llOKYMCHTOB.
B CBJl3H c aJCT"HBH3al.{lleil: ponH paJrOBOpHol pe'IH B CHCTCMC CTllJJCll cospeMCHHoro pyccxoro
lllLIKB YCHnHJiaCb H TCH.llCHUllJI K 3MHOTH'IHOCTH BLICKll3b1BaHHll. 3TOMY eonpocy DOCBJIWCHB
CTaTLll T.
B li H o K y p a 06 3AAUnmU'll!CKOM CAOBoynompe6AeHUU B COBpeMl!HHOU p03Z060pHOÎI

r.

pe11u (maM 31ce,

crp. 29-38).

3MOUIIOHanLHO-OKpameHHall JICKClllCll paccMaTpHBaCTCll B cran,e
-

E. cJ>.

n

eT

p H li.\ e Boli

06 3MOl/UOHllAbHOU OKpOllll!HHOCmu CAOB 8 C08pl!Ml!HHOM pycCKOM 113blKI! ( Onblm AUHZ8ucmu-

'll!CKOZO 3KCf/EpUMl!H1111l) {TaM l!CC, crp. 39-50). Ilpe.11nara10TCll .llBa npaKTH'ICCKllX npHeMa oope.llCJTCRHll 3MOUIIORaJILHOil: OKPBWCHHOCTH cnoe MCTO.llOM 00.llcraJIOBKH, paCC'D!TaHHLIX KaK Ha
C.llHHH'IHLIA, TaK H HB MaCC.OBL!A onpoc roaop~HX Ha PYC.CKOM ll3b!XC. Ilpo.11enllllHblil: aBTOpOM
3KCilCpHMCHT IJOKaJan, '!TO paJHHila B OTBCTaX HRcjlopMllHTOB 06ycnoBJ1eHa B03paCTHJ.IM IJOKa3aTCJTCM: y npC.llCTaBHTeneil: Mlla.llWCro H cpe.11Hero DOKOJTCHHJI (oT 18 .llO 40 JTCT) 6Lmo 6onome
OTBCTOB Ha BOCDpHllTHC p11.11a Ja.llaHlildX cnoB Ka.IC 3MOUROHBnbHO-OKpalllCHHioIX, '!CM y npC.llCTBBll·
TeneA crapmero DOKOJTCHHJI. 3To o6crORTeJibCTBO IJ03BOJTHJTO C.llCJiaTb H .11pyroll BblBO.ll, '!TO B
COBeTCKHA DCpllO.ll npOH30Illfl0 nepCMCUlCHBC D.CJTOro pJl.lla CJTOB H3 cocrasa ueou.euo'IHOll: JTCKCllKll
B cocras 3MOD.HOHanLHO-OKpameHHoll. Meyo,11 no.11cra.HoBKH H xonneJCTBBHoro onpoca roBOpllW.llX
.11aer B03MOlKHOCTb HJ6el!CaTb cy6i.eJCTBBHJMB B Bbl.lleJICHHll 3MOD.ROHaJIDHO-OKpameHUOil: JICKCRKH.
npHCMbl, npCMBraCMDIC E. cJ>. flCTplllllCBOil:, HCCOMHCHHO Jacn}'lKHBalOT BllllMaHHJI. 0.llHBICO.
ee HHTCpOpenlll.llll IJOHllTHll „3MOQHOHlllibHO-OKpameHHBll JTCKCHKa" xapaKTCpHlYeTCll HJBCCTROli:
pacnnLIB'laTocn.JO. TaK, rro MHCHIDO BBTopa, 3MOD.HOHam.Ho-oxpameHHaJI neKcHKa - :no rpynna
cnoe, „KOTOPLIC HC TOJibKO HaJbIBalOT llBJTCHHll, HO H BhlpalICalOT cy61>CICT1IBH)'KJ 3MOD.HOHan&HYJO
011.CHKY o6oJHa'!aCMOro - npelpHTCJTLHOC, HaCMCmJIHBoe, nacKOBOC H T. n. OTHOWeHHe roaop1111lCro" (crp. 39), c '!CM HCJTLJll 11e cornaCHTbCll. Ho xax OOHllTb TaKOC yreepllC.lleHHe: B lllblXC HMCIOTCll cnoea, „KOTOpbIC o6o3Ha'lel0T llBJTeHH11, HC 3BCJl)'lKHBalOlllHC BbipaJKaCMhIX 3THMH CJTOBaMH
OTPHD.aTCJTLHblX RllH OOJTOlICHTCJTLHblX 3MOD.Hil: (cp. HanpHMep, 3y6oiJep, /OHl!fl, ZAynblUJ, Kanpu3y.1!l) „
(crp. 39). ,lJ,pyrHMH CJTOBaMH, OHH HC OTHOCllTCll K 3MOD.HOHSJlbH0-0KpaweuHoll: JICKCHKe? Vf .11anee:
„B DPHHD.Hne 3MOIUIOHanLHaR 011.CHO'IHOCTD HC OCHOBhlBaeTCJI H Ha cy6DCKTHBHOM MHeHHll roeop.11wero o .llOCTOHBCTBaX H11H HC.D;OCTaTKax JIBJTCIUdl:, KOTOPWM .11aerc11 JMOUIIOHaJibHBll OQCHKa"
(maM xe). B Ta.KOM cny'lae, '!TO lKe HJ ce611 rrpe.11CTaen11er 3MOltHOHanLHOCTD B 11Ji.nce? qeM
oua onpe.11CJIJ1eTC11? HaM KalKeTCR, Ha 3TH sonpoc1>1 aBTop cranH .11aer npoTueope'IBB&Ie OTBCT&I,
B HJBCCTHoli Mepe CMCllIHBaJl OOHllTHC 3MOD.HORanbHOCTH H JKcnpeccuBHOCTH B ll3LIICC. Cp., Kax
OTMC'!allOCL BLIWC, CllOBO /OHl!fl, c 0.llHOll: CTOPOllbl, o60JHa'll!CT llBJICHHC, XOTOpoe He 3aCll)'llCHBaCT
Bblpal!CaCMLIX 3THM cnoBOM OTpHD.aTC;JLHblX JMOD.Hil:, a c .11pyrol B KOHTCKCTC „HenLJR )l(C
/OHl/Y nopy'laTb JTO ,neno! roaopllUlllil: „BblCKaJb!BaeT MHCHHe, COOTBeTCTBYJOll.\CC xapaKTepy
:JMOD.HII". BhlXO.llHT, HHTOHaD.llll npe.11orrpe.11et1HJTa JMOitKOHBJibll)'KJ oKpaweHHOCTD cnosa t0He4.
Eeccnopuo, HHTOHailllll HrpaeT BalKHYJO ponL B 3MOD.llOHaJ1bHOCTII. HO He peWaIOIJlYIO. B .11aHHOM
lKC CJl)"lae 3MOUIIOHanLHOCTb Bblpel!CeHa c IlOMOU.U.IO cycM>HI<ca cy6neKTHBHOll: OU:CHIOI -eq. 3He'IHTCJibRO WHpe HCOOJiblYCTCll HHTOHaD.H.11 KaK JKCnpecCHBBOC cpe.11crao 1 •

OT 3MOD.HOH:l..llbHO·ou.eHo'!Roll: nexCHXH cne.llYCT oTnH'laTL BHTCJlnexzyani.110-0D.eHo'IHYJO
neKcMxy. 3TOT nnacr neKCHKH coepeMeHHoro pyccxoro .113i.1xa paccMaYpHBaeTCll B ,llpyroll: cran.eE. cJ>. ne T p H w e Boli H3Ml!Hl!HUJI 8 cocmase UHmeAAe1<mya11bHO-Olfl!HO'IHOU /ll!KCUKU 8 PYCCKOM
113b1Ke cosemCKOZO Bpl!Ml!HU (TBM :ace, CTp. 51-74). EcnH nepBa.R ,11aeT 3MOl(HOHaJibB}'IO OQCHKY
llBJTCHHRM, Dpe.llMCTaM H T • .11., TO BTOpa11 BblpBllcaeT MHCHHC „o lKeJiaTCJIDHOCTll HJIH HClICCJiaTCnLHOCTll RBJTCHHI, o COOTBCTCTBHH HX KBKHM·JIH6o HOpMaM, Tpe60BaHHllM". T. e • .llBCT llBJICRHllM
HHTCJIJTCKTyaru.Ho-norH'ICCK)'IO OD.CRKY HarrpHMCp, 1ip1!3Ml!pHblU, CAUUIKOM, U36blmO'IHOCmb H .llP(crp.

54-55). 110.11 JHa'!HTCnLHLIM BJIHllHHCM COl{HanLHoro cjlaKTopa B COBCTCKHll: nepHO,ll KOJIH'ICCT6oJIL-

BCHHbili: COCTBB BHTCJIJICKT)'aJILHO-OD.CHO'IHOll: JICKCHKH HecpaeHeHHO yseJIH'DIJTCJI, IlpH'ICM

1 CM. E.
no RJWKO:IHaHUIO,

„

M. r a. 11 H' H a -4t e li o J'
Moc1aa 19.58, CTJ:I. 109.

y K,

06 3KCnp~ct:uaHocmu

" )MOf/UOHQAllHOCmU fi RJr.IK~.
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wae 'laCTh 3THX cnoB npeo6pena oTpHUaTenLHYJO oueHKY (cp. c20Bop, no0on.1ei;a, iJe11e:>1e, BJRllHmumb
H .up.). B CT8TLe BLIRBnHeTCH COCTaB HHTenneKTyanbHO-OUeHO'IHOit neKCHKH H npll'lllHLI oepexo.ua
HellTp81!LHOil neKCHKR B pupe.u HHTenne1CTyanLHO-oueHO'IHOil.
B CTaT&e JI. A. K an a H a .u 3 e - O noHRmuRX „mepMuH" u „mep.wu110AocuR" ( maM :>1ce,
CTp. 7~-85) YTO'IHHJOTCH YKa3aHHLie OOHJITHR Ha MaTepeane Hay'IHO-TeXHH'ICCKOll TepMllHOJlOritH.
„TepMHH, - DHWeT JI. A. KanaHa.D.Je, - :no TaKa11 e.uHHHJ..(8 HaHMeHOBaHHH B .uaHHOii o6naCTH
HayKH H TeXHHKH, KOTOpoll: npHllHCL!BaeTCH onpe.ueneHHOe DOHRTHe H KOTopa11 COOTHeceHa c .upyrHMll H8HMeHOBaHKllMH B 3TOll: o6naCTH H o5pa>yer BMecre c HHMH TepMHHonorK'ICCKYJO CKCTeM)'"
(CTp. 80). ltMCHHO 3TH .uea CBOltCTBll HaH6orree cymecreeRRLl .!IJlR TCPMllHa, BCe .[!pyrne RBDRIOTCR
no6o'IHLIMH, npmnBO.!IHLIMH. TepMHH cna.!lyeT 0TrpaH1!'1KearL oT HapO.UHLIX TepM11ttonor11'1ecKHX
o603Ha'leHHlt H npoljleccaoHamnMOB, KOTOplde He o6paJYIOT CHCTeMLI. BLIRCHeH11e coeualjlK'lHOCTH repMHHa no cpaBHeHHIO c 06werreTe;inyp110.ii neKCHKOA O'!eru. Bajj(HO .llRR .[181lbHeliweA
pvpa6oTKH TCOpHH Tep\fKHa. KaK JOBCCTHO, B 3TOil o5naCTH He .[IOCTHrHyTo llOKa C.UKHCTBa MHeHHll:. 1
YTO'ffiCHHC pe.oa nonoJKeHHii, C.[lenaHHblX 8BTOpOM, XOTH H He HC'!epnbleaeT llOCTaBne11HOH
npo6neMbI, aecoMReRHO JacnyJKHBaeT DPHCT8RbHOrO BHHM8HHll. 0.!1118KO HeKOTOpLle H3 HHX
HaM K8lKYTCR Hey6e.uHTCnLHLIMR. Ilp11Ha.[lnCJK!iOCTL TCpMHlia K 3BMK!i)'TOA CHCTeMe, r.[le CYUlecTByer CTporaH 33.BHCHMOCTL e.UHHHIJ; onpe.ueneHHOfi H8YKH, OTpacna TeXHHICH HBlllleTCR, no MlieHKIO
aeropa, ero cyUlecrBettueiiwell: 'lepToll:. TepMKH „6e3paJJ1B'leH" K .uaaxpoHHH, noroM)' '!TO ero
BHyTpeH!iee co.uepJKaHKC „M~HJICTCR TOflLKO B CB.il3H c .neperpynnHpOBKOA DOHJITHA B HayKe, B
ce11JH c paJBHTHCM caMoll eayKH, c pa1sMn1eM HOBblX ape.uCTasrreliidi, BJrJIH.!IOB. Cy;n.6a cnoea TepM11Ha HHKaK ne CBHJaHa c cynL6o~ .[1pyr11x CJlOB, TaK KaK B ero HCTOPHll HeT npo6JieM neKCH'leCKOll: CO'leTaeMOCTll, CHHOHHMHH, aHTOHHMHH" (CTp. 78). TaKHM o6jla30M, asrop HCKJlJO'laeT
H .[IHaxpoHHIO, H 3KCTpanHHr -'HCTH'ICCK!ie 4>a1CTOpLI H3 CHCTCMbl TepMHnonorHH. B ceoe BpCMR
TpHp, BLl.UBHHYBW~!li TOO!JlflO „H'.' b!K0!30f,9 nom1'', C'IHTan TaxJKe OCHOBHLIM npH3HaKOM CHCTCMHOCTH JICKCHKH ee caMopaJBHTHe 2 • TeopHll 11. Tpnpa, KaK H3BeCTHO, HeD.[IHOJCpaTHo no.[!Bepranacb
KpHTKKe.• y MllOTHX J!HKI'!IHCTOB Yll{e HC DLl3LIBaCT COMHCllHR, 'iTO 4>aKTOPbl BHCCHCTCMROro xapaKTepa 11rpa10T cyUlecTeeHnyJO porrL e paJe1uH11 neKCHKH. KaK opHJHaeT H caM aeTop, 3KCTpanH11re11CTH'!ecKae ljlaKTOpbl HMeJOT H3BCCTHoe OTih:lWCl!He K TepMHHaM. Y.!IHBJIRCT ljlaKT OTPHUaHllJI
.1rnaxpOHHH, paJBHTKll B 06na::n1 TepMHHoaor11•1;:c;;oil Jl~KCHKH, XOTH caM 4>aKTR'lecKIJll: MarepHan,
npHBO.UHMLIA e pa6oTe, roeopHT B nom.Jy Jroro. Cne.!IO&aTem.Ho, H TepMHHonor11e, KaK H neKcHKa,
He o6pnyirr JaKpLITOit CHCTCMbl. )la H caM J13LIK B uenoM CY!lleCTByeT H pa3BHBaCTCR Ka.K „OTKpldTaR

fi.

0

CHCTeMa" 4 •

BTopaR CTaTbR Toro lKC aeTopa B1auMooeucm6ue mepMUHOAOZU'lecKou u o6u+eynompe6u86-87) KaK 6LI .nononHReT nepsyJO. TepMHHLI paccMaTPHBatoTCR
BHe repMHHOnor11'!ecKoro ITOJIJI. ABTOp OTMC'!aer TaICHe RBneRHR, xaK o6pa>Ho-nepeHOCHOC ynoTpe5neHHe TCpMHHOB B paJnll'IHLIX CTHJillX pe'IH, .[leTepMHHOJIOrH3aUHIO, pacw11pe1iee c4>epld
yaoTpe6neHHJI TepMHROB (seo.n TepMllHOB B 06UleJIHTepaTyp111>Iii: o6HXo.n) H, naKOHeu, BJIHRHHC
repMHHOnorH'ICCKHX CKCTCM Ha paJH&Je 11pycbl nHTeparypHoro R3L!Ka.
AlianorH'IHbie c BLIWeHa>eaHHLIMH cTaBHT Ja11a'IH H aerop CTaTell: o JaHMCTBOBaHHOll: neKCHKe - JI.
K p bi c H H, K onpeoe11eHJ.1>0 mepMUH06 „3QUMCffl608QHUe" u „JauMCffl60BQllllOf
CAOSO" (maM :>iee, CTp. IO.ţ-116) H JfHORJbl'lHQR AeKCU1'a B PYCCKOU AUmepamypHOU pe11u 20-x
zooos (maM :Hce, CTp. 117-134). B nepeoll: CTaTLe .[18CTC.R ofoop PaJflll'IHLIX MReHHli, TO'leK 3peHHR
no BOopocy o TOM, '!TO ITOHHM8eTCH DO.U JaHMCTBOBaHHCM H KaKHe cnoea OTHOCHTCH K 33.HMCTBOBa.HHLIM, H .nenaeTCJI llODLITKa oope.ueJIHTL 3TH TCpMHHbl.
JiHOJ13Ll'lllble CJlOBa, y110Tpe6nReML1e B 20-e rQ.[lbl, xapaKTep113YIOTCJI neKCll'ICCKOA H rpaMMaTH'ICCKOll eapHaTHBHOCTbJO: cp. QBUamop - 11em11uK, CQMOJlem - aJponAaH, H T • .[!. (/Ja'IU3M·tPQUJU3M,

meAbHOU AeKCUKu (maM :11ee, CTp.

n.

tPUAbMQ-r/jUAbM H .[Ip.

c. JI H X a
311-359).

l>oraTLlit 4>aKTH'ICCKHlt MaTep11an no aprOTH'ICCKOll: .lCKCHKe co6paH .[(.

-

Ap20mu11ecKue CA08a npotfteccuoHJJ.1bHOU pe11u (c6. PaJB. neKcHKH, CTp.

'I e B LI M

B pa>pa6oTKe eonpocos, ceeJaHllhlX c pa3BHTHeM coepeMeHaoro pyccKoro HJLIKa, oco6oe
BHKMaHKe y.ueneeTcR cnouoo6pvoeaHHJO. TaK, HJ 46 CTaTell:, sowe.[IDJKx e cocTaB 4 c6opa11KOB,
1 CM. HanpKMep, c5opHHK CT&TcA Bonpocw mepMuuo.·1owu, Moi:1taa, 1961.

2 J. Trie r, Sprachliclle. Felder, .zeitsc::brift fiir dP.ut~be Bildung,, Jg. 8. Hf. 9, 1932.
St. U I Im an n, Th.e p„in.cipUs of s~m!Jlics, Glasgow. I9jl: 1 B. A. 3 e e r H H u e e, CeMa.cuoAozUJ1,
Mocsea, 1937; A. A. Y 4' HM uc ea, Onwm U3yqtHuA .1t1rcu1tu KaK cucmtM61, Mocsaa, 1962 H .ap •
• CM. M. M. r 'i X Ma K, naHAmur cuc:mrMbl ' CUHXpoHUU u OuaxpOHUU, «Bonpocw RJWIOlRaHHll», 1962, N~ 4,
CTp. 3S.
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24 DOCBlllUCHbl CJIOBoo6pa30BaHllJO; 11 H3 HHX BOlll.Jill B OT.ll.enJ.HJ,llt nOCJIC.nHHH c6opHHK. B HCKOTOphlX CTaThllX paccMaTpHBalOTCB TCOpCTH'ICCKHC eonpoci.1 pyccxoro CJIOB006pa30BaHHll B cose1CKYIO JDOXY, B .n.pyrHX - Ha 6a3C 6oraToro KOHKpCTHoro MaTCpHana paccMaTpHBaCTCll TOT HJIH
HHOH CJJOB006paJOBaTCJu.l!blll: THil KnH CJIOB006paJODaTenbHaB MO.ll,CJih. flo.D.'!CpKHBaeTCSI CBll]b
MClK.D.Y cnosoo6pa30BaTCJlhHOH MOJl.CJJhlO H JJCKCH'ICCKHM 3H3'1CHHCM CJJOB, a TalOKC CJJOB006paJOBaTenbHOli MOJl.CllhlO H YDOTpe6HTCJJbHOCTblO CJJOB KaK B TCpMHHOJJOrH'ICCKOil, Tl'IK H D o6weynoTpe6HTCJJbHOi! JJCKCHKC.
H. A. JI H K o - T p H H H u K a B e cTaTbe 3tJKoHoMepHDCmb co111ei1 c,1osooSpa30BameRbHOZO u Rei;cu~eCKOZO wa~eHJJil 8 npOU3B00HblX C.103!lX (Co. Pepit, CTp. 83-97) BBOJl.HT HOBOe nOKSITHC
„cnoaoo6pa3osarenbHbli! o6pueu", llDflll!OWHli:CR ,,H?.:IMCHbWCH C.ll,HHHU:Cfl CHCTCMbl CJJOB006pa>o·
BaHHB" (CTp. 86).
ToMy lK~ asropy IT!JHflaJl.JJClKKT cTaTbll llpo11ecc»> oi;R1o~eHU.J1 o .ieKCUKe u c.1osoo6pa3o~aH11u
(c6. „Pua. rpaMM. crp. 18-35). BKnto'ICHKe onpe.n.enBercB KaK „pacJUHpeKKe JKa'ICHHB cnosa,
KoTopo~ ocywecrenBeTC11 :ia C'leT ceMaKTHKK J1.pyroro cnoea, He nony'la10J.Uero e .D.aHHOM CJJoee
OTJl.CJJbHOro Mo;iljleMHOro BblpallCCHKR" (CTp. 18). B nCKCKKC BKJJIO'ICHHC ODpCJl.CJUllOLUCro 6onec
pacnpocrpaHeHO, '!CM BKlllO'ICHHC onpe.a.en11eMoro, H JTO BBJJCHHC, B OCHOBHOM, xapaKTepHO
Anii puroeopKOlt pe'lll (cp. „06wee COCTOllHHC (.D.CBO'IKK) OCT3!13JJOCb xopolllKM, 6oni. B rop.~e
H me.... nepamyp:.i .aepllCa 1HCb BC~ro .li.Ba )I.HD" (HMCCTCll D BK.D.Y ITOBblWCHH3B Hml BblCOKaR TCMnepaTypa). B cnosoo5pa3oaaHiui JTO l!BrreRae npe.acrae11e110 w11pe.
B.
H M n e n e B H 'I B CTaTbC Cyrfjr/iUKCDRbHbl? cyUţecmaume/lbHble co 3Hal/eHU~M RUl/Q
(O ReKCUKO·CeMaHmu11eCKOM u cmpyKmypHO-CR08006p!l308QmeRbHOAI acnf!i;max U3y11e111111 i;ame~opuii
CROB) (c6. Pa1e. CJJOB006p., CTp. 142-152) pa36Hpaer npOH3BOllHhlC (cyljlljiaKca/lbHble) cywecTBHTCnhHblC, pa3H1o1e DO CTPYKType, HO aHanorK'IHble DO 3Ha'!e11K10.
QqeHb eaJKHLdt eonpoc nocneneH B. M.
a H K n e H K o e CTaTDe B111tRem AU ynompe611meRb11ocmb CROB Ha npoiJyKmUBHOcmb c.wooo6pa3osame11bHOli MOOeRu? (maM :Hce, crp. 38-44).
Ha nocraenel!H1dil eonpoc Jl.BCTCll yTBepJ1.HTeni.Kbilt orner, xoTopbili no;.ixpen11nerc11 ananKJOM
cnoeoo6p8.3YI01UHX cnoco6KOCTeli cyljlljJHKCOB -11u(a) H -K(a) B npoljlecc11ol!a/lbHO·TCXHH'ICCKHX
CTllJIRX pC'llI.
Cnoeoo6pa30B3HHIO e o6naCTK OlCKa1HOH3JJbHOA /ICKCHKH ITOCBllWCHa CT3TbR 3. X a H D H p a
- 06 01;KQ3UOHIL1bHDM CA08e u OKKQ3UOH!lAbHOM CROB006pa308QHUU (mo.M :HCe, CTp. 153-166).
AeTop 'leTKO pa.JrpaHH'!HeaeT noHBTHR: HeonorHJM, noTCHQHalTbHOC cnoeo H OKKa3Ko11anb11oe
C:JOBO. Ilepebili - npo.D.YKT 113bHCa, BTOpoe H TpCThC - ITPOJl.YKT pC'IH.
YTO'fHBIOTCB 11eKoTOpb1e nOHJITHR cnoeoo6pa3oBaTCJJbKoro attanK1a E. A. 3 e M c K o li
B CT3TbC !ToHJ1m1111 np:>U3BOOHocmu, oţ/jopM.1e11HOcmu u 1111eHUMocmu OCHOB (maM xe, crp. 3-12).
IlonyTHO paCCMBTpH&alOTCB fiOHRTHll CJJOB006paJOB3TCJJhRblil: TKn H MO.!leJJb, KOTOpL!C HHOr)la
nOHKMalOTCB KaK TOJKl[eCTBCHHbIC. CaMo onpCJl.CJJCHKC cnoeoo6paJoaaTen~HOro THlla, .11a1111oe
E. A. 3eMcKoll (cM. crp. 10), ne eoeo. B cec= epeMa y;cpa1111cJCHll nHHreucr H. H. Koea.JIHK npe.anolKHJI attanorH'IHblX TpH KOHCTPYKTHBHblX JneMeHTa cnoeoo6puoeaTeru.Horo THna: cnoeoo6pa30BaTeni.Ko-ceMaHT11'1ecKoe H neKCHKO-rpaMM3Tlf'ICCKOC C.ll,KHCTBO, a TaKJKe TOlK.D.CCTBO aljJHKC3nbHOli
'13CTH npoH3.BO.D.Hblll cnoa 1• Mo.a.e111o, c TO'IKH 3p:KHR E. A. 3~McKoll, „o.paKTepK1yeT KOHKpeTRb1e
MOpljioKonorH'ICCKHC oco6eKHOCTH o6pa30BaKHR CJJOB Torc HnH Hl!OrO cnosoo6pa3oeaTCJJbHOro
TKila" (CTp. 12). IlOJTOMY B O.ll.HOM Cil0ll006pa30BaTenLHOM TKne MOr)'T o61>C.ll,KHBTbCR KBK cnoea,
DpOH3BeJ1.CHHhlC DO O.ll,HOil MOJl.CJJH, TaK H ITO p8.3Kb1M MOJlCnRM. HaDpHMep, CJJOBO BOR:HC-Ct;-Uli
- Bo.1za H Reilnl{UZ·CK·UU - Jleilnl{Ul - npHH3Jl.ilCJKaT K O.ll,HOM}' H TOMY lKC cnoeoo6p8.3083TCJJhHOMY Tllily, HO K pa3Hb1M MO.ll.eJlllM - c 'lepe.o.oeaHHCM Ha CTblKC MOpcj>eM H 6e3 '!epe.a.oeaHHB H
T • .a.. 3ro pa1rpaHaqeKHC cnoaoo6paJOBaTCJJbHOro rana K MO.ll.C/11! HCCOMHCHHO O'ICHb llCHHO Jl.JJR
,l[ani.neltweA pa1pa60TKH TCOPHH cnoeoo6pa3oeaTeru.Horo aaanK3a.
E. A. 3 e M c K o lt Dp11Ha.O.nCJKHT H CTaTDR -HHmeprfjUKCDlfUR s cospeMeHHOM pyccKoA1
Jl3blt;e (c6. PaJB. rpaMM. crp. 36-52), B KOTOpoA H3pB.ay c 3arnaeKoA Dpo6neMolt - HHTCpljJHI(·
caUKell - .ll,CTanDHO aHanHlHPYIOTCR KOpHCBblC H aljlljJHKcam.HblC MOpljleM&l.
MHTCpi!>HKCbl
oapCJl.enl!IOTCll K3K „qaCTH cnoea, He HMCIOIJ.lHC caMOCTOllTCJJbHOro JHaqeHHB H BblCTY nalOWHC
K3K CTpOCBLIC cpe.acrea ll3b!Ka, ljlyHKLIHll KOTOpblX COCTOHT B COC.ll,Hl!CHKH MOpljleM B cnoae" (crp
42). Cp. Ky6a-H-HT H Jl.p. YcnoBHll npHMCHCJfRll HHTCp$KKCOB B PYCCKOM ll3hlKC MHoroo6pa3Hbl.
B .11.BYX CT3TbBX BH3JJK3HPYIOTCB a66peBH3T)'pbl COBpeMCHHOro pyccxoro AJ&nca -

c. r
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JIBillleTCll asTOpOM npen11cnoe1111 H OJl.HHM 113 COCTaBHTCllCli „Cnosap11 COKpame11id! pyccKoro
ll3LIKa" (MocKsa, 1963). 06e CTaThH, ecreCTllCHHO, HanHcallbI c 6om.mBM 3HaHHCM nena. A66pesnazypLI-3TO Jl3b1KOBLIC llBJICHHJI, He oopTlllllHC J13LIK, KaK C'fHTalOT RCKOTOplde CDCllHamtCThl
H HCCnCllHa.JlllCT&l, a, Hao6opoT, 06orama10mee ero. „Ilo11ene1111e HOUIX COKpalllCHHli B pycCKOM J13LIKC (no xpaliHeli Mepe B 61U1llCaA1llee BpCMll) HCHJliellCHO XOTJI 6i.1 no Jl.BYM npH'ilfHaM:
B cany o6mell3blKOBOro 38KOHa KOHJl.CHClllUIH MHoroc.nOBHb!X IlaJBaHHli B OJl.HOCilOBHldC H HJ-3a
HCJl.OCTaTO'lllOCTH li CTHilllCTH'iCCKOli: orpa.HH'ICHHOCTH B COBpeMCHHOM pyccKOM IlRTCpaTypHOM
cnosoo6p830BaHHH HHLIX DpHCMOB KOHJJ.CHCHpOBaHHJI, KpOMC a66peeHaQHH" (c6. PaJB. cnoeoo6p.
CTp. 37). MLICilL o TCHJl.CHUHH K KOHnettaunra MHOrOCllOBHblX HaJBaHHll B PYCCKOM Jl3LIKe DOJl..11.CpllCHBaeTCJI H B. JI. B op o H 11 e Boli: llpo14eccbl p03BumuA Mop(/JoAozu'lecKux 3ReMe11moB.
cmOAU/UX na zpanu Mop<fieMbl u c110Ba (c6. PaJs. rpaMM. crp. 93-105). AttamollpYJOTCll cnoJl.3.
TIUJa nporfi6u11em, napmco6panl.!e, BemBpa'I H .11.p. B CBJIJH c pacnpocrpaHCHHCM B PYCCKOM JIJLIKC
COBCTCKOro nep110.11.a CilOllCHOCKpa!llCHllldX C1lOB DOJIBHnaCL HOBall CTpyi..1ypHO-CMldC1lOBBJI KaTeropHR cnoe, 'iTO B CBOIO O'iCPC.11.L onpenemrno H3MCHCHllJI D cnosoo6paJOBaTCJThHOI!: CHCTCMC,
c.11enr11 B rpaKHnax cnoea, B cjJymru:1101111poeaHHB 'laCTH cnoea KaK »JaMecTHTC1111« nenoro cnoea.
no11en1110TC11 oco6oro po.aa MopcjJeMLI, CTOlllIIHC 11a rpaHH MopcjJeMLI H cnoea.
B Pll.11.C pa6oT paccMaTpHBalOTCll onpe.aeneHHlde 'laCTH pe'll'! B Ka'ieCTBe npOll3BO.QRWHX OCHOB,
B.
.l{ a H H ne 11 K o - HMena cyUţecmBumeAbllble (HOpu14ameJ1bHble) KaK npoU3BodAU/Ue ocHOBl>I COBpeMeHHO~O CA08006p0308CllUA (C6. PaJB. rpaMM. CTp. 63-76). H B. IT. .l{ a H H n e H KO
HMeHO co6cmseHHble KaK npou3BOdAU/Uf! ocHoBbl cospeMe1111020 c110Boo6pa30BaHUA (TBM, JKe, crp.

n.

77-92).
M. A. E a K H Ha - HMeHa npu/UJZame/lbHble KQK npou3soiJAIJ/Ue oCHOBbl coBpeMt!HHOlO
C.IOB006pa308QHUA (c6. PaJB. CTp. 55-73) BLIRCHJICT B03MOllCHOCI11 Y'iBCTHR DPOH'.180.llHL!X OCHOS
npHnaraTenLHLIX B coepeMeHROM cnosonpoBJBOJl.CTBC H oape.11enJ1eT npO,!zyKTHBHOCTL paJJTK'IJlblX
TifllOB o6paJOBBHlll!:, apOHJB0.11.HMLIX OT HHX.
B .llBYX CTaThRX, DOCB.ll!llCHRLIX cnoeoo6paJOBBRHJO B o6naCTH HapC'iHll, HCKOmopblX
o6Uţux sonpocax c11osoo6pa3osa11uA nape'luu (maM :HCe, CT'p. 45-54) H O HeKomopwx U3MeHeHWIX
s cucmeMe aţ/jţfiui;coB u npou380dAU/UX ocnoB Ka'leCmBeHHblX 11ope'luii (c6. Pa3B. rpaMM. crp. I 38147)
n. E p Ma K o Ba yxaJLIBaeT Ha caeuHcliHKY CilOB006pa30BaHHll Rape'fl!li: no cpaBHCHHJO
C .11.P}'TlfMH '13CTllMH pC'IH.
B RecxonLKRX CTaTLllX Ha 6oraTOM HilillOCTpaTHBHOM MaTepHIL1C DOKaJLmaeTCR pOCT npo.11.YKTHBHOCTH OT.nenLHLIX cycjJcjJHKCOB B o6naCTll maroni.Horo H HMCHHOro cnosoo6p830&.aHR.ll.
06pamaeTCll oco6oe BHHMaRJle Ha pacwHpeHHe 3Ha'ICHldi HOBblX o6pa30BBHJ!ll c DOMO!ll&IO cycjicjJHKCOB.
.
B. n • .l{ a H H ne H KO B CTaTLC - 0 CJI08006pa308QHUU ZJIQ20AOB Hll - llU'lamb B pyCCKOM
A3b/Ke coBemcKozo nepuoi>a (c6. Pcpll. CTp. 98-107), YKBlaB Ha DpH'IHHLI ycroll:'IHBOll: opo.izyKTHBHOCTH .11.BH.BLIK rnaronos, no.11po6Ho paccMaT'pH&aeT IlYTH nonoJD1CHHll 3Toll: rpymn.r rnaronoB
HOBldMH cnoeaMH, a TBIOKC 6oraTCTB o 3Ha'feHHll HOB006pa1oeallllll, HCXOTOplde C.llBllI'H B 3Ha'iCHHH crapi.IX rnaronoe c JTHM cycjlcjJKKcoM. Bom.wHHCTBO llX 06na.11aeT 11pxoll: CTHnRCTH'lecKolt
BLlpaJHTCilLHOCThJO (cp. Kpoxo6opHll'i3TL, 6anarypHH'laTL H .np.).
P. B. Ea x T y p H Ha noce~aeT JIBC cnTLll no.11.po6HoMY aHanHJY oTh!Meum.rx rnaronoe.
-311Dlle11ue u o6pa30Ba11ue omb!MeHllblJC z11a2011os c cy<fi<fiui;coM -0-1!-u- (m&) (c6. PaJB. cnoeoo6.
CT'p. 74--112), r.ne .naeT 1CJ1accHcjJHKauHJO 3Ha'ieHHli: naRHLIX rnaronos B conocraeneHHH co 311a'<CRHJIMH 11po111so.11.ll!llHX HMCH, H Moprfjo11011ozu'lecKue yc1106UA o6pa308aHJiJI omblMt!HHblX z11azo11os c cyrfjrfjuKCOM -0(mb) (TaM llCC, crp. 113-126), B KOTopolt yxaJldB8eT Ha OCHOBRLIC
cjJopMBDLHldC npH3HaKH apOH3BOJl.llWCA OCHOBLI - Ka'iecTBO KOHC'!Horo cornaCHoro H MCCTO
y.QapCRH.11.
Cnosoo6paJoBaTCn&HLJll: Tlln rnaronos Ha -em& paccMaTpHsaeTc11 B CTaTJ.e H. C. Y n y x aH O Ba, I'11aZOJlbl HQ-CTJ. 6 C08peMeHHOM pyCCKOM A3b1Ke (0 npo0yKmU6llOCmU U pezy11ApHOCmU
CJI08006pa3(1(1Qme/lbHO?O muna) (maM :HCt!, CTp. 127-141). BLICOKOll: npOJl.YKTHBHOCThlO OTnR'lalOTCR
HHXOaTHBW.IC rnaronld c cycjJ<jJllKCOM -e- (-ej-, COOTROCHTCn&HldC c npR11araTCnLHLIMH. He MeRee
BLICOKa H HX peryJTllpHOCTL, cjJopMaJJhHaJI li ceMaHTif'fCCKal!.
B csoell: craTi.e - O cAosoo6paoBame11bHb/X munax c cyifiţfiuKcaMu -lIIJIK, -HllX u ux nau·
MOiJeucmsuu B COBpeMeHHOM pyCCKOM R3b/Ke« (c6. Pcpll, CTp. 136-144)
C. 3eBKOB, BLJCTJ'Ilall
npOTHB CJJOlKJIBIDCl!:Cll TO'IKJI 3pCHHll, 'ITO B COBpeMCHHOM pyccKOM 113Ll](C «cymeCTBllTCilLllDIC c
cycjJcjiHKCOM -HUK sce 6onee BldTCCHlllOTCll C}'llleCTBHTCilLHldMH c cycjJcjiHKCOM -UţUK (-llUK), cTpeMHTCJI .ll.OKa3aT& OWH60'IHOCTL :noro DODOlKCRHA. Pa16Hpa11 uapanneni.Ho o6p830BllHllll c cycjJcl>HKcaMH -HUK, -UţUK- (-'IUK), -.1blJ/UK, BBTOp yKaJl>IBBCT Ha HX BJaHM0.11.CllCTBllC, KOTOpoe o6ora-.
maeT cnoaoo6pa30BaTCilbHLIC BOJMO:JKHOCTR areRTRBHLIX reHCTil'ICCKH pOJJ.CTBeHm.IX cycjJcjllllCCOB.

o

o.

ll-u-

r.
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B HlblKC soo6we HC cywecrsyer Heorp8.llll'ICHHOll: cnosoo6pa30B&TCJlbHOlt npo)zylCTKBHOCTH, H
ICallC,llbill Kl ,ll;aHHblX cycjKpH.KCOB B csoell: npo.izyKTHBHOCTH C,ll;Cpllrlllf p.11,ll;OM .)'CJJOB!dl:: CCM&HTH'ICCKKX, rpaMM&TK'ICCKHX, cjJOKC'TH'ICCKKX, CTKJIHCTH'ICCKHX H ,ll;aJICC Tpa..ium;Helt.
ManoHl)"leKHolt TeMe nocsRTHnH ceo10 pa6oTy H. A. A K A p e e s H B. A. 3 a M 6 p llC H ii x B lt HMeHHOe cAosoo6pawsaHUe s cnopmusHoU. mepMuHoAOzuu (c6. Pcp11, CTp. 199-135).
B pa6oTe a11anHJKPYIOTCR CCM&HTH'ICCKKC K rpBMMaTB'ICCKBC xapaKTepHCTHKH COOpTHBllblX
TCPMHKOB. IlepexO,ll;H K CJIO.BOo6pa:iosaKBIO B o6naCTH CDOPTKBHOlt TCpMllHOJIOrmr, aBTOpld OCTBHa&JIHBBIOTCH HB Tpex BODpocax: 1) rrpo6neMe 1CJiacc11cjJHXBJn1H CJIOlKHLIX upHnaraTeJ!b!DdX H cywCTBKTCJlbHWX; 2) npo6neMC UeJibKOO<jJOpMJICKHOCTH CJIOllCHOCOCTBBHWX TCpMKHOB THIIB paoucm
- KOpomKOBOAHQBUK, KOTOPble aBTOpbl C'IBT&IOT opOMCJKYTO'lllLIMR MCllC.llJ' CJIOBaMH H CITOBOCO'ler&H11RMH, HaJbIBaR HX iJByxoc11osH•1Mu cAoJtCeHUR.MU a.nH osyxocHOBHUKtJMu,; 3) npo6neMe
rpaHllJ.llJ MClKA)' COCT&BHblMH TCPMKR&MH H TCpMHHOJIOrJl'ICCKHMH KOM6HHBDllJIMll •
B.
M e n e B B CTan.e 05 OOHOM CAy'lae QltfTUJBHDU QHQAOZUU B cospeMeHHOM PYCCKOM
.R3b1Ke (CyU1ecmsumeA6Hblt c t:yţ/j(/jUKCOM-tJlfK-a (C6. Pcp.11, CTp. 108-118), HCDOJiblY.11 MBTCpHan
pyccxoro BMCHHoro cnoeoo6pa30BaHHR, CYDlecrBHTCIJhHLIC c cycjlcjJHICcaMH - OHDK -ama H UHK-a,
J10Ka3i.1eaer, 'ITO aHanorHR He ucer.aa cooco6cTByer 06pa10BllHlllO Houi.1x cnos no peryn11paoli
MO,ll;CJJH, a HHor.o.a BCTynBCT B npOTHBOpC'IBC c TOll: TCHJ{CRQHCA IDbDCa, KOTOpaJI oope.aen.11CTCR
ICaK TCH.U:CRQKR yHHcjlHKal{HH cooco6os BblpalKCHKll o,11;11oro H TOro lKC 3Ha'ICHH.ll. Hoeoo6pa:ioB3.BH.ll c cycjl<jJHKC3MH -UHK-0 ( COAUHKa, mafia'IHUKa, Ci!HUllKO) JIBJIJllOTCR cxopee peaJDDallHCit noTCllJ.IHaJILHbIX BOlMOllCHOCTClt cnouoo6pa30BaTCJibHOlt MOACJIK ( COAOMJJ - COAOMUHKa)' '!CM aHaJJOrBC.il: c Helt. IlpO.IJ.YICTHBHblll cnosoo6pa:JOBaTCJibHblit THD c cycjl<jJHKCOM -UHK-0, oco6eHHO B
pa:irosopeol! pC'IH, B o6pa30B&HHRX THOa CMl!UIUHKa, xumpUHKQ cnoco6cTsyeT, B HJBCCTHOli
Mepe, «KOHKpCT11311QHll MaTepBaJJHl&UHH» OCHOB c a6CTpaKTHLJM lH&'ICHHCM (xumpocmb - xumPUllKQ).
.

.n:.

w

J.1.TaK, peueH3HpyCMblC c6opHHKH .11.&IOT 6oran.11i MaTepaan, ope.o.CTasneHHJ.lll Ha BblCOKOM
Hay'IHO·TCOpeTH'ICCKOM ypoaHe. CneueanHCT - pycHCT HMeer BOlMOlKHOcn. 03HaKOMHTDCR c
xapaKTCpHbJMH oco6eHHOCTHMH palBHTHR pyccKoro HlbJKa Ha COBpeMeHHOM 3Tane.
EKA TEPHHA <f>OJl.OP, ITAPACKHBA IIIEP!i3HECKY

ANDR:f: MAZUN şr MARIA FILIPOVA-BAJROVA,

Documents slavesdel'Albanie
du Sud, II, Pieces coryplementaires, în „Bibliotheque d'Etudes Balkaniques",
VII, Institut d'Etudes Slaves, Paris, 1965, 183 p. + 2 planşe.

In cadrul colecţiei "Biblioteca de studii balcanice'', fondat!!. de Mario Roqnes şi prof. Andre
Mazon. apare, aproape trei decenii dupll. primul volum (lnchinat unui gra.i slav vorbit în sudul
Albaniei) 1, rezultatul cercetărilor ulterioare, formînd conţinutul volumului II, semnat de profesorul Andre Ma.zoo şi de Maria Filipova-Bajrova. Precum spune în introducere prof. Andre Mazon, istoricii şi lingviştii vor găsi materiale ma.i complete şi în parte noi" (p. 7Î.
Lucrarea pe care o prezent!lm - o nouă contribuţie valoroasă a unuia dintre cei mai de seamll.
specialişti francezi în domeniul slavisticii şi al balcanologiei - este menită să completeze cunoştin
ţele noastre despre graiul arhaic macedo-bulgar vorbit în sudul oraşolui Korce• şi de.~pre istoria
zbuciumat!!. a celor două sate 3. Cartea are cinci pll.rţi, precedate de o scurt!!. Introdiu:ere (p. 7-10),
în care Prof. A. Mazon prezintă rostul şi importanţa primelor trei părţi.
Mergînd pe linia valorificării materialelor inedite, partea I-a, intitulată Memoriul lui Dimitri
Ţan/o despre istcwia comunt:i sale natale (p. 11-55). este traducerea de către M. Filipova-Bajrova
1 A n dr e
Ma z. o n, JJncv.metUs, "1nits el chan.<c<ms r.la11~s dt' l' Albanie d14 Sud, în • Bil.Jliatbeque d'Etuch.'!>
lialkaniqul'S •,V, Paris, 1936, VJJ + 463 p. + b J'llanşc.
1 Vcz.i, rte rlldâ, }{ir i I Mir ce v.
Jfrmopu'lecKa zpaMamuKa Ha 6uzapcKu11 c1uK, ediţia n II~a, Sf'fia, 1963,
care··fa.cc aer.asu. carncleriz;i.re '-'rniului respectiv (p. 9RJ ~i care, penLru rE'lcvarea trăs~turilor arhaicE', !i>P referă
cicl.?Seori la act.-st grai; vez.i şi A ,1 ct re \'ai 11 an t, Grammaire compa'e~ des langues slaves, t. I, Phouctiquc,
Paris, 1950, p. 152.
• Vezi şi Petra c h i P P, p o; Kr.Ai ucmopunma Ha cMU EaOoUJUJIO ( AA6aHuR) In (<lhaccTH.R MB l1HCTHTYTB 33
11cTopHa» 1 t. 14-15, Sofia, 19b4., p. 1'>.3-J~2.
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dintr-un opuscul redactat într-o limbă greoaie, adeseori
Prof. A. l\fazon care în primul volum a reprodus numai primele două
pagini ale originalului grec şi titlurile celor 13 capitole ale primei părţi, însoţite de o privire sumară
a părţii a 11-a (p. 382-386j, menţionează că memoriul lui D. Ţa.nţo este un document unic in felul
său, în _care se evocă evenimentele dintre anii 1849-1904, fiind scris de „de un patriot care ~i-a
confundat întreaga viaţă personală cu aceea a comunei sa.Ic natale" (p. 54). Memoriul, care cuprinde
14 capitole, este precedat de un text dintr-un vechi Codice local, reprezentind un inventar cronologic
al principalelor evenimente înregistrate în cele două comune (Boboştiţa şi Drenovo) intre anii
I oOS-1875. Fără a prezenta aceste evenimente într-o ordine strict cronologică textul pare a fi o
introducere la scrierea lui Ţanţo. Memoriul lui Ţanţo este închinat consătenilor patrioţi -în frui.te
cu Grigori Themeli Kuneşca care luptau din răsputeri pentru răscumpărarea. de imliak' (dreptul
de proprietate feudală pe care şi-l arogase statul otoman). în capitolul I Cum au fost i11temeiate,
la origine, cele dovă comu11B, Boboştiţa fi Drmovo, D. Ţanţo expune cele două. păreri dominante
referitoare la întemeierea celor două sa.te. Capitolul al II-iea. - Dre11ovo şi Boboştiţa.se supun
imlak'ului sat1'apului Ali Paşa din Iani11a - este menit să prezinte condiţiile care an determinat
înstrăinarea pămintului şi transformarea celor două sate în imla.k'. Capitolele următoare prezintă
strădaniile sătenilor - mai mult sau mai puţin unite - pentru eliberarea de imlak'. Institutorul
Ţanţo arată atît greutăţile de nedescris în care se sbat sătenii, cit şi lupta lor disperată împotriva
ocupaţiei turceşti şi a şerbiei. La aceste acţiuni complexe, în felul lor entuziaste şi disperate, fiind
legate şi de relaţii politice cu diverse centre din Europa şi de strtngerea unor mari sume de bani,
nu fost antrenaţi şi boboştenii stabiliţi în Bucureşti, ln frunte cu pitarul Ioan Simeon Gherase
(p.28). ldeia. „rA.o;cumpărării" a concentrat, asemenea unui focar, activitatea unei Jargi pleiade de
săteni luminaţi, care, însufleţiţi de un fierbinte patriotism, s-au dedicat trup şi suflet „răscumpă
rării", abolirii şerbiei. Memoriul se încheie cu descrierea comunei.
Partea. a doua a lucrării, Corespondenţa de familie (p. 5€-73), este reproducerea uneori
integrală, alteori fragmentară, a 17 scrisori (selecţionate), scrise in dialect cu ortogr&.fie albaneză
şi cu traducerea !n Jimba franceză. Ele prezintă interes deosebit pentru vocabular, !ntrucit cuprind
un mare număr de cuvinte ce se ada.ogă la lexicul primului volum, dar oferă şi o imagine a vieţii
familiale a unui grup de săteni tineri şi bătrtni ln care se reflectă pe de-o parte tradiţionalismul
unora., iar pe de altă parte înflăcărarea inovatoare a. altora. Şi unii şi alţii păstrează însă cultul
satului na.tal.
Intitula.tă Citeva scris01'i ale lui Stelian Eftimiu despre satul său natal, partea a III-Jea(p.74111) cuprinde 16 scrisori ale unui literat.de mare cultură, după cum precizează Prof. A. Mazon
(e vorba de fratele scriitorului român Victor Eftimiu), dornic să facă lu.mină in trecutul lipsit de
documente al satului său natal, in care se cuprind obse1'1Jaţii isterice şi note de vocabular - unde
cunoştinţele sînt însoţite de ipoteze îndrăzneţe.
Partea a. IV-a (p. 112-139) reprezintă un glofar supliment la Inde;rul publicat tn voi. I
(p. 391-455), care cuprinde: a) cuvinte care nu apar in Indexul voi. I şi b) cuvinte careaparîn
Indexul voi. I, dar în altă formă sau cu sens diferit. ln glo~ar se dă sensul cuvintelor (traducerea
!n limba. franceză), originea împrumuturilor şi formele paralele din alte limbi balca.nice-nesla.ve_
In glosar se adoptă o dublă ortografie: 1) pentru cuvintele care sînt întilnite în corespondenţ&.
de familie a lui Sotir Kuneşca se păstrează ortografia albaneză a originalului - cu erorile respective
- şi 2) pentru termenii trataţi în scrisorile lui St. Eftimiu, de asemenea se păstrează grafia a.ut.r
rului, chiar cînd ca este variabilă.
Partea a V-a, Apmdice, cuprinde Reproducet'ea fotografică integ„ală a textului grecesc al
memoriului lui Dimitf'i Ţanţo după o copie daclilog1'afiatli. (p. 140--181), pusăladispoziţie de Direcţia Arhivelor din Tirana. Prezetind textul tn această copie dactilografiată, Prof. A. Ma.zon
relevă faptul că ea a fost executat.\ de un bun cunoscător ai limbii greceşti (a.şa. cum dovedesc
corecturile aduse textului dactilografiat tn care s-au corectat unele confuzii şi au fost··inlocuite
numeroase forme arhaice prin forme ale limbii greceşti contemporane).
Lucrarea se încheie cu o planşă (a II-a) care este reproducerea unei file din textul grec al
memoriului lui Dimitri Ţanţo, după manuscrisul de la. Arhivele din Tirana.
În cele ce urmează ne permitem să facem cîteva consideraţii pe care ni le-a sugerat lectura
glosarului. Ilustrarea sensurilor cuvintelor şi apropierea de termenii respectivi din alte hmb i
balcanice este un incontestabil merit al lucrării. Dar unele forme înregistrate în glosar, .alcătuit
precum ne informează prof. A. Mazon (Ia p. 10) - de Maria Filipova-Bajrova, ca.re, spune A. Mazon în J11t1'oduce1'e, „a reperat elementele lexicale noi şi a alcătuit un glosar care completează primul Index" (p. JO), sînt susceptibile de obiecţii, deoarece nu folosesc criteriile unanim acceptat
în limba

franceză
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în lexicologie. Astfel: 1) pe lingă formele obişnuite de singular nearticulat, găsim o serie de substantive înregistrate in forma articulată: .begajnelo (p. 113), conferincata (p. 115) 1, dascallala
(p. 116) jatagano, kafeanala (p. 120), llagapo (p. 123), personalitelo (p. 127), qeveriata (p. 130)
regjimo (p. 131), ukala (p. 136) etc.
2) Inregistrarea unor forme de pi urai articulate sau nu fără a. fi forme de pluralia. tantum:
baba:<haniti (p. 113), jangliishi (p. 120) (-formă înregistrată la sg. în voi. I, p. 410), mjerjete
(p. 125), taksovi (p. 134) etc. Tot aici menţionăm şi pluralul adj. urelene (p. 136) sau al verbelor:
imperf. lluqejme (p. 123) sau aorist zapostime (p. 138).
3) Termenul 1'Uka (p. 131 şi 138) înregistrat de M. Filipova-Bajrova este total necunoscut
graiului din Boboştiţa, pentru noţiunea de „mină" folosindu-se raka •. ln ceea ce priveşte evoluţia
na.zalei JO., graiul se caracterizează prin faptul că trecerea lui 9 în u „nu este atestată în cele
două sa.te" 3 , iar eventuala găsire în vreunul din materiale nu poate fi interpretată. altfel decît ca un
„lapsus cala.mi" şi, de altfel, autoarea a înregistrat just derivatele raclina şi rainik (p. 130).
Menţionăm şi o serie de cuvinte sau expresii al căror sens sau origine este prezentată eronat.
Astfel, inregistrind cuvîntul lojoui în expresia lurli! lojoui (p. 124), autoarea traduce corect
„toutes sortes", dar trimite la loj „suii", rom. „seu" din voi. I, cu care nu are nici o legătură,
deoarece termenul loj redă alb. lloj ital. „genere, qualitâ., sorta specie"'; termenul nazari (p. 126)
in expresia mu se nazari nu redă turc. nazar ci expresia rom. a se năz1f1'i ; parasish in expresia
da imash parasish (p. 127) nu este o creaţie a dialectului după alb. paraardhes - cum afirmă
autoarea - ci termenul alb. parasysh !n expresia ma" parasysh „considerare, prendere in considera.zione" 6 ; pengim (p. 127) nu înseamnă gage, olage şi nu redă alb. peng, ci alb. pengim „obstacol,
piedică" 8 şi soj in expresia (na suiti sojovi, atestată într-o scrisoare nu este o eroare pentru a reda
pe suoioui, „Ies parents, Ies notres", cum crede autoarea (p. 56 nota 3), ci este acelaşi cuvînt turc,
soi. înregistrat la p. 133 in expresia luf'lis soiuui.
Observaţiile de mai sus nu diminuează ·valoarea incontestabilă a lucrării şi interesul pe
care aceasta îl suscită.
LUCIA DJAMO-DIACONIŢĂ

V.

VASCENCO,

Mic

dicţionar

român-rus, Editura
819 p.

ştiinţifică, Bucureşti,

1966,

Dacă lista dicţionarelor ruso-române editate în ţara noastră s-a îmbogăţit continuu tn anii
din urmă 7 , Micul dicţionar 1'om6n-rws elaborat de V. Vascenco reprezintă, pe cit ştim, prima lucrare lexicografică in acest domeniu după meritoriul Dicţionar român-rus al lui Em. Grigorovitza,
apărut în 190 I la Bucureşti •.
Explicaţia acestei îndelungi pauze rezidă şi în faptul că orice dicţionar bilingv care pleacă
de la limba maternă la cea străină se dovedeşte incontestabil mai dificil de alcătuit decît unul
care porneşte din direcţia opusă. Cititorul va consulta bunăoară un dicţionar rus-român in primul
~înd pentru cuvintele care nu-şi trădează prin ele insele sensul, - aşa cum se intimplă, de pildă,
cu apmucm, MeoUKaMeHm, cnop.'11 etc. - , oprindu-se adesea fără greş asupra aceluia dintre
echivalentele propuse care se potriveşte cel mai bine în contextul traducerii. Cind trebuie
însă să treacă de la limba maternă la cea străină, cititorul se vede lipsit de aportul experienţei
sale lingvistice anterioare: cunoaşterea valorilor unui termen din româneşte prefigurează frea

1 Formele le prezentăm cu ortografia din @:IOSar.
• Vezi. voi. I, /nlU:<, p. 435.
• Ibidem, p. 30.
4 Vcz.i An g e I o Le ol li, Di1Jo110.rio albanc~e-ilaliano, Roma, 1937, p. 624; F_ialor i gj1'ltii sJu/ip~, Instituli
i shkencavct, Tirana, 1954, p. 2S4.
5 A. Le o t t i, op. cit., p. 940; F}ldor i gjuliis shqipe, p. 378.
a Vezi şi A. Le o L t i, op. rit., p. 965. 966; 1'}al" i r.fuhal dqif't, p. 388.
7 Cf.: Dictiar.ar rus-român, I-II. Bucun"Şti, 1959, sub conducerea redaC"ţională a acad. E mi I Pc t ro v Ici·
Dict.:On.ar rvs-rcin'4n, Bucureşti, 196-1. redaclor responsabil Gh. Eo'.ocao; V. V :l s ce n c 0 1 Mi' du:ţioruu r111.S-rom4n;
Bucureşti, 1966.
8 Pentru alte aspecte ale activiiălii lr:dcografice a lui F..m. Gri~orovitz.a, ver.i E. Vrabie, C'onlributii la
•lud1"ul tes;cocra/Uj r-wso-r"'716ne din. sccol11.I o.I X I X-lea, tn 1Cu1egerc de stutlii 1 ale l.M.G., Bucureşti, 1962, p. si°-51.
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puţin,

ca să nu spunem dt: loc, caracteristicile corespondentului alogen. Dacă nu i se vor oferi
puncte de sprijin pentru a se orienta în masa vocabularului rus, cu greu va izbuti vorbitorul de
limbă română să selecteze corect lexicul necesar transmiterii unui mesaj prin viu grai sau în scris.
Din acest unghi de vedere, evidenţiem în mod deosebit rigurozitatea cu care Micul dicţionar diferenţiază, pe bază de scurte precizări în paranteză, diferitele accepţii ale cuvintelor-titlu. Amplifi.carea, intr-o măsura, a volumului unor articole, ce rezultă din aceasta, este pe deplin compensată
.de eficienţa efortului de depistare a cuvintului căutat în seria sinonimelor care-l precedă sau succed!.
La traducerea adecvată dintr-o limbă în alta contribuie, de asemenea, diversele menţiuni şi
indicaţii - de domeniu, de stil şi gramaticale - care însoţesc atlt cuvintele româneşti cit şi cele
ruseşti. De un real folos se dovedeşte aici specificarea regimului verbal rusesc în toate cazurile
-cînd acesta nu coincide cu cel românesc.
Este adevărat că respingerea corespondenţelor univoce intre cuvintele celor două limbi în
favoarea unor articole cu structură complexă a determinat, în limitele spaţiului disponibil, restrln,gerea relativă a nomenclatorului de titluri. Cu toate acestea, Micul dicţionar reuşeşte să cuprindă
lexicul cel mai activ, cel mai uzual al limbii române actuale, acord!nd totodată atenţia cuvenită
termenilor şi expresiilor de dată recentă, cum slnt, afară de cele enumerate de autor în „Cuvintul
înainte" (p. 6), colajiona, container, teleghida, frvnta~ al uieţii pvbliu ş.a. Notăm cu satisfacţie, Intre
altele, prezenţa într-o proporţie judicioasă a termenilor lingvistici, ale căror echh•alente au fost alese,
<lupă cit se poate constata, cu deosebită grijă. Cf. de pildă opt a t i u adj. mod - l!CCnuenLHOC
HaKJJoHeHHe, OOTaTHB m.; (în gramatica rusă) cocnaraTenLHOe HaKJJOHeHHe.
In aceste condiţii, nu putem decit i;.'I. ne exprimăm adeziunea faţă de metoda de lucru a autorului, să recomandăm aplicarea ei consecventă şi la o viitoare ediţie a lucrării. Rîndurile de mai
jos trebuie înţelese, mai intîi de toate, ca o încercare ele a promova principiile enunţate de autorul
însuşi, de a semnala şi pune în discuţie tot ceea ce ni s-a părut a fi o abatere de la ele.
I. Lista ele cuvinte este organic întregită ele sintagmele ilustrative, structurate pe baza
unui raport de subordonare intre părţile componente, din cuprinsul unui mare număr de articole.
Ce e drept, sub raportul „cantităţii ele informaţie" ilustraţiile nu constituie un tablou uni&..ar.
Astfel, unele sintagme aduc elemente noi pentru mai buna înţelegere a specificităţii traducerii
faţ.ă de original. altele însă siot lipsite de un conţinut cognitiv propriu, în sensul că cititorul ar
putea construi formula rusească şi în absenţa lor, cxclusi•· pc baza cuvintelor-titlu. Să examinăm,
<le pildă, tratarea adjectivului curent 2 :
c "'r' n t 2 adj. TCK)'lllHA, anul - T8KY1.1.1Hli ro.n, cont - TCKYl.l.IHil C'leT, expresie - ă XO,llR'!ee
.eL1paJKeHHe; uorbirc - ă paJrOBOpHaR pe%; apd - ă TCKy'laR ao.na„.
Nu e greu de observat că, dacă din cele cinci ~;ntagme menţionate primele două ar fi omise,
traducerea lor ar putea fi reconstituită apelincl doar la nomenclator, prin simpla îmbinare a două
·cuvinte-titlu („curent" TeKyWHif + „an" ro.n = TeKYl.l.IHil roD). Ultimele trei exemple nu
mai reprezint.'!. însă suma a două cuvinte, ci, din punct de vedere al limbii din care se traduce, unităţi noi, de sine stătătoare, cu sensuri care nu pot fi nemijlocit deduse clin cuvintul-titlu. Independent însă de acest aspect, consemnarea lexicografică a covlrşitoarei majorităţi a ilustraţiilor este
justificată de larga lor circulaţie in limbă, de consacrarea lor ca atare în practica vorbirii literare.
Cf. numitor comun, energie nucleară, mărvl discordiei, limbtl literară, ma.estru al sportului, satelit
artificial, uersvri albe şi multe altele.
Am obiecta doar împotriva repetării aceleiaşi sintagme în articole diferite, ori de cite ori
unul din componente apare în postura de cu,·int-titlu: circumscripţie electorală, ctt e ceasul? (tradus
tn două chipuri}, diateza activă, reformă monetară, sirmă ghimpată etc.
II. In cadrul ilustraţiilor la diverse cuvinte, pot fi distinse o seric de formaţii, în speţă locuţiuni adjectivale de tipul „prepoziţie +substantiv", menite să-l îndrume pe cititor spre folosirea
adjectivelor de relaţie din Jimba rusă. Intrucit în ruseşte această clasă de adjective se întrebuinţează pe scară largă, prezenţa unor asemenea con~trucţii in dicţionar este cit se poate de oportună
Ele sint introduse în corpul articolelor pe două căi: fie direct, prin repetarea cuvîntului-titlu
precedat, de regulă, de prepoziţia „de" (Ie '" n „. dr - ; m a r fă „. de - ; n o r d .„ de - ,
orc /Iest r ă „. de - ; pe.ro n ... de - ; secard „. de - }. fie prin intermediul unei sintagme
alcătuite dintr-un substantiv complinit de grupul „de + substantivul din titlu" (li am „. cal de -;
I a c „. pantofi de - ; o p e r c t ă . . . teatru de - ; t i n e r c t . „ organizaţie de - ; cf. totuşi fă
i n ă ... - de griv, unde determinatul devine „făină''. resp. „MyKa", de la care ne-am fi aştep
tat să derive adjectivul de relaţie). E interesant de semnalat un caz ele suprapunere a celor
.două procedee; z ii pa dii „. de - , om de
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Dupl părerea noastră, repartiţia numerică a exemplelor ar fi trebuit să avantajeze într-o
mai mare cel de-al doilea procedeu. Scăderile primului decurg din faptul el locuţiunile
adjectivale luate izolat, în afara unei sintagme, nu echivalează întrutotul cu adjectivele de relaţie
din limba rusă.
lJ)ăsurl

A) Sensul construcţiei este mai îngust decît al adjectivului de relaţie. Aceasta 1-a îndemnat
probabil pe autor să se abată de la structura statornicită - „de
substantiv" - şi să recurgă
; octombde ... de(din) -·. In ce priveşte
primul exemplu, remarcăm ambiguitatea formulării, susceptibile, din cauza parantezei, de două
interpretări: a) „de oraş", „la oraş"; b) „de oraş''. „de la oraş". Cu privire la cel de-al doilea
exemplu, vom adăuga la cele spuse constatarea el nu toate articolele cu denumiri de luni in
titlu sint structurate identic: feb" va" ie, ma" t ie şi mai cuprind ilustraţii fără paranteză, de tipul de - , iar d e c e mb " i e formaţia aparte de (tn) - .
B) Sensul construcţiei este mai larg dec!t al adjectivului de relaţie. Aceasta se datorează,
tn primul rind, polisemantismului prepoziţiei româneşti „de", pentru care exprimarea relaţiei chiar şi in accepţia mai largă at9buită termenului in gramatica rusă - nu reprezintă dccît una
din multiplele-i valori. Aşa se face el o serie de formaţii analoge ca structură celor care exprimă
relaţia au !n fapt înţelesuri complet diferite: cauzal (millJ. 1 ••• de -), final (paf'adlJ. ...
de -) , de locuţiune frazeologicll (1' e g v 111. ..• de - ) ; unele corespund după sens nu adjectivelor
de relaţie, ci celor calitative ( 11 11. d e j dr ... de - ; 11 a 1 o a" e ... de - ) ; altele, deşi în genere
e hi valente adjectivelor de relaţie, nu pot fi oricînd substituite în traducere de ele (f o t b a 1 ...
de - ; h o c h d ... de - ; totuşi amator de fotbal, hochei etc. nu va fi •,Pym6011bH"'u J1J06„me11b,
-ci 11io6ume11b (/iym60J1LJ). In asemenea situaţii, sintagmele ni s-au plrut de preferat simplelor locuţiuni. Cf. şi alte locuţiuni, care ar putea exprima, credem, mai limpede ideea de relaţie în cadrul
unei sintagme: i 1111e11 ta" ... de - ; o" 11ame11 t ... de - ; "ai ... de - ; "e cep ţie ...
de. - ; s c f'i e ... de - (cf. în acelaşi articol sintagma p..odvcţie în - ) ; s .,, 11 i ci u .. . de (nu e vorba de iJe:>i<:ypHblil din îmbinări ca „ofiţer de serviciu", „funcţionar de serviciu'', ci de
c11y:>1Ce6H"'u; s pi" i t ... de - (tradus de altfel corect prin adjectivul calitativ ocmpoyMn,,,u).
III. Problema redării aspectelor verbale rămtne una din cele mai spinoase în practic a
lexicografică. Ideal ar fi ca verbele româneşti să fie traduse, in principiu, prin cite două verbe
rnseşti, unul imperfectiv, altul perfectiv. In cazul Micului dicţiona.-, economia de spaţiu a impus
~nsă reţinerea de fiecare dată numai a unui singur verb rusesc. Ca regulă generală, cuvintelectitlu
în cauză sînt redate prin verbe imperfective. Autorul a fost, totuşi, bine inspirat în mai toate cazurile cînd alegerea sa s-a oprit asupra aspectului perfectiv. De pildă, o b ţ i 11 e şi-a gliit o izbutită
tălmăcire în iJo6umbc11, deoarece semantica verbului românesc implică acea nuanţă rezultativă
-care este proprie verbului perfectiv rusesc. Dimpotrivă, perechea sa iJ06„Bambc11 â. fost pe bună
dreptate considerată omologă lui 11 IJ. z u i, intrucît, lipsit de nuanţă rezultativă, verbul rusesc nu desemnează decît tendinţa, efortul de a obţine ceva. In limita posibilităţilor, auturul
s-a străduit să înfăţişeze peste tot un tablou cit mai bogat şi mai variat al formelor de aspect.
Astfel, în articolele care cuprind, afară de traducerea cuvintului-titlu, sensuri suplimentare sau
ilustraţii, intîlnim foarte des verbe de aspect diferit (deşi numeric imperfectivul precumpăneşte),
ode pildă a f' b o f' a 11t. BO.ztpyl!Can., a - un drapel BO.D:PYJHTb JHaMll.
Ce e drept, pentru cititorul neavizat se creează uneori impresia lexicalizării formei de aspect.
in sensul el într-o anumită sintagmă (să zicem BoiJpy3umb 3HaM11) este înclinat să folosească ln
mod constant verbul la aspectul dat in dicţionar (cel perfectiv), fără a mai face legătura cuvenită
-cu forma verbului din titlu sau, unde e cazul, din sintagmele alăturate (adică nu-şi poate închipui
cl se spune şi BoiJpy:>ICamb 3HaM/I, de vreme ce textul articolului fixează numai echivalentul
-t1oclpy3umb pentru cuvintul a arbof'a din sintagma analizată). Dacă lucrul acesta este mai mult
:sau mai puţin inevitabil, nu ni se pare in schimb recomandabilă consemnarea ambelor aspecte,
pentru traducerea unuia şi aceluiaşi cuvint: co 1 o" a, 111. KpaCllTb, OKp&CHTb ; bate ...
(a t1111inge) 6HTb, no6HTh; ( 1111 op t a, vi. HoqeBan., nepeHoqeBan..
In aceste cazuri, situaţia ideală se transformă in reversul ei: formele corelative de aspect
ln condiţiile cind în restul traducerilor figurează numai verbe de un singur aspect, pot fi luate
-drept două unităţi lexicale distincte, aflate eventual într-un· raport de sinonim ie (ca la t 11 e ca
.11t. TODHTb, JaTOMJITb; t 11t11. r i 11t. KpelIHTh, yKpeMllTb).
IV. Capacitatea unora din adjectivele româneşti de a exprima potenţial numele de agent
:sau de purtător al unei calităţi abstracte pretinde şi ea soluţii lexicografice adecvate. ln dicţionarele
;normative curente, cuvintele în chestiune, probabil din scrupulozitate ştiinţifică, nu se bucură
fa prepoziţii suplimentare: Of'aş .•.. de (la) -

.3~
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de un tratament unitar: de la caz la caz o unitate lexicală este calificată maiîntîi ca adjectiv.
apoi ca substantiv şi invers. Socotim, de aceea, drept un merit al Micului dicţionar faptul că a
mers pe linia simplificării, introducînd ordine în această problemă: de cite ori un cuvînt e pasibil
de o dublă interpretare, autorul îl consideri, de regulă, mai întîi adjectiv şi după aceea substantiv,
de exemplu: aderent adj„„m.; brunet adj„„m.; contemporan adj„„m.; lloinat'·
adj. .„ m. ş.a.m.d.
De la această regulă fac excepţie, intre altele, a.şa-numitele etnonime, categorie care desemnează apartenenţa naţională. Articolele respective acordă primul loc substantivului: b ul g a r-ti,
m.f. (sic) ... adj.; danez, -4 m.f.. „adj.; leton, -ă m.J. „.adj.; spaniol, -ă m.f. „.adj. şi
multe altele.
Cbiar şi denumiri generice, care nu se referă la membrii unei colectivităţi etnice concrete.
sînt aliniate etnonimelor sub raportul succesiunii părţilor de vorbire: barbar m. „ .adj.; c t' e o l -ă
m.f. „.adj.
·
Cu toate acestea, etnonime ca ro m â n, r u .< apar mai înili ca adjective, ceea ce - in
treaclt fie zis - nu concordă nici cu tratarea lor în DM (aici substantive sînt tocmai român 1,
rus 1, iar adjective r o m â n ', rus 1) şi DL (aici r o m â n • e adjectiv, r o m â n • substantiv
şi invers, rus 1 substantiv şi rus 2 adjectiv).
In aceeaşi ordine de idei, nu ni se par fără cusur nici sintagmele româneşti om sadic (s. v.
sadic). om stingaci (s. v. s t t n g aci) în postura de echivalente ale cuvintelor ruseşti caoucm şi
J1e6UlQ. In Jimba rusă, precum se ştie, substantivele nu pot avea, in principiu, aceeaşi formă.
ca şi adjectivele, de aceea, bunăoară, roşeai ca adjectiv se redă prin pbt:JICUU, iar roşcaJ ca substantiv prin pw:>1euu 11eJ106eK (s.v. ro ş ca t). In românl însă, acelaşi cuvînt poate funcţiona
şi ca adjectiv, şi ca substantiv. Astfel, in contextul „cutare e un stingaci", cuvîntul precedat de
articolul nehotlrit se substantiveazl!., pc cînd în contextul „cutare e stîngaci în societate" r1lmine
adjectivl.
Pornind de aici, sîntem de părere că mai simplu şi mai conform cu spiritul limbii române
ar fi fost să se redacteze articolele in chestiune după modelul lui roşcaJ, adicl!.: sadic adj.
ca.a.HCTCKllA; m. c:a.D.HCT m.; st f n g a ci adj„ fig. HCllOBKH.I!, Hey1u110JKHA; m. neBma m. şi f.
S-ar putea obiecta el dicţionarele normative notează numai substantivarea lui slingaci,
nu şi a lui sadic. Dar hoinar nu e trecut !n DL şi DM cu valoare de substantiv şi totuşi figurează.
ca atare in JIJfov/ dictionar.
V. Enumeram to' continuare citeva neclarităţi sau sclpări mărunte.
1. a s t ă zi .. .de - pfnă m(ine co ,!l.HJI Ha .a.eH:i.. Ilustraţia românească nu reprezintă o Io-·
cuţiune frazeol~gică, dar e tradusă printr-una ruseascl, care are înţelesul dr. azi pe mîine.
Cf. azi .„ de - pe mîine co .ARJI Ha .a.eHi,,
2. S-ar fi putut adăuga la ave a o sintagmă pentru a ilustra posesia concretă, care se exprimă,.
după cum se ştie, cu ajutorul frecventelor locuţiuni y MeHll, y me611 etc., neconsemnate in corpul articolului.
3. bună-cred i n ţ 4 „. afide - 6b1r:i. .a.ocr0Jhr:i.1M .noaepHll. Construcţia rusească înseamnă.
„a fi demn de încredere", pe clnd cea românească „a fi sincer, cinstit, onest" (cf. DL, s.v. bunăcredinţă).
.
·
4. In articolele consecutive căsători „.(despre btirbaţi) „. (despre femei) ... ; că să
l o r i e ... (despre băt'bat) ... (despre femeie) ... nu înţelegem de ce formulele din parantezi diferă.
în privinţa numărului.
5. Termenul m o d al într-o ilustraţie ca propoziţie - 4 (tradusă npH,QaTO'IHOe 06croJ1Teru.CTeeHHOe) este sinonim cu locuţiunea de mod 2 • Retroversiunea sintagmei ruseşti ne duce
însă la „subordonata circumstanţială".
6. Se omite indicarea regimului unor verbe ruseşti, care se deosebesc sub acest raport de
echivalentele lor româneşti: :HCeHumbCll (s.v. că.să tor i), MeUJamb, npen11mcmB0Bamb (s.v. împiedic a), 6J1azooapumb (s.v. mulţumi).
7. v e ni . „ (a se potrivi) npHJCO.D.Hn>CA; ... îţi vine bine 3TO re6e n.a.eT. Nu e limpede
la care anume înţeles al verbului a veni se referă explicaţia din parantezA, de vreme ce se află la.
distanţă de sintagma citată alăturat. In DL, „a se potrivi" se întilneşte de două ori în corpul articolului veni (sub 11). o dată cu privire la îmbrlclminte şi a doua oară cu privire la un sens subordonat învechit „a se cadra". Traducerea propusă e improprie însă in amindouă cazurile.
1 Vezi mai pe larg A. G r a u r1 Nom d'agetU d a.J._ieclif en rovmca.in., Paris., 1929, cap. • Oi!itinctioo eotre substantJf et adjectif ~. p. 16-22.
2 Cf. Gramal~a. liml<iiJ rorn4ne. lI, Bur.ure~ti 1 1966, p. 307.
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VI. Unele defecte de tehnoredactare nu impietează asupra ţinutei grafice îngrijite a Miculi<i
dictionar.
· Pe alocuri, o ma.i judicioasă distribuţie a spaţiului ne-ar fi scutit atît de imaginea unor rînduri
pe jumătate goale (vezi articolele c hi p , t n c a dr a ş.a.), cit şi de cea a. unor cuvinte lăsate
fără interval intre ele (ycBauBamb · 3HOHUll, s.v. as i mi la; maHqeBOJ!bHblU 11ellep, s.vc herme să, c11ecapH1JJ1 MacmepcKa11, s.v. 14cătuşerie).
Din neatenţie, in corpul unor cuvinte tipărite cu litere drepte a.par răzleţ caractere cursive
(ny3blpb, s.v. fiere; o6ecllecn;umb, s.v. batjocori) sau aldine [mKaqKa.H (ţ/ja6puKa), s.v_
ţesătoriej.

Lipseşte accentul de pe citeva. cuvinte: pa36y:xamb, s.v. ba I o na; (nHTepaTypa) npeoMema,
s.v. bi b li ogra.I ie; 60.1zapcKuii, s.v. bulgar; AIOU, s.v. meu; HllUJU, s.v. nostri<.
Numărul observaţiilor formula.te in cele de mai sus nu poate ln nici un caz servi drept criteriu
de apreciere a Micului dicţionar, fie şi numai pentru că. ele înseşi sint în marc parte susceptibile
de controversă. In ciuda. volumului său redus, Micul dicţionar condensează o preţioasă experienţl
într-un domeniu ma.i puţin bătătorit, de care va trebui să se ţină seama. nu numai în eventualitatea
unei noi ediţii, ci şi în perspectiva redactării unor lucrări de a.nvergurll..

S. VAIMBERG

DICŢIONAR CEH-ROMÂN. Editura Academiei Republicii Socialiste
România. Institutul de lingvistică din Bucureşti [1967], XLIII+ 560 p
Prin edita.rea Dicţionarului ceh-român lexicografia. românească marchează un nou pa...~
!na.iote. Trebuie ft.cută de la inceput sublinierea, că este primul dicţionar ceh-român apărut
la noi.
Lucrarea este destinată, în primul rînd , românilor ; de aceea, indicaţiile gramaticale şi
cele de ordin stilistic sînt date în limba română.
Dicţionarul cuprinde aproximativ 53.000 cuvinte (după calculul nostru), avî.nd la bază
Dicţionarul explicativ al limbii cehe în 9 volume 1 şi dicţionarul limbii cehe conemporane în curs de apariţie 2 . La acestea s-au adăugat unele cuvinte (şi expresii) intîlnite in literatura clasică a secolului al XIX-iea. Dintre termenii tehnici au fost incluşi
numai cei cu o circulaţie rna:i largă. Trebuie considerat ca pozitiv şi faptul că în dicţionar găsim
un număr destul de mare de cuvinte şi expresii din limba cehă vorbită (hovorova cestina), care
s!nt auzite la tot pasul în mediul ceh. Astfel, sînt inserate cuvinte ca fla/le „şevalet" la pi.
„scară dublă", ulila.k „ladă de cărbuni" ş.a.
Gradul de selectare se poate observa compa.rînd o porţiune din acest dicţionar cu porţiu
nea respectivi!. din S.S.J. De la cuv!ntul oleandr pină la cuvintul Olomauc în Dicţio
narul explicativ ceh sînt inserate aproape 80 de cuvinte, iar în Dicţionarul ceh-român numai
26 de cuvinte.
Cuvintele slnt trecute în strictă ordine alfabetică., conform uzanţei in lexicografia mo demă.
Deoarece prefixarea verbelor în Jimba cehă şi în slavă in general are o mare importanţă,
cum pe drept se ar;i,tă !n capitolul introducti_v (m-. 3), trebuie să insistăm şi noi asupra acestei
probleme. Aici (în capitolul 3) sînt destul de bine date valorile atit de variate ~ de diferite ale
prefixelor verbale din cehă. Cititorul dicţionarului nu ştie însă întotdeauna, care dintre prefb:e pot fi întrebuinţate la un verb şi care la altul. De aceea, credem că era mai nimerit dacă
s-ar fi trecut la fiecare verb şi.forma prefixată, ceea ce ar fi ajutat mult pe cititorul român.
Iată un exemplu: la verbul kosili ipf. „a cosi" sînt date, la locul lor, larmele .Pokositi pi„
dokositi pf., dar nakositi ipf.. lipseşte; apoi trebuie ştiut că nakosit se „a cosi mult şi des
ladesea)" poate fi şi pf. şi ipf3. S-ar {i putut face' o trimitere de la sensul de bază a...~tfel:
kositi, na- vezi sensul al 3-lea etc. (pf. şi ipf.); apoi, la pokositi trebuie· să. se d~ şi sensul
„a distruge, a secera mii de vieţi" (despre o epidemie vezi, S.S.J .C. s. v. nakositi). La napeci
(s. v. p. 178) se va c:rmpleta traducerea: a coace (ceva) mult, d'n belşug, în cantitate ma.re.
t Prltul:ni

.sloun~k

io:ylla l:.·sk;Jto I - \'lll fvnl. IV a apilrut în două părţi:, Praia, l 935-1957.
.
(SS]i'.:), 1 A-M, Praga, l!l<rll, XXVIII+ 1312 p., 11 N-C, Praga, 1964,
.

! Slm..,,fk spismmiho ja1yka leskiho

1162 p.
•CI .SSJC.

•s
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In legA.tură cu adverbele derivate de la adjective, era bine dacă, după adjectiv, s-ar fi dat
sufixul adverbial; de exemplu: krdsnf· adj. „frumos", -ne adv. Această formă de adverb poate
rlmine netradusă. Cititorul este mai bine servit dacă are şi forma adverbului Ia îndem!nă,
imediat după adjectiv. Iar acolo uncie se schimbă consoana tematică a adverbului derivat (de
la adjectiv), cum este cazul adjectivelor de tipul drahy, adv. draze, sau adj. neblahy, adv.
ftebkue, se vor trata Ia locul cuvenit, a.şa cum se procedează în Dicţionar.
1n felul acesta puteau fi incluse şi formele nominale, de exemplu de la povlstny adj„ -nost
substantiv.
După cuvîntul-titlu urmează indicaţiile gramaticale, stilistice etc.
Una dintre problemele cele mai importante şi cele mai grele la redactarea dicţionarelor
bilingve este căutarea şi aflarea echivalentelor !n a doua limbă ale cuvintelor-titlu. Munca auto·
rilor aici a fost colosală şi numai acei care au lucrat !n acest domeniu ştiu s-o aprecieze mai bine.
Din păcate, de foarte multe ori s-a recurs la perifrază, deoarece nu s-a găsit corespondentul
romanesc al cuvîntului ceh. Or aceasta nu este soluţia cea mai bună şi a şi dus la îngreunarea înţelesului. De exemplu, adverbul pryl, care este destul de greu de tradus printr-un
cuvint, în dicţionar a fost bine redat prin afar4, plecat etc. In limba ucraineană !nsă este redat
prin zem, iar în rusă prin npo~b. Cuvintul h4t există şi în unele graiuri româneşti, în expresia
„du-te hdt", care în cehă se traduce prin jdi pryl. Prin urmare, la cuvintul pryl se poate da
şi echivalentul h4t, cu menţiunea că e regional. In Atlasul lingvistic al Maramureşului, care acum
se pregăteşte pentru tipar, este notat peste tot în această regiune. Aici pot fi aduse şi alte cazuri.
Deoarece dicţionarul este destinat exclusiv cititorilor care ştiu limba română, sînt date
la fiecare cuv!nt formele gramaticale mai importante, sau se fac trimiterile necesare la tabelele
şi paradigmele de la capitolul introductiv (paginile IX-XLIII). !n această parte se face o scurtă
prezentare a faptelor de gramatică a limbii cehe.
Autorii respectă ortografia oficială curentă a limbii cehe, făcînd sublinierea că, de exemplu
:forma infinitivului verbelor !n -ii aparţine limbii literare scrise, avînd caracter livresc şi arhaic.
Forma contemporană şi uzuală este în -I (nu dllati, ci dilat „a face").
Prefaţa şi introducerea dicţionarului cuprind indicaţii de ortoepie importante pentru
cititori, mai ales c!nd este vorba despre dentalele d, n t urmate de i, care se rostesc palatal
cu excepţia cuvintelor împrumutate.
Nu putem spune acela.şi lucru cu privire la palatalizarea consoanelor velare g(h}, eh, k !n
.z, I, c şi a lui r > f cînd sînt urmate de anumite vocale anterioare. Explicaţiile notelor nr. 3
{m 1) şi (m,): cons. + r > cons. + t; ex.: bratr - bratfe resp .. vocală + r > voc. + r (p. XIII)
par destul de greoaie şi neconcludente. Cititorul este încurcat. Nu pot fi trase concluzii (reguli)
generale. Nu are rost să complicăm explicaţia cu sunetul precedent ştiut fiind faptul că
alternanţa (palatalizarea) consoanei este cauzat! de natura vocalei care îi urmează (p. XIII)·
Consoanele velare amintite mai sus şi vibranta r, dacă sînt urmate de vocalele anterioare i
(i.) şi e (vechi) sînt palatalizate. Se poate menţiona şi faptul că la anumite cazuri sau persoane
substantivele şi resp. verbele se schimbă.
Din capitolul 2 al introducerii reiese împărţirea substantivelor în declinări dup-ă criteriu]
genului (declinarea I-a a substantivelor masculine, declinarea a II-a a substantivelor feminine
şi declinarea a III-a a substantivelor neutre). Sînt bine date paradigmele, dar credem că era
mai nimerit să apară la fiecare paradigmă toate desinenţele posibile unui caz dat.
Cit priveşte clasificarea verbelor in conjugări, este făcută după criteriul sufixului infinitivului, în 7 clase; primele 6 sînt tematice, iar a 7-a cuprinde verbele atematice. In manualul de
gramatică al lui Bohuslav Havranek- Alois Jedlitka 1 se preconizează criteriul de împărţire
a verbelor !n conjugări după desinenţa persoanei a 3-a sg. a indicativului prezent. Recomandăm să fie inserate amindouă criteriile şi să fie adoptat cel mai simplu. Noi preferăm p•
cel de al doilea.
I

c~skd

al1t1mic.t., Praga, 1963, pp. 267 - 269.
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Se dau fonneie verbale simple ale uiodurilor ir.<.licativului pi ezcot şi impcr.>tivu:ui. J\ poi
participiul trecut activ şi pasiv, precum şi transgresivul: în cehă pfechodnlk pfitcmny (rom. gerunzial prezent). Deoarece în gramaticile cehe este şi piechodnik mi11uly „gerunziul trecut", care
nu este inclus în dicţionar, chiar dacii. ridicll. probleme în legll.turli. cu formarea >a, sînteir. de
pll.rere că trebuie sll. fie menţionat în dicţionar alături de transgresiv.
„Capitolele" 2 şi' 3 sint absolut necesare şi .ar trebui completate ~i cu un scurt subcapitol
cu alternanţele, mai ales cele consonantice.
Am insistat asupra „capitolului" introductiv, dar nu intîmplător: credem că ar trebui să.
se dea o şi mai mare atenţie acestei părţ', avlnd ln vedere că ln momentul de faţă nu avem
o gramatică cehă pentru români. Deci, elementele gramaticale inserate in introducerea dicţio
narului slnt singurele puncte de sprijin ale cititorilor care vor folosi dicţionarul. De aceea, trebuie
sll. fie cit se poate de complete (fireşte, atit cit permite un capitol de introclucere).
Spre satisfacţia noastră, s!nt foarte puţine greşeli de tipar sau inadvertenţe: la
pag. 186 se va scrie ndzor în loc de nazar; după articolul Vyklepati se va scrie V 1 sau V 1 , imp.
-pej şi nu „V 1 sau imp. V,"; Substantivul orloj se declină după stroj şi nu · dufă hrad. Se
va seric orloj m• şi nu orloj rr 2 (cf. p. 228, s. v.).
Nu ştim de ce trebuia să se tipărea..~că lucrarea pe trei coloane. Pentru aceasta, credem,
ar fi trebuit sll. aibă un anumit format. In forma aceasta, consultarea dicţionarului este mai
obositoare şi puţin agreabilă.
Este surpinzător, că lucrarea nu poartă anul apariţiei şi numărul cuvintelor cuprinse in
ea. Nu mai vorbim despre tiraj, care iarăşi nu este menţionat în corpul dicţionarului.
Apoi ar fi bine sll. nu se uite faptul că şi cehii şi slovacii vor folosi dicţionarul, ln scopul
de a învăţa, cu ajutorul lui, româneşte.
Colectivul de redacţie al acestei lucrări a muncit mult pentru a da publicului o lucrare
bună. Poate că, dacă ace.~t colectiv era mai larg, lucrarea ar fi cîştigat şi mai mult. Găsesc foarte
bine venită ideea de a fi fost citit manuscrisul de către cehi buni cunoscători ai !im bii romi.ne
din afara colectivului ele redacţie. Din nefericire, ideea nu apare completă: că manuscrisul ar
fi fost bine să fie citit şi de romi.ni cunoscători ai limbii cehe din afara colectivului de redacţie.
In urma apariţiei acestei lucrări, credem că pe lingă avantajele arătate, de a cunoaşte
şi de a citi nemijlocit literatura cehă şi de a cunoaşte realizările poporului cehoslovac, se vor
inlătura şi greşelile de citire şi rostire ale cu\•intelor şi numelor cehe ale unor crainici (şi crainici reporteri) de la staţiile noastre de radio şi televiziune (care citeau numele fin „Gheorghe",
în româneşte, Jiri pc cind ln realitate trebuie citit aproximativ ca Irji: la fel Jicin nu se
citeşte ca românescul Jicin ci !cin (j ceh este ca. un i românesc din cuvintul mai; F ceh se
rosteşte aproape ca un Yj românesc).
Ne-am simţit obligaţi să facem unele sublinieri în legătură cu apariţia primului dicţio
nar ceh-român cu scopul de a consemna evenimentul şi ca viitoarea ediţie sll. aibă !n vedere
sugestiile date în cele de mai sus.
Colectivul redacţional 1 poate avea satisfacţia de a fi dat o lucrare modernii. bună, care
face cinste ştiinţei. ln acelaşi grad trebuie apreciată şi munca tehnoredacţiei.
GHEORGHE CIPLEA

O. S. AHMANOVA,
606 p.
Dicţionarele

CAosapb AUHZBucmu11ecKux mepMUHOB,

de termeni lingvistici

apărute

Moscova, 1966

în ultimele două decenii 2 au adus o importantă
sisteme terminologice lingvistice. Trebuie
este insuficient ln raport cu· multitudinea.

contribuţie la sistematizarea ţi explicarea diferitelor
arătat, însă, că ceea ce s-a. realizat în acest domeniu
şi diversitatea problemelor care se pun.

1 Redactor respon~abil fiind Socio Stati aju till de un colecth.· compus1.din: S~nda Ap·~-;-to1escu, A. Delea.nu.
Tr. lonescu-Nişcov, Silvia NiţO.- Arruaş şi ]ilna Plrll'r, 1C'l~i din Bucurrşti şi Jiri Feli:i:. ,şi Franti~ek Hrlub, amîntloi din Praga.
! Vezi, de ex.: j. Mar ou zea u, Le%iq"e tU l4 lerm:inalngit linl{u~Sliqru, Fi-t2ncais, Alltmand, ,A,.,glai1, lJalien,
3-e t'd;tion, Paris, 1951; F. Laz ar o Car re t le r, Diccioru1rio da? t&nnfacs filol6g1.cos, Mai!rid, 1953; M. Pe i şi
F. G a y nor, A fJictionary u/ Li11gu.i$ilics, New-York, 19.'i4: E. P. Ham p, A. GlossQ..f'y of A mnfrain TeditJiuu
L1.nguisl1c · Usa~c.· 1925-lQSO, Ulrecht·AnLwerp. 1917.i j. V ac h-e k,. Dit.uobn11ir~ U ling;1isliqu.e de I' leale tU
eve, MCMLX, Utrt>eht-An\"ers.
.
• ·-·· : :• ~ ·

p,„_
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In domeniul rusisticii cele cîtcva lucrări apărute 1 nu au reuşit să dea o imagine coma terminologiei lingvisticii ruse şi sovietice. Tocmai aceasta şi-a propus şi a reuşit s-o
facă O. S. Ahmanova în lucrarea pe care o recenzăm, Dicţionar de termeni lingvistici. Acest dicţionar se înscrie at!t prin numărul de termeni incluşi, cit şi prin fundamentarea ştiinţifică şi
metoda de lucru, ca o lucrare lexicografică deosebit de valoroasă.. El cuprinde aproximativ 5000
<le cuvinte-titlu, fiind din acest punct de vedere cea mai vastl lucrare de acest gen 2. Termenii aparţin tuturor disciplinelor lingvistice (fonetică, morfologie, sintaxă, lexicologie, lingvostilistică). Lucrarea este concepută ca un dicţionar explicativ cu elemente de traducere şi se
adresează unor cercuri largi de filologi.
Lucrarea este compusă din următoarele părţi: Prefaţa (p. 3-19), Lista dicţionarelor puse
Ja contribuţie (p. 20), precizări Asupra strt<elurii dicţionarului (p. 21-24), Lista alwav1erilor
(p. 25-26), Dicţicmarul jwopriu-zis (p. 27-536). Indicele principalelor echivalente englezeşti,
în dreptul cărora figurează şi termenii respectivi din limba rusă (p. 537-570), Terminologia
.de baeă. din domeniul metricii şi poeticii, prezentată sub forma unei anexe întocmite de V. F.
Beleaev (p. 573-605) şi Lista dicţionarelor folosite în alcătuirea anexei (p. 606).
Se ştie că fiecare dicţionar terminologic oglindeşte concepţia ştiinţifică a celui care !I
.a.lcltuieşte. La baza întregii structuri a dicţionarului în discuţie şi a Selectării termenilor cuprinşi ln el a stat concepţia autoarei cu privire la terminologia. lingvistică şi metalimbii.. Prin
metalimbă autoarea înţelege limba care are ca obiect de studiu limba !n sine. Metalimba este,
-deci, sau ar trebui să fie, limba pe care o folosesc lingviştii !n lucrările lor. Scopul lucrării de care
ne ocuplm este - după cum arată, de altfel, şi autoarea !n cuv!ntul introductiv - de a da o
<lescriere cit mai completă a metalimbii lingvisticii ruse şi sovietice. Este fără îndoiala. meritorie străduinţa autoarei de a elabora un dicţionar care să nu constituie numai o listă de termeni, ci să prezinte - at!t prin sistemul de dispunere a cuvintelor !n articole, ca şi al trimiterilor - o imagine cit mai completă a actualei metalimbi ruse. Expunind în prefaţa. principiile
de selectare a termenilor care trebuie incluşi într-un astfel de dicţionar, autoarea îşi exprimă
părerea că în cazul termenilor mai rar folosiţi (sau a termenilor individuali) metoda statistică
.nu este eficientă (adică apariţia unui termen în două - trei lucrări nu este un argument pentru
includerea lui în lista de cuvinte a unui dicţionar lingvistic). Rolul hotărîtor în această selectare trebuie să-l joace - după părerea lui O. S. Ahmanova - competenţa şi experienţa ştiin
ţiiică a autorului dicţionarului.
In stabilirea listei de cuvinte autoarea a folosit un bogat material din lingvistica rusă
.şi sovietică, cit şi lucrări originale 'şi dicţionare lingvistice apărute în U.R.S.S. şi în alte
pletă

ţări 3.

Marea majoritate a cuvintelor-titlu este acoperită de .terminologia lingvistică în care, !n
aproximativ egală, s!nt incluşi termeni reprezentînd ·lingvistica rusă clasicii şi cea

proporţie
:sovietică.

ln dicţionar figurează cuvinte-titlu substantive, adjective, participii şi sintagme alcă
tuite din doi sau mai mulţi componenţi. Termenii s!nt aşezaţi ln ordine alfabetică. In legăturii.
-cu dispunerea cuvintelor în corpul dicţionarelor terminologice există două puncte de vedere •.
Unul, după care termenul care se află în relaţie gen-specie cu cuvlntul-titlu intra. !n componenţa
unuia şi aceluiaşi articol. Al doilea punct de vedere afirmă că fiecare termen, indiferent dacă
intră sau nu în relaţie gen-specie cu alte cuvinte, trebuie să ocupe !n corpul dicţionarului un
loc independent, cu alte cuvinte să constituie un cuv!nt-titlu.
1 N. N. Dur no.,,. o, I'pa.MMIJmutttcKuU c11ot1apb, Moscova, 1924-; L. J. J ir k o v, R11Hzeucm1111er1euU
194.=i; E. V. K role vi('. i şi .M. S. N. o dl ev i l' i, CA011H11K 11iH2Bicmu11Hux mt!pMiHld, Kie„·,
se dau Jn limba ucraine-an!\, hr ticcare cuvînt-titlu -esh~ tradus in limba .rusâ); CAOdOp'1 1111Hzt1ucm1Aec11uz mepMUH06, Riţ:a, 196.':\ {dicţionar hiliDJZ'V letol"·rus şi rus-IP.tonL Printre dicţionarele de rusistic~ i:;.e numără
şi Rusko-cesky flcnml.lc /ingvi'>licki tcrminofo~u. sub red. lui
V I. S k a! î t. k a ş..a., Praga.. 1960. care a constituit
una. din surselP. prinripall' all' dicţionarului ol!c;ituit de O. S. Ahmanova.
_
! Comp., in acest sens, dicţionarul lui F.. \'. Krot"vici şi N. S. Rodzevici cart conţine 675: cuvintt--titlu; dicţionarul lui ] . Marouzeau - aproK. 1 ~00; clictionarul de .!IUb reda~ţia lui \"I. Skali~lca ş..a. - peste J OOO.
3 Din luerlrile excerptatr de autoare citâ.m: I'pa.t1Mamu11a pyccKozo A3&11ta, AH CCCP, Moscova, 1960; A. A .
.Reformat s k i, .S.e~HJle 1 A.!WKO.JH1JJ1ue. Moscova, 1955; R. A. Bud a K o v, &rOeHUe B HDYKY o R3W'Ke, Mm
-cava, 19.58; R. I. A va n P so v, .tP0He~u110 cot1pe.t1eHHoza pycc11ozo A11mepomypHozo R.JMKa, Moscova, 19.'i(). Vezi,
-de asemenea, dicponarelc din notelie de niai su5.
' Vf'z.i A. R. Ş 3 pir o, Cmp0d11ue u'codep:HCaHu.e ~AoBopHoQ cmam11u 1 CAMape zpaMMamulf'-CKUJC m'-PMUHOB, in
cAoBapb, Mosc~va,

1957

(explicaţiile

""Cnuasca:a naeraHcTH14RB TepMHHonorHll», I, Snfia, 1962, p. ti:;..
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. .Î'_l lucrarea de faţă c~vintele sin~ aşezate în artic.o~e şi .~uiburi, respectîndu-se ln general
pnnc1pml „per g"..nus proxm~um et d1f(erenteam specificam , după care într-unul şi acelaşi
.cuib figurează cuvmtul-titlu ş1 toate sintagmele care se află faţă de acesta în raportul gen-spe.cie. Sintagma care, deşi conţine formal cuvlntul-titlu, totuşi nu intră in relaţii de gen-specie
-cu acesta, figurează în afara cuibului, în articol separat, ln ordine strict alfabetică. Spre ilustrarea celor de mai sus dăm următorul exemplu: cuvîntul-titlu onpecJe,1umeA1>Hblii formează
împreună cu cîteva sintagme un cuib. Aceste sintagme sint: onpedeAumeAbHoe oonOAHl!HUl!,
~mpeoeAUlrll!AblUlll KOllCMPYKl/Ull,

onpeoeAUMl!AbHOI! CA060CO~emaHue, onpeoeAumeAbltOe

CAO:JICHOe

C.11080.

În schimb, sintagma onpeoeAumeAbHblii noo6UO, care nu intra în relaţia gen-specie cu
.cuvîntul-titlu şi cu sintagmele din cuibul acestuia, figurează după cuib, în ordine alfabetică
firească sub formă de cuvînt-titlu.
Prezentăm în continuare structura unui articol care evidenţiază procedeele folo:ilte de
.autoare în Cll.1Jlicarea termenilor.
După cuvlntul-titlu se dă în paranteză dubletul (acolo unde există). Subliniem că autoarea face, în mod just, o deosebire netă intre dubletele semantice şi variantele fonetice sau morfologice. De exemplu, pentru cuvlntul-titlu a6Aaym se dau în paranteză două dublete semantice: anOfPoHUJI, cJeţfiAeKCUJI. Varianta fonetică a termenului amintit, a6A11ym, este dată ca
termen separat cu alt corp de literă şi cu indicaţia: CM. „vezi" o6Aaym. Din cele două
-:variante fonetice cu majuscule este scrisă cea ma..i des folosită, o6Aoym, unde se dau, de altfel,
.şi du bietele semantice.
Cuvîntul-titlu OAAOMoprfi este ortografiat cu minuscule şi în dreptul lui figurează indi-caţia CM. „vezi" aAAOMoprfia. In acest Caz întilnim variante morfologice, dintre care cea mai
uzuală este OAAOMoprfia tipărită cu majuscule (în dreptul ei se dă in paranteză dubletul semantic
.Moprfia).
După cuvlntul-titlu şi eventual după dubletul dat in paranteză urmeazli întotdeauna
traducerea în limba englezii, de cele mai multe ori şi in limbile francezii, germanii, spaniolă.
Traducerile sint adecvate, vădind competenţa, profunda cunoaştere a terminologiei de specialitate din limbile respective. Este un mare merit al acestui dicţionar faptul că, în afară de
explicaţii, oferă şi posibilitatea de a fi folosit pentru traducere.
Dupli traduceri urmează explicarea termenilor. In legătură cu acest lucru subliniem două
.aspecte care ni se par deosebit Jie interesante. ln primul rind, termenii sint explicaţi conform
.concepţiei ştiinţifice despre metalimbă.; ln al doilea rînd, atrage atenţia faptul că în aceste explicaţii s!nt folosiţi termeni care, la rindul lor, îşi găsesc explicaţia în corpul dicţionarului în calitate de cuvinte-titlu. Aceasta contribuie la o anumită stabilitate a sistemului terminologic,
:şi, evident, uşurează consultarea lucrării.
Urmeazli apoi termenii-sintagme, în a căror traducere şi explicare se folosesc aceleaşi pro
.cedee ca şi pentru cuvintele-titlu. Attt pentru cu vîntul-titlu, cit şi pentru termenii-sintagme
-0.in cadrul articolului se dau exemple ilustrative din limbile rusii, engleză, germană, greacă,
latină, sanscrită. etc. Aceste ilustraţii, bine alese, servesc la elucidarea sensului termenilor.
In unele cazuri, <lupii explicarea termenilor, se dau antonimele acestora sau cuvintele care
sînt într-o anumitli corelaţie cu ei. De exemplu, pentru termenul 06ycocmD6Hoe npeoA0:11ceHue
„propoziţie bimembră" prin indicaţia abreviatli npomu6on. (de la npomuBonoAO:JICHOe „opus",
.,antonim") se dă termenul ooHococma6HOe npeoAo:JK:eHue „propoziţie monomembră".
Socotim pozitiv faptul că termenii individuali sau învechiţi sînt marcaţi printr-o steluţă
pusll la umlirul stlng al cuvintului-titlu (procedeu. folosit şi în alte lucrări de acest fel 1).
Termenul se explică în dicţionar o singurii dată. Dacă este vorba de un termen-sintagmă,
.acesta apare în dicţionar de atltea ori, cite elemente terminologice intră ln componenţa lui.
De menţionat că în acest caz explicaţia figureazA. n singurii dată, iar în celelalte cazuri se fac
trimiteri la articolul unde există explicaţia (în legătură cu sistemul trimiterilor vom reveni mai
jos cu uncie observaţii).
Prezentăm un articol din dicţionar:

1 Vr:z:. de e:.:. ] . M ar n 11

7.

e c:i. u, np. cil.; RuJko-lesk Y lkiunik lÎAft..;dU;Jr' ~min.aJogie, ci tal ma: sus.
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llEPEXO,ll.HhIH I (1·paHlHT1tBHLlii) aurn. transitive, cj>p. transitif, HCM. transitiv, HCD.
transitivo. XaplllCTCPH3YJOundlc11 nepel!O.llHOCT&JO, Bldp3.l!CaJOlllHll: xanropeJO nepexo.nHOCTH.
Depexoaaoe :111a'1e1111e. llepex:oiJHblu znazon CM. rnaron.
La sfîrşitul dicţionarului se găseşte o anexă cuprinzînd terminologia de bază a metricii
poeticii, alcătuită de V. F. Beleaev după aceleaşi principii ca şi partea fundamentală a dicţio
narului.
La cele spuse p!nă în prezent ne permitem să adăugăm unele observaţii:
1. Fără a nega rolul competenţei şi al „simţului lingvistic"' de care trebuie să dea dovadă.
autorul unui dicţionar, avem totuşi o anumită rezervă faţă de afirmaţia cu privire la ineficienţa
metodei statistice In selectarea cuvintelor care trebuie incluse In lista de cuvinte. Aceasta Intruc!t, după părerea noastră, tocmai metoda statistică poate ajuta la evitarea elementului subiectiv în selectarea termenilor.
2. Credem că un dicţionar de termeni lingvistici de valoarea celui de faţă ar fi putut să.
oglindească. cu mai multă pregnanţă. pătrunderea in sistemul terminologiei lingvistice a unor
termeni proveniţi din alte ştiinţe. Este vorba, cu alte cuvinte, de explicarea termenilor din lingvistica matematică, disciplină care, după cum se ştie, se află în plină dezvoltare.
3. In explicarea unor termeni, ce-i drept puţini la număr, nu se dau toate sensurile existente atestate în alte lucrări de acela.şi fel. Ne vom opri la primele două cuvinte-titlu din dicţionar. Astfel, In articolul a66pesuamypa se dau două sensuri: 1. cuv!nt compus abreviat;
2. acronim. Sintem de părere că î..; acest articol ar fi trebuit să figureze şi un al treilea sens:
„prescurtare" ( coKpaUţenue) de ex. cmp. (de la cmpauul/(J - „pagină"').
In articolul a66peBuaqu11 se dă un singur sens: „formarea abrevierilor". Or, a66pesua/lUll are nu numai sensul procesului de formare a abrevierilor, ci şi rezulta.tul acestui proces cuvint abreviat - adică ceea ce exprimă şi cuvintul-titlu a66pesuamypa.
4. Unii termeni-sintagme s!nt daţi la plural. Dacă în cazul unor termeni-sintagme ca:
a6co.110mnwe cuuonu.'>1&1, omnocumeAbH&1e cunouut.1&1, cmu,1ucmu„ecKue CUHOHU.'>lbl forma. de plural
este justificată din punct d·e vedere semantic, în sintagme ca no11H&1e ţfiopt.1&1 npu11azame11bHblX, a6cmpaKmH&1e ţfiopMbl, no.1yom11o:Jicume11bHble z,1azo11w forma de plural ni se pare
şi

nejustificată..

5. Din dorinţa de a. respecta principiul de b.iză în alcătuirea.· dicţionirnlui - relaţia genspecie dintre termeni - autoarea a recurs la inversarea, oarecum forţată, a ordinei componenţilor din unele ·sintagme. De ex„ la articolul ţfiopMa se dau· următoarele sintagme şi trimiteri:
ţfiopM B3QUM03QMelUleMblX J(,1accbl CM. KAQCCbl B3311M030MelUleMblX ţfiopM; ţ/jopMbl Bblp:nume11r.
CM. Bblp03Umellb

ţfiopMbl.

In intenţia autoarei, expusă de altfel în prefaţă, a stat ca In cadrul fiecărui articol pe vrimul loc să figureze în sintagme componentul care este în acela.şi timp şi cuvlntul-titlu. Acest
sistem îngreunează. însă structura articolului. Credem că era mult mai simplu şi mai util ca.
sintagmele să-şi păstreze topica firească. Aceasta pentru că, conform concepţiei de organizare a articolelor, important este ca toate sintagmele care au element comun cuv!ntul-titlu
şi sînt în relaţie gen-specie cu acesta să intre în componenţa aceluia.şi articol (şi să nu înceapă
ln mod obligatoriu cu cuvîntul-titlu). Desigur, nu avem în vedere cuvinte-titlu-adjective care
ln mod firesc ocupă primul loc şi în sintagme. Pentru evitarea inversiunilor forţate, uşurarea.
folosirii dicţionarului şi realizarea unei economii de spaţiu în articol, după traducerea şi explicarea cuvîntului-titlu, ar fi trebuit să urmeze indicaţia CM. H „vezi şi" şi înserarea în ordine
alfabetică a tuturor sintagmelor dup!I. primul component, indiferent de locul pe care-l ocupă.
cuvlntul-titlu ln aceste sintagme. De exemplu, în lumina celor spuse mai sus, la a:rticolul cn
cuvîntul-titlu ,PopMa, la sensul 5, după elementele obişnuite de traducere şi explicare,
sintagmele care urmează ar putea apărea precedate o singură dată de indicaţia CM. 11 în felul
urmă.tor: CM. H Bwpa3ume11b ţfiopAlbl, KJIUCCbl 113QUM03aA1e1111eMb1x: ţfiopM.

6. Pentru economia de spaţiu s-ar fi putut recurge, !n acelaşi timp, la folosirea tildelor care
elementul comun (de.fapt cuvlntuHi..tfu) în seria de sintagme care fac parte dio

să înlocuiască.
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acela.şi articol. De exemplu, la articolul onpeoe11ume11&H&tii sintagmele care conţin acest cuvînt
puteau aplrea astfel: -oe iJonO/IHeHue; -311 KOHCmpyKl/Ull, -oe C/IOBOCO'lemaHUe. 1

Ţinem să arătăm, !n concluzie, că dicţionarul recenzat este o lucrare deosebit de importantă, care îmbogăţeşte substanţial lista lucrlrilor de acest fel. Explicaţiile termenilor, făcute

la un !nalt nivel ştiinţific, în concordanţă cu ultimele realizlri în domeniul ştiinţei limbii, traducerile competente, caracterul sistematic, numlrul mare de termeni şi diversitatea domeniilor
cuprinse, cit şi condiţiile grafice excelente fac din lucrarea O. S. Ahmanovei un instrument de
lucru deosebit de util.
R. CHIVESCU şi S. WOLF

MANIO STOIANOV ŞI HrusTO KoDOV, Onuc Ha c/UlS!IHCKume p'bKonucu
s Corftuuc1<.ama HapoiJHa fiu6AuomeKa,

vol. III, Sotia, 1964, 500 p.

+ XL

facsimile.
Biblioteca naţională „Chirii şi Metodie" din Sofia, păstrează în secţia de „manuscrise şi
vechi" circa 1200 de manuscrise slave din secolele XIII-XIX. Cea mai mare parte
a lor a fost descrisă de profesorul Benio Ţonev, în cunoscutul său catalog din care primul volum
a apărut !n anul 1910 2, iar al doilea în anul 1923 •.
Cele două volume ale catalogului întocmit de B. Ţonev cuprind toate cele 829 de manuscrise, intrate în fondul bibliotecii pină în anul 1922. De atunci şi pină Ia sfirşitul anului 1963
fondul manuscriselor slave din această bibliotecă a sporit cu c!teva sute de manuscrise, dintre
care 308 au fost descrise într-un al Iii-lea volum al catalogului, alcătuit de M. Stoianov şi
Hr. Kodov, volum apărut în anul 1964 sub titlul Catalogul manuscrise/Of' s!ave din Biblioteca
naţională din Sofia. !n felul acesta, aproape întreg fondul de manuscrise slav.e (1137 de mss.)
- cel mai bogat fond !n R. P. Bulgaria - devine cunoscut cercetătorilor de pretutindeni.
Autoru volumului III arată că, din cauze independente de ei, au fost nevoiţi să renunţi·
la un număr de manuscrise (cărţi de cult, manuale, beletristică) în special din secolele XVIIIXIX, majoritatea din perioada renaşterii bulgare. După informaţiile ce ne-au parvenit în ultima
vreme, aceste materiale vor apărea însă în curînd, ca volumul IV al catalogului.
Autorii volumului III sint două nume de prestigiu ale filologiei bulgare, specialişti în vechea literatură bulgară. M. Stoianov este şeful sectorului „Manuscrise şi tiplrituri vechi" al
Bibliotecii naţionale „Chirii şi Metodie" din Sofia, iar Hr. Kodov cercetător ştiinţific la Institutul de literatură de pe lingă Academia de Ştiinţe a R. P. Bulgare. Catalogul este lucrat în
acelaşi timp foarte conştiincios şi cu un deosebit simţ de răspundere, ca şi volumele anterioare ale prof. Ţoncv. EI este un adevărat instrument de lucru atit pentru cercetătoru bulgari
c!t şi pentru cei străini care lucrează în domeniul literaturii medievale scrisă In limba slavonă.
In prefaţa volumului (p. 3-4) autoru anunţă că în sistematizarea şi descrierea manuscriselor au urmat acelea.şi principii ca şi prof. Ţonev în voi. I şi II al Opisului: manuscrisele sint
grupate în primul rlnd după conţinutul lor, (textele biblice, cărţi de cult, scrierile „părinţilor"
bisericii şi ale scriitorilor bisericeşti, proloage, sbornice etc.), iar în cadrul fiecărei categorii
în ordine cronologică.
tipărituri

1 Amintim cu acest i;istem de prc:rentare a cuvintului tiUu în ~intagme 5i trimilerl s·a practicat, de pilrlă,
la redactarr.a D~lionarwlui r-us-11unAu dt krmeni ling1..ti.stici, af•at 1n prr-zrnt in fază dr colationaic, la care autorii
.au lucrat într-un colecliv condus de conf. dr. V. Vascenco.
rcce01-jei de
! On~Ha·pr.Konucume u cmapone'4omHume JCHUlU Ha HapoOHama U1161t11omeru1 om ·Co,Pu11, vDI. l, Solia; 1910,
XXII + 500 1„ +. XL hu:similt?. (Cuprinde 451 de manu!'tcrise).
:I_ Onuc 110..<AtldRtcKume JRili.Onucu 1 CorfjuUcKama HapodHa 6u611uomaa, voi. II, Scria; 1923, XVJ + 554 p. +
LJI facsimile. (Cuprinde ln total 37H de n.anuscrisc) B. Ţonev a-publicat în :mul 1920 ş.1 catalo~ul man11sc::ric;rlor
slave din·.Billliotet".a mt1io11ala din Plovdiv (CAat111HCRU p&Honucu ·u emapon1:11amHu HHuzu Ha J-lapodHamu 6u611uome1<0
4 llAoeiJu•).

fa""

https://biblioteca-digitala.ro

.506

CRITICA fÎ BIBLIOGRAFII!.

Descrierea fiecărui manuscris începe cu numărul de ordine al bibliotecii, felul manuscrisului, secolul sau anul în care a fost scris şi rejacţia. ln continuare sînt date dimensiunile manuscrisului şi semnalate paginile lipsă clnd este cazul, se descrie pergamentul sau hlrtia, filigeanul,
legii.tura, starea în care s-a conservat manuscrisul. tn sfîrşit se fac observaţii în legăturii. cu
.i:;rafia şi împodobirea lui, după. care urmează descrierea cuprinsului. La sfîrşit sint trecute constată.rile asupra ortografiei şi se transcriu adnotările. Descrierea manuscrisului se încheie cu
date asupra provenienţei, iar dacă a fost studiat se comunică bibliografia respectivă.
Pentru datarea manuscriselor nedatate autorii s-au folosit de filigrane şi de unele parti-cularităţi ale hirtiei, grafiei, cernelii, ortografiei şi limbii care sînt „caracteristice pentru diferitele secole" 1 . Ca şi B. Ţonev, autorii consideră că pentru determinarea vechimii unui manu!'Cris, nedatat, filigranai este cel mai sigur indiciu 2 .
ln volumul III. sz descrie amănunţit numa.i cuprinsul manuscriselor mai însemnate (sbornice, proloage, operele părinţilor bisericeşti etc.) pentru care se dau titlurile în original şi incipiturile fiecărui capitol. Textele biblice şi cărţile de cult, cu un text „canonic" cc se ·copia fără
modificări, sint descrise mai sumar. Probabil pentru a permite cercetătorilor eventuale comparaţii şi stabilirea de filiaţii în ce priveşte manuscrisele şi textele autorii nu au desfăcut prescurtările şi nu au actualizat punctuaţia, păstrlnd astfel imaginea exactă a piesei descrise. Este un
procedeu cu care sîntem intru totul de acord. La sfirşit sint date 40 de facsimile - modele din
-diferite manuscrise. Catalogul se încheie cu ctteva tabele care sistematizează manuscrisele după
numerele de inventar (p. 475-478), după succesiunea cronologică (p. 479-481) şi adnotările,
<le asemeni după principiul cronologic (p. 482-483). Urmează indicele de nume proprii (p.
(p. 484--489), denumiri geografice (p. 490-493). de nume de obiecte (p. 494-497).
In Catalogul lui B. Ţonev (voi. 1 şi II) mai figurau şi alte două tabele: unul cu gruparea
manuscriselor după materialul pe care sint scrise {numai în voi. 1) şi altul cu gruparea lor după
redacţia manuscriselor. Prezenţa unor astfel de tabele şi în voi. III, ca şi unul al filigranelor,
ar fi fost de un real folos ccrcetlltorilor, a căror muncă ar fi fost uşurată simţitor. Avem ln
vedere de exemplu, concluziile ce se pot trage atunci cînd facem o statistică a manuscriselor du pa
redacţia în care au fost scrise. De asemeni, o statistică a manuscriselor după provenienţă ar
permite unele concluzii de istorie culturală nu lipsite de interes.
Astfel, unele manuscrise din secolul al XVl-lea, de redacţie mediobulgară, descrise în
voi. III, au păstrat pe paginile lor adnotări în limba română (mss. 837, 840, 873). Faptul acesta
denotă cA. manuscrisele respective au fost c!ndva la noi sau poate slnt scrise la noi. Prof.
1:1. Ţone,· arUa in mod expres că un n11măr de manuscrise care astăzi se găsesc în unele bibl~o
tcci din Bulgaria au fost scrise in România. Ne propunem ca pc aceste manuscrise să le cercetăm
într-un articol aparte. Pină atunci însă uncie constatări Ic vom consemna în recenzia de faţă.
Parcurgînd materialul cuprins nu numai în volumul III, ci şi în celelalte două volume
ale Catalogului, cititorul rămîne surprins de numărul mare de manuscrise din sec. XV-XVII
scrise în redacţia sirbă. întocmind o statisticll pe baza celor trei volume, am constatat urmă
toarele:
1. Din cele 451 de manuscrise cuprinse în volumul I, 249 s!nt scrise in perioada sfîrşi
tului secolului al XIV-lea-începutul secolului al XVII-iea 3. Dintre ele 178 sînt scrise ln
redacţia sîrbă, 15 în redacţia sîrbo-medio-bulgard., 43 in redacţia medio-bulgar§. şi 7 în redacţia
ruso-medio-bulgară. Un singur manuscris este de redacţia ucraineană.
2. ln volumul II, din totalul de 378 de manuscrise studiate, 128 sînt din perioada care
ne interesează. Dintre ele 100 de manuscrise sînt de redacţia sîrbă, 7 de redacţia slrbo-mediobulgară, 20 de redacţia medio-bulgară şi 1 de redacţia ruso-medio-bulgară.
3. Din cele 308 manuscrise cuprinse în volumul III, 126 s!nt din perioada menţionată.
Dintre ele 96 sînt de redacţia sîrbă, 8 de redacţia sîrbo-medio-bulgară, 19 de redacţia mediobulgara şi 3 de redacţia ruso-medio-bulgară.
1 Op. cit., p, '4.
I Peotru determinarea secolului ln care a fost scrise manuscrisele nedatate, autorii voi. III al Catalog11lt1i, s.an
·orienlat ~i după l'îligranc, fulosiod ca !;Iii B. Ţonev, lucrarea lui C. M. Briqu~t. Les filigra..vs. Di&ti.a„naire his:orU,ue des
marques dv ţa~V.r, 2 crt. Lcip7.Î~. 1923 şi catalo;u.1 lui N. P. Li hac i n v, DaAeOi!!peJtPu11ec1eoe 3Htz'UHll~ 6yMa:HCH&lX
.a00101u. JHtJJCOfl St. Pt., 1889. M. Stoian.DV şi Hr. Kodov au folosit -şl uncie lucr;hi mai recente C.'l lucrarea lui S. A.
I< Ie pic ova, ~UAUZpaHu u. 111aMne11u ua 6yMaze pyccwozo u UHocmpannozo npou'6otkmt1a,XVll-XX t1t:1i. Moscova,
1959 şi V. Nic o I a ev, BotlR.H&1e ;,HQlfU OmmoMaHC1eoii UMnepuu. I. Soria. 1954.
.
I ~c oprim numai a.supra acestei perioade deoru.cce ~ntru comparatia pe care vrem s-o facem cu maouscrisele
~la\'o-române de la noi, perioada aceasta. este cea mai importantă.
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Menţionăm că numărul manuscris~lor de redacţie rustI din perioada de care ne ocupăm
este foarte mic. Numărul lor creşte însă în secolul XVIII-XIX.
Dacă punem datele de mai sus într-un tabel, situaţia ri.spîndirii în Bulgaria a manuscriselor slave de diferite redacţii ale slavonei în perioada de la sfirşitul sec. al XIV-iea pînă la
începutul sec. al XVII-iea se prezintă astfel:

Total mss.

voi. I„451
voi. II. 378
voi. III. 308
Total 1137

Total mss. de
la sf. sec. al
XIV-încep.
sec. al
XVII-iea

243
128
126
497

Redacţia

Redacţia

Redacţia

Redacţia

Redacţia

sîrbă

sirbomediobulg.

mediobulg.

ruso-medio-bulg.

ucraineană

178
100
96

15
7
8

-374

30

404 = 81,28%

43
20
19

3

82

II

7
l

---

93 = 17,71%

După cum se vede, din aproape 500 de manuscrise datînd de la sfîrşitul sec. XIV - începutul sec. XVII, 4/5 sau 81/28% sint de redac/ia sirbă şi numai 1/5-17,71 % de redacţie mediobulgară..
După statistica făcută, concluzia nu poate să fie alta declt că după căderea Bulgariei su!J
jugul otoman, după desfiinţarea şcolii cărtur..reşti de la Tîmovo condusă de Patriarhul Eftimie,
unde se folosea redacţia medio-bulgară, în Bulgaria de răsărit n-a rămas nici un centru căr
turăresc care să continue activitatea mai departe în redacţia medio-bulgară. Presupunerile
cu privire la existenţa unui astfel de centru făcute de D. Petcanova-Toteva 1 nu au fost încă
dovedite. Un centru care urmează principiile şcolii de la Tîmovo este Vidinul, dar pentru foarte
puţin timp, deoarece trei ani după căderea Tămovei sub turci (1393) cade şi cetatea Vidinului
(1396). In schimb, in sec. XIV-XVII un avînt în dezvoltarea lor înregistrează centrele căr
turăreşti din apus: mănăstirea Zograful de la Muntele Athos şi mănăstirea Rila. Atacată şi di"trusă la începutul sec. al XV-iea de către torci ultima este restaurată, puţin mai tîrziui de cei
trei fraţi Ioasaf, David şi Teofan, devenind din nou în sec. al XV-iea un centru cultural
activ, ale cărui relaţii cu vechea noastră cultură au fost intense 2
In sec. al XV-I.ea şi al XVI-iea, centre culturale cu şcoli cărturăreşti găsim în oraşul Sofia.
Cratovo şi la mănăstirea Le.~novo în apropiere de Cratovo•. Inseamnă că in timpul jugului turcesc centrele cărturăreşti bulgare sînt situate exclusiv in partea de apus a Bulgariei, unde ccndiţiile social-politice sînt mai favorabile dezvoltării unei vieţi culturale. Statul sîrb cade abia
pe la mijlocul sec. al XV-iea, iar lupta poporului sîrb împotriva cotropitorului otoman ţinea
trează şi conştiinţa bulgarilor. Cultura sîrbl, la rîndul ei, a beneficiat de inel şa.se decenii d~
ră.gaz, faţă de cultura bulgară, marcate printr-o înflorire deosebită. Aceste împrejurări sînt hotă.
ritoare pentru stabilirea redacţiei sîrbe ca redacţie oficială a literaturii bulgare medievale. N"
permitem să menţionlm aici şi ipoteza formulată nu demult de Ioan lutu, dopă care unul din
principalii factori ai fenomenului amintit a fost Muntele Athos, unde preponderentă era redacţia
sirbă, şi de unde a.u fost aduse prototipurile copiate şi ln Bulgaria de-a lungul secolelor domina
ţiei turceşti •.

1 Veij CpedmU11a 11a cmapo6uzapcKo.ma KHU:HCHuua, ln B1111pocu Ha cmapo6ulapcKama JJumcpamypa, Solia, 1966.
2 F... Turdeanu, La litttrature bulgare du XIF-e siid~ el sa.djffv.siotJ tlan..s lrs '"'"' rnmnain.t, Pans, l947.
I Ve:ti D. Pe t ca no\' a -1· I) te va, art. cit.,
• Vui I. I u fu, Prototipurile literatudi sJooo-rom4JW: din sec. al xi'-lea, 111 revista .-Mitropolia Olteniei• an. XVJ,
nr. 7-K, iuliti·august, CrniovH, 1963; 7.1 a t ca lu I fu, ManU.'-Cti1ele rl1we din RJbltoleca li Muzeul "'4Mslirii Drn·
(Omfrn.a, 111 • H.omanosla.vica •XIII. 1967, p. 1R9-201.
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Dimpotrivă, în Ţările Române redacţia medio-bulgară şi ortografia tirnoveană devin
normative pentru cultura. română in limba slavonă (sec. XV-XVI). Situaţie aparent paradoxală care se explică insă prin faptul că românii şi-au însuşit tradiţia culturală de Jimbă slavonă
de Ia bulgari şi în sec. XI V - X V s· au pus Ia curent cu ultimele realizări ale culturii bulgare, printre care reforma patriarhului Eftimie este cea mai importantă. Cum Ţările Române au reuşit
să-şi menţină autonomia politică şi cu aceasta continuitatea dezvoltării culturale, redacţia mediobulgare a slavonei a fost păstrată pe tot teritoriul românesc, pină in secolul a.I XVII-iea, cînd
sub influenţa curentului kievo-movilean îşi face apariţia şi se impune tot mai mult slavona de
redacţie rusă. Nu este de prisos să vedem această situaţie şi în lumina unei statistici similare
celei stabilite anterior:
Am întocmit această statistică folosind cataloagele existente pînă in prezent - tipărite
sau pregătite pentru tipar - ale manuscriselor păstrate în bibliotecile din ţară, ~i din care rezultă unilătoarea situaţie:

Total mss.

Bibi. ARSR
720

Bibi. din Transilvania
şi Banat
98
Bibi. mănăstirii
Dragomirna
167
Bibi. mănăstirii Putna
59
Bibi. mănăstirii

1

iTotal mss. de Redacţia
pa sf. sec. al sîrbă
/XIV- încep.
sec. al
XVII-iea.

I

[Redacţia

Redacţia

Redacţia rusă,

medio-bulg.

ruso-mediobu!g.

ucraineană

ru-

so-ucraineană,

med.-bulg.-ucr.

354

64 (cu cele
7 de red.
sîrbo-medio-bulg.)

256

11

23

78

19

50

7

2

119

100

16

2

41

39

Suceviţa

53

1106

42

634

85 = 13,40%

36

5

481

40

--

521 = 82,17%

28 = 4,41%

Cum reiese din tabelul de mai sus, Ia noi manuscrisele de redacţie medio-bulgară pentru
perioada de care ne ocupăm, sint cele mai numeroase rid.icîndu-se la un procent de 82,17% (în
Bulgaria 17,71 %). iar cele de redacţie sîrbă sînt numai 13,40% (în Bulgaria 81.28%).
Deci, redacţia oficială în care scriau cărturarii şi copiştii în centrele noastre cărturăreşti
din Moldova, Transilvania şi Banat, dar şi din Muntenia 1, a fost redacţia medio-bulgara.
Concluziile la care ajungem prin statistica făcută nu sint ceva nou, neobservat piiiă în
prezent de cercetători 2. Prin ele am căutat doar să întărim, încă o dată acum, după apariţia
voi. III al Catalogului manuscriselor slave din biblioteca naţionalii din Sofia, deci pe baza · unui
material mai bogat, concluziile la care au ajuns prof. B. Ţonev şi I. Iufu că manuscrisele din sec.
1 V('-7.Î Cor i li a, Nic o Ic s. Cu,~0,n~mtnla#a. manwscrisd'1r dLn. Transifo4nia. Comunicare la Sesiunea
t;fid. nlon.n fjo~dan Şi istoria CU!turli l'Om:ln("Şti 11 1 tfout.1 J:t 9 riec~ 1964.
1.. Cf. as-Lic.olul noslr-u.c\J.!1 Rsl, XJII, p . .1.97-198.
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XV-XVI în redacţia medio-bulgară, care astăzi se află !n bibliotecile din Bulgaria, provin aproape
toate din Ţara Românească şi Moldova 1, şi .că aproape toate manuscrisele de redacţie strbă care
se află în bibliotecile noastre nu au fost scrise ln Ţara Românească, ci au venit de afară, şi nu
au servit ca prototipuri pentru litera.tura noastră medievală, cu rarele excepţii în care au fost
transpuse mai intîi în medio-bulgară 2 •
La aceste concluzii ajungem şi dacă urmărim frecvenţa sau absenţa unor filigrane la manuscrisele scrise ln cele două redacţii - sirbă şi medio-bulgară - la noi şi !n Bulgaria. Dar aceasta
o vom face !n articolul anunţat.
ZLATCA IUFFU

HR. KoDOV, EHuHcKU anocmoA. Cmapo6uzapcKU naMemHUK
Editura Academiei Bulgare de Ştiinţe, Sofia, 1965, 246 p.

K. MIRCEV,

XI

seK,
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După apariţia ln 1963 a monumentalei ediţii fototipice a Cronicii Ivi M ana.sses, Academia
Bulgară de Ştiinţe dl la lumină, în aceea.şi serie a monumentelor limbii bulgare şi în aceea.şi
ţinută grafică Apostolvl de la Enina, manuscris slav vechi din sec. al XI-iea. Ediţia cuprinde textul

facsimilat şi transcrierea fragmentului de Apostol, însoţită de un studiu amplu şi minuţios. Editorii
- prof. Kiril Mircev de la Universitatea din Sofia., membru corespondent al Academiei Bulgare
de Ştiinţe, şi Hristo I{odov, cercetător la Institutul de istorie literară al Academiei Bulgare, nu
mai au nevoie să fie prezentaţi, fiind cunoscuţi de toţi acei ce se ocupă de istoria limbii şi a culturii
bulgare.
ln Introducere (p. 5--6) autorii arată că manuscrisu! s-a. descoperit în satul Enina- important
centru de cultură aflat la 5 km de Kazanl!k - unde pîol nu demult se găsiseră alte trei manuscrise
vechi 3 în alfabet chirilic. Acesta este mai vechi decit cele aflate anterior şi, din toate punctele
de vedere, mult mai preţios decît ele. Pe baza trăsăturilor sale paleografice şi lingvistice
Apostolul de la Enina se aşează alături de celelalte monumente de limbă din perioada
slavă veche.
Foarte deteriorat. manuscrisul a fost în parte restaurat de specialiştii Bibliotecii Naţionale
din Sofia şi actualmente se păstrează la Muzeul din Kaza.nllk. Textul manuscrisului, alcătuit
din 39 de file de pergament - este publicat, în ediţie fototipică şi în transcriere (p. 8--161)
cu folosirea parantezelor drepte, în locurile în care literele au putut fi reconstituite
păstrindu-se însă prescurtările, titlele şi semnele de punctuaţie ca în textul original (precum menţionează editorii la p.7). In subsol se dau numeroase note referitoare la: I) apariţia în textul
chirilic a unor litere scrise !n alfabet glagolitic (p. 11, 49, 57, 117, 149); b) repetarea eronată a unor
silabe (p. 43, 115, 137); c) existenţa unor litere sau cuvinte scrise deasupra rîndului (p. 9, 31, 71,
83, 97, 101, 107, 115 etc.); d) haplografii (p. I i3); e) lipsa unor litere (p. 23, 29); f) lipsa. unor
title (p. 17, 21, 109, 111, 127, 137, 147, 155); g) dubii ale cercetătorilor în legătură cu existenţa
unor litere sau title (p. 9, 25, 37, 47); b) prezenţa unor cuvinte scrise lateral, perpendicular pe
text (p. 17); i) litere scrise cu cerneală roşie (p. 59) ş(j) prezenţa unor ,oiJliete intre rinduri (p. 29)
etc. Toate aceste note contribuie la cun„aşterea cit mai exactă a importantului manuscris.
In studiul lor amplu, K. Mircev, şi Hr. Kodov se ocupă de diversele aspecte paleografice,
artistice şi lingvistice ' pe care le ridică acest monument de limbă slavă veche. Prima parte a
studiului este rezervată Des•rierii pa.leografice (p. 163--191). Autorii prezintă mai înt!i aspectul
exterior al manuscrisului, relev!nd faptul că în textul care n-are nici început nici sf!rşit: „nu există
1 R. Ţone\' 1 Hcmopu11 HO fi.,.AulpclfuU .R3ÎIK& v. I, p. 191-192, 253, 25S.
I 1. 1 u fu, op. L'it., p. !24
S Ve'i şi N. D e m i r ce v a · H a fu z o,. a lieM:11tK11 no omKputJaHemo Ha cmapo6M?apcKu.11 nuc.1uH naMtm·
HUK EHuHCNU AnocmoA om XI ee1t ln „GMzapcKU e1ux" an. XIV, 1964, cartea a 6-a, Sofia, p. 527-S33 care, Io calitate
de descoperiloare a manuscri!!-ului eJ1puoc citeva. dale şi amănunte Importante atlt in legătură cu satul Enina cit şi cu
vechea biserică Sflota Paraschiva, importam monument istoric construit din vremea ţarului loan Asan al Ii-lea 'jl
cu istoricul condiţiilor în car A fost i:;i\sit manuscrisul ia 1.iua de 22.XII. 1960.
' Vez.i şi K. Mir ce\'. 3a tJUKot1emt oco6eHocmu Ha HOsoomKpumu rJjpazMeHmu om Hali-cmnp CAatJllHCKu
anocmoACKU - &uHcNu AnocmoA om XI •· «C.JHlBJIRCJCB 1i>1U1onorH11„ t.111, Sofia, 1963, p. 81-103.
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nici o filă care să se fi păstrat complet sănătoasă" (p. 163). In continuare, analizează cu deosebită
competenţă şi grijă scrierea şi ajung la concluzia că manuscrisul este scris de o mină încercată
şi sigură. Merită să fie reţinut faptul că analiza minuţioasă a scrierii este prezentată în comparaţie
cu scrierea unor monumente de limbă slavă veche cu caractere chirilice, ca de pildă: Carka lui
Sava, Codicele de la Suprasl, Foile de la Hila11dar, Foile lui Ufldolski, Evanghelia lui Miroslav etc.
Referitor la ortografie, menţiontnd că tn manuscris nu se folosesc ambele vocale reduse,
ci numai 'b, autorii precizează că această particularitate nu trebuie considerată ca o trăsătură
specifică monumentelor de limbă medio bulgară aşa cum opina KuThakin, ci ca o particularitate
a unei anumite şcoli de copişti. După aceea, scot în evidenţă alte particularităţi grafice şi diversele
prescurtări folosite în mod constant.
In lncheierea acestei prime părţi a studiului, autorii se ocupă de relaţiile dintre fragmentul
ele apostol şi scrierea glagolitică, precum şi de datarea manuscrisului, constatind că analiza duce
la concluzia că manuscrisul aparţine primelcw decade ale ctlei de a doua jumătăţi a seCfJlului al X l-lea.
Intitulat Or11ame11t, capitolul al II-iea al studiului (p. 192-200) este consacrat cercetării
laturii artistice care determină pe autori să tragă următoarele concluzii: 1) Apostolul de la E11i11a,
atit prin scriere cit şi prin ornamente, prezintă o înrudire incontestabilă cu manuscrisele glagolitice; 2) In ornamentaţia Apostolului de la E11i11a se găsesc elemente a căror sursă nu trebuie căutată
ln modelele bizantine, ci, poate, în creaţia populară.
Studiul limbii (p. 201-226) cuprinde următoarele patru capitole: Particularităţi fonetice
capitolul cel mai complex şi mai detailat (20 de puncte), unde autorii tratează. numeroase probleme
din care menţionăm: a) ierurile - cu precizarea păstrării cu consecvenţă a ierurilor finale; b) vo
cu.leit 11aeale - folosirea regulată. a acestora, atît în radical cit şi în diverse desinenţe, fapt care
constituie dovada vechimii manuscrisului; c) folosirea lui t {11 locul lui 11; d) lipsa iotizaţiei;
e) CfJ111racţia, ca una din cele mai importante tril.sături ale manuscrisului; f) 1 epe11tlwticum ; g) asimilarea. consoanelor etc.
In capitolul al II-ea, închinat morfologiei, autorii scot în evidenţă trăsăturile tipice din domeniul: I) substantivelor - pe care le analizează pe teme, 2) adjectivelor, 3) participiilor, 4) numeralelor, 5) verbelor, 6) pronumelor şi 7) problema dualului.
Intitulat Particularităţi sintactice, capitolul al III-iea este consacrat prezentării problemelor
principale ale sintaxei, cum ar fi: a) forma de genitiv-acuzativ, b} folosirea cazului dativ, c) folosirea cazului instrumental fără prepoziţie, d) negaţia etc., în care autorii adeseori se referă la
paralela cu corespondentele din limba greacă.
In capitolul final (al IV-iea), K. Mircev şi Hr. Koclov se ocupă de partic~larităţile lexicale
ale manuscrisului, relevind existenţa unor fenomene interesante, din care menţionăm: a) elemente
lexicale populare tipice, b) prezenţa unor cuvinte care nu slnt atestate în celelalte monumente
vechi bulgare cunoscute pină acuma sau se întllnesc în locuri unice, la unul sau două din acele
monumente, c) moravisme şi d) elemente lexicale greceşti.
In încheierea capitolului, autorii expun concluziile la care au ajuns în urma studiului limbii
manuscrisului, şi anume, că în Apostolul de la E11i11a. se reflectă u11 grai din s.ec: al XI-iea. de tip
bulgar de rt!stlrit şi că acest manuscris este, (11 mod euident, cea mai veche copie de Apostol şi, deşi
fragmentar, capătă o importanţă deosebită pentru elucidarea unui şir de probleme literar-istorice
şi textologice, cum ar fi traducerea chirilo-metodiană a unui text de Apostol şi raportarea
la textul grecesc.
Urmează un cuprinzător glosar slav vechi-grec (p .. 227-257), în care cuvintele titlu sînt
înregistrate în formă normalizată, urmată de forma corespunzătoare din textul grecesc şi nu ·de
traducerea sensului, după care sint înşirate diversele forme atestate în manuscris, cu menţionarea
filelor respective. La substantive formele sînt indicate pe cazuri şi număr, iar la verbe - după
timpuri.
Trebuie să subliniem că analiza competentă, multilaterală şi complexă a acestui important
monument de limbă reprezintă o cercetare ştiinţifică deosebit de valoroasă-instrument de lucru
preţios pentru cercetătorii textelor slave vechi.

LUCIA DJAMO-DIACONIŢĂ
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In cadrul Institutului pentru literatură al Academiei Bulgare de Ştiinţe, s-a publicat ediţia
a Cronicii lui Ma.nasses după copia care se păstrează la Biblioteca Vaticanului. Lucrarea
este însoţită de un studiu introductiv şi de note semna.te de Ivan Duicev - cunoscut cerceta.tor
care a publicat şi miniaturile acelea.şi cronici 1.
Ivan Duicev începe studiul introductiv cu unele precizări referitoare la traducerea. acestei
importante lucrări a cronicarului bizantin, arătînd că traducerea a fost efectuată ln timpul ţarului
Alexandru, a.proxima.tiv între anii 1335-1340, de un cărturar bulgar al cărui nume şi localitate
de baştină au rămas necunoscute. Dar e sigur că el a făcut parte din cercul cărturăresc al şcolii
din Timovo. Relevind faptul că manuscrisul origina.I nu s-a păstrat, ci numai copii posterioare,
I. Duicev arată că, din cele 5 copii păstrate, trei sînt de redacţie bulgară şi două de redacţie slrbă.
In leglturii. cu cele trei copii bulgăreşti, I. Duicev precizeazii. că cea. ma.i veche este aceea cunoscută
sub denumirea. de „copia preotului Filip" şi se păstrează în colecţia Muzeului de istorie din Moscova.
Dupii. ce prezintă mai detailat acest manuscris, autorul se ocupă de celelalte copii de redacţie tulgară.
arătînd importanţa „manuscrisului de la Tulcea" (actualmente ms. slav 649 al Bibliotecii Academiei
Republicii Socialiste România). In legătuă cu acest manuscris autorul crede că «el ne dă temei să
presupunem că copistul trebuie să fi fost vreun cărturar bulgar din Srednogorie. Ştim că manuscrisu I la sfirşitul secolului trecut şi la începutul secolului nostru s-a aflat în miinile unui preot
din Panaghiurişte, Mancio N. DjudjeV>>. Această afirmaţie izvorăşte probabil din faptul că autorul
nu a văzut personal manuscrisul şi nu a consultat nici descrierea.lui detaliată făcută de Ioan Bogdan
în Cronice inedite a.tingdloa.re de istoria. românilor, Bucureşti, 1895, p. 5--6. Potrivit acestei descrieri, manuscrisul a fost copiat în Moldova, la sfîrşitul sec. XVI-începutul sec. XVII. El cuprinde cea mai veche ~i mai completă cronică a Moldovei, de la întemierea statului pînă la 1504.
La 1710 aparţinea popei Gheorghe din Băiceni (sat din nordul Moldovei). care la rindu-i îl căpătase
de la popa Ursul din laşi. Abia la 1869 el intră în proprietatea lui Mancio Djudjev din Zebil (sat
la 35 km de Tulcea), pe una din acele multiple căi pe care sute şi mii de manuscrise româneşti,
inclusiv unica copie a originalului slavon al Invdţtlturilor lui Neagoe Ba.sa.ra.b, se află astăzi împrăş
tiate prin bibliotecile întregii Europe. Ioan Bogdan 1-a împrumutat de la Biblioteca clubului bulgar
din Tulcea, bibliotecă aflătoare pe teritoriul României, editînd în 1895 Letopiseţul de cind s-a
(ncepul Ţa.ra Moldovei, şi păstrîndu-1 în continuare spre a pregăti ediţia Cronicii Ivi Ma.t1asses
apărută postum. După moartea lui Ioan Bogdan, manuscrisul a intrat, împreună cu alte lucruri ale
sale, in fondul Bibliotecii Academiei Române. Avlnd în vedere originea românească a manuscrisului şi faptul că el păstrează o copie unică a celui mai important izvor slavon intern pentru istoria
Moldovei lui Ştefan cel Mare, precum şi provenienţa manuscrisului dintr-o bibliotecă de pe teritoriul României, Academia a considerat legitimă păstrarea lui în fondul principal, unde fuseseră
aduse numeroase manuscrise slavone, şi de la Neamţu, Bistriţa şi alte biblioteci din provincie.
După o sumară prezentare a copiilor de redacţie slrbească, I. Duicev se opreşte în mod special
asupra manuscrisului din Biblioteca Vaticanului, scris pe pergament, manuscris care, datorită
miniaturilor sale, se prezintă ca cel mai preţios dintre manuscrisele menţionate. Autorul studiului
prezintă apoi, pe baza însemnărilor în limba latină de pe manuscris, istoricul acestei copii, care
începînd cu a doua jumătate a anului 1481 aparţine Bibliotecii Vaticanului. In continuare, I. Duicev
relevă atenţia care s-a acordat manuscrisului de-a lungul secolelor de numeroşi cercetători, menţio
nînd în mod special contribuţia lui Iosif Simonius Assemanus, fost prefect al Bibliotecii Vaticanului - care a alcătuit prima descriere amănunţită şi ştiinţifică, publicată în anul 1755. Această
descriere a constituit începutul studierii şi popularizării acestui important manuscris în lumea ştiin
ţifică. Apoi I. Duicev prezintă integral descrierea lui Iosif Assemanus, urmată de o bibliografie
exhaustivă asupra acestui monument de limbă medio-bulgară; care de-a lungul a două secole
a reţinut atenţia unora din cei mai de seamă savanţi ai secolului al XVIII şc al XIX-iea, printre care
M. K. Bobrovski, P. ]. Safarik, Fr. Palacky, M. N. Pogodin, A. F. Hilferding, Fr. Ratki, P. A.
Sîrku, K. Jiretek, V. ]agie, Milos Weingart precum şi cercetători bulga:ci ca Marin Drinov
- primul care a cunoscut direct manuscrisul - Gr. Nacovici, L. Mil~tici, I. Trifanov, etc.
fototipică

1 Vez.i I v a o Du ic c v, Mu11uam10pumt HO Ma„acue•ama J1emorru~, M.:l.QBTenCTBO

Sofia, 1962, J 3 7 p.
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Din corespondenţa. lui C. Jireeek cu L. Miletici a.film interesul pe ca.re îl manifestau ei taţi de a.cest
manuscris. Adresindu-se lui Miletici şi precizînd că pentru istorici este mai preţioasă publicarea
textului declt a miniaturilor, Jire6ek ii cerea informaţii in legătura cu ediţia critică pe care o
pregătise Ioan Bogdan şi o tipărise pe la 1900 şi care a a.părut abia după moartea marelui slavist 1 •
Trectnd la datarea manuscrisului, în raport cu da.ta manuscrisului de Ia. Moscova (scris
intre sfîrşitul anului 1344 şi primii.vara anului 1345), Duicev conchide el manuscrisul din Biblioteca Vaticanului a. fost copiat şi împodobit la. sfirşitul primăverii sau în cursul verii anului 1345.
EI a. fost destinat aceluiaşi suveran, precum dovedesc cele trei portrete ale lui, in miniaturii., şi
unele a.mănunte din text, ca şi semnătura. (p. XXXV).
Relevind importanţa. traducerii cronicii ca. unul dintre cele mai preţioase monumente ale
culturii bulgare din evul mediu - I. Duicev ara.tă că ediţia fototipică poate sluji de temelie pentru
o nouă ediţie critică. De asemena. el insistă asupra. importanţei excepţionale pe care o prezintă
manuscrisul pentru studiul paleografiei bulgare şi a. celei slave chirilice în genera.I.
ln ceea ce priveşte miniaturile, I. Duicev arată el ele prezintă deosebit interes nu numai
pentru arta slavă medievală, ci şi pentru cea bizantină, deoarece este ştiut faptul că nici una din
copiile textului grecesc nu este însoţită de miniaturi. ln concluzie, manuscrisul din Biblioteca Vaticanului este unul din cele mai rare şi remarcabile monumente literare, paleografice ale vechii
culturi bulgare.
lncadrindu-se in acţiunea de publicare a monumentelor limbii bulgare vechi, promovată cu
fermitate de Academia Bulgarii. de Ştiinţe, dornică să lichideze in timp scurt golurile ce se mai
menţin în acest domeniu, ediţia fototipică a Cronicii tui Ma.na.sses, îngrijită de I. Duicev, reprezintă
o contribuţie deosebit de interesantA şi valoroasă, un preţios instrument de lucru pentru toţi cei
care se ocupă cu studiul textelor slave vechi. AceastA ediţie interesează in mod deosebit pe cercetătorii români, ştiut fiind el Manasses în versiunea medio-bulgară a exercitat o influenţi apreciabilă asupra istoriografiei moldovene, şi că a fost tradus de Moxa, in Ţara Românească, la 1620.

LUCIA DJA.\10-DIACONIŢĂ

BRONISLAW WIECZORKIEWICZ, Gwara Warszawska dawniej i dziS, Varşovia,
1966, 407 p.; BRONISLAW WIECZORKIEWICZ, Slownik gwary warszawskiej

XIX wieku,

Varşovia,

1966, 487 p.

Dialectele sociale au atras de mult asupra lor atenţia oamenilor de ştiinţi. De pildă, argoul
a fost remarcat în diferite tratate în Germania. - în secolele XIII - XIV 2 , in Franţa - în
secolele XIV-XV 8 , în Anglia - ln secolul XVI 4 •
Faptul existenţei unor limbi „secrete" a fost recunoscut şi de către clasicii marxism-leninismului. V. I. Lenin, in lucrarea. intitulată Dezuolta.rea. ccipitalismului în Rusia., vorbeşte
-despre o limbă aparte a meşteşugarilor, a ţăranilor în Rusia de dinainte de revoluţie. Există o
literatura ştiinţifică voluminoas! privind diferitele tipuri ale dialectelor sociale 6 •
Cele două Jucrlri recenzate ale lingvistului polonez fac parte dintre primele cercetAri mai
însemnate efectuate în Polonia. în domeniul dialectelor sociale, deşi a.cestea din urmă erau demult
<:unoscute prin intermediul literaturii artistice şi a.l publicisticii.
Lucrarile de acest gen prezintă, fără îndoială, un interes considerabil pentru studierea
sociologiei limbajului, a. cărei importanţă a fost uneori ignora.tă. Teza. lansată de I. V. Stalin
1 Vezi Cro11it11 Ivi Co11.s'411lin. Manasses, tr'a.tlanere m~di.o-bulga.rtl ftkvt4 fJt la .IJjO, Text şi glosar de Ioan Bog,
prefaţă de prof. I. Bianu, Bucureşti, 1922, 456 p.
2 F r. K I u K e, Rot111elsch, Strassbur!j, 1901.
3 L. Sa i n ~an, L'4rgol anc;~tn, Paris, 1907.
4 G. K r a p p, H. Brad J e y, Slang, Eocyclopaedia Britannica, vo1. XX, 1930.
6 Vet.i, de exemplu: ] . H o t le n, A dictiotiary of l'PIOdt:rJJ sUang, c""' otwl. vu.Jgar U10td.s, Loriclun, 11'159; D e Iv au, Did.ionnoire de l'argot tUs typographes, Paris, Hi83: L. Sa i n ~a o, Le la'llgage pari.sien a.M X 1 X s~cl.e., Paris,
·1920; Les sourc.es U l'argot a.ru:ien, Paris, 1920; V. M. J Ir m uns k i, HalfUOHQllbttb/U .nr.IH u co11ua.ArtHMe d110AeKmw,
Leningrad, 1936; A. Dau ia t, Les a.rgols, Paris, 1946; A I. Graur, Un.tle probleme a.le lmibajul-ui prrijesional,
LR, nr. 6, 19Sl; Gto Sandry-Marcel Carrere, Didionnaire tlt! l'a.riot mod«ru, Paris, 195/; St .
.St oi k o v, Co11ua11r.Hr.1e duaAeKmW în ~Bonpocw A:lbll(OJHOHUA"', 1957 1 nr. 1 şi altele.
odan cu
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despre caracterul de clasll. al limbii a denaturat ştiinţa. despre dialectele sociale şi a adus mari
prejnclicii lingvisticii sovietice în studierea aspectelor sociale ale limbii 1 •
Locul de frunte ln monografia lui B. Wieczorkiewicz li ocupă dialectele sociale clin Polonia
în secolul trecut, pentru care autorul a reuşit să culeagă o mare cantitate de material faptic,
reprezentat şi în DicţionaY. Ultimul cuprinde numai materialul referitor la secolul al XIX-iea.
Materialul faptic referitor la secolul al XX-iea şi mai ales la perioadele de război şj de după răz
boi este simţitor mai sărac sub aspect cantitativ,-declt cel din secolul precedent. Însuşi autorul
recunoaşte că în domeniile arătate nu sînt încă epuizate toate posibilităţile.
Sursele principale din care autorul a cules faptele de limbă sînt: literatura artistică, publicistică, calendare, ediţii satirice şi umoristice etc. Dialectele sociale sînt prezentate pe fondul
epocii, al obiceiurilor şi moravurilor locuitorilor Varşoviei lntr-o perioadă de timp de peste o
sută de ani. Autorul nu se limitează la reprezentarea descriptivă a faptelor lingvistice, ci, adesea,
caută să elucideze etimologia cuvintelor şi expresiilor studiate, cauzele deplasării lor semantice,
particularităţile lor structurale, sensul lor etc. Sensul cuvintelor care nu slot explicate nemijlocit în textul monografiei cititorul li poate găsi în dicţionarul anexat (v. p. 349-370). In afară
de acesta, la sfîrşitul cărţii este dată lista tuturor cuvintelor şi expresiilor utilizate de autor
(p.

371~05).

Monografia lui B. Wieczorkiewicz cuprinde o prefaţă şi ctteva capitole. In prefaţă sînt
explicate noţiunile de „dialecte sociale" şi „dialecte teritoriale", sînt caracterizate pe scurt graiurile sociale clin diferitele cartiere ale Varşoviei şi, în sfîrşit, este prezentată schema generală
a tipurilor şi subtipurilor de graiuri sociale. Un scurt istoric al apariţiei dialectelor sociale pe
teritoriul Poloniei atestă vechimea acestora, şi în legătură cu acesta, autorul se referă atît la
sursele autohtone, ctt şi la cele străine. Prezentarea materialului cercetat este făcută dopă principiul social-geografic: se ia un anumit cartier al Varşoviei şi graiurile sociale caracteristice pentru
ci. Totuşi, cea mai mare parte a lucrării e~te dedicată descrierii graiurilor sociale caracterisLice
pentru Varşovia în ansamblu. In treacăt B. Wieczorkiewicz prezintă şi pe purtătorii acestor
graiuri, oameni de diferite profesii şi preocupări, cu diferite coduri morale ~i etice: cerşetori
vagabonzi, tineri criminali, huligani, trişori, meseriaşi, feciori de bani gata, actori, chelneri,
ziarişti, studenţi, elevi etc. Autorul a cules şi creaţia poetică a străzilor Varşoviei baladele
varşoviene apărute în perioada dintre cele două războaie mondiale. Fiecare tip al graiurilor sociale
(argoul, jargo'lul, graiul profesional etc.) are un vocabular specific, in care adesea cuvintele de
origine poloneză slot întreţesute cu cele de origine străină; în acelaşi timp însă, attt primele cit
şi cele din urmă au fost supuse unor transformări at!t ca formă cit şi ca sens. Principiile transformărilor ce se petrec într-un jargon sau argou şi altul de cele mai multe ori nu. sint identice.
De pildă, în argoul elevilor este larg utilizată prescurtarea cuvintelor pe seama flexiunilor, ceea
cc duce, la rîndul său, la schimbarea genului şi cîtcodată a numărului substantivelor; comp.
spod::ien - literar spodnie „pantaloni"; koszul - literar kosztila „cămaşă"; marynaY - literar
maYynarka „veston"; obuw - literar obuwie „încălţăminte" (p. 261-262). Cuvintele din limba
literară capă.tă alte sensuri. De exemplu, ln argoul elevilor cuvîntul literar kidzie, k"jaki „barcă",
caiac" primeşte sensul de „cizme"; cuvîntul dynia, arbuz „pepene galben, pepene verde" sensul de „cap"; cuvintul klasztOY „mănăstire" - sensul de „şcoală" (p. 260-261) şi altele;
în argoul studenţilor expresia literară zjazd naukowc6w „congresul oamenilor de ştiinţă" se transformă în „sesiunea de examene de toamnă"; Bastilia - în „ca.sa studenţilor" etc.
Celor mai mari transformări din puuct de vedere al formei au fost supuse în graiurile var- şoviene cuvintele de origină străină. Schimbările au fost determinate fie de greutăţile de pronunţare a cuvintelor străine, fie de asemănarea formală a cuvintului străin cu un cuvînt autohton. Comp. garalet" < galareta; lefYektowa,t < reflektowa~; kibini < Bikini; nagus a,bisy1iski < negus abisynski; fatamrngana < fata morgana etc.; lilinowy < nylonowy prin analogic cu liliowy; rndion < radio prin analogie cu Yadion (praf de spălat, larg popularizat la
radio), "ntrahcja < atrakcja, prin analogie cu antY„kl etc. Cuvintele străine slot supuse şi unor
transformări semantice: comp. cyYk, CJ'1'kiel a primit sensul de „arestarea poliţistă"; cyfublat sensul de „faţă" şi altele.
Graiurile varşoviene au asi_milat un număr important de cuvinte de origină idiş, germană,
franceză şi rusă. Derivarea cuvintelor a fost deasemenea productivă. Apar substantive derivate
de la verbe: chodzil•i < chodzic cu sensul de „cizme"; pisak < pisac cu sensul de „creion";
1 Vcz.i V. \'. Vin os rad o v, O npeodollt'nuu nocAedcm11uU

iu culf".gere
JJ -

KyAr,ma

Teop~mutfec1<ue npu6AeMW cOBpeA1eHHOlO cosemc1i:ozo R:JWKOJHtJHU.11,

JGOJ
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skrobek < skrobac cu sensul de „peniţă"; zimowicz < zimowac cu sensul de „repetent" şi altele;
cuvintele compuse: kolorob, kolok'Yeiloumik cu sensul de „compas"; palpety cu sensul de „muc
de ţigară"; rykolet cu sensul de „avion cu reacţie" (p. 261) şi altele. De asemenea este prodnctivă.
derivarea sufixală. a cuvintelor. De pildă, cu ajutorul suf"1Xelor -ak, -arz, -owicz se formează.
substantive animate.
Graiurile sociale ale Varşoviei se caracterizează. printr-un anumit stil afectat, fapt observat încă ln secolul trecut de W. Przyborowski în lucrarea sa intitulatA. Stara i mloda prasa.
Przyczynek do historii ojczystej (1866-1872). Kartki t:e wspomniefz dzie1111ikaf'Za (Presa veche
şi nouă. Anexă la istoria naţională (1866-1872). Pagini din amintirile unui ziarist) şi editatA.
in anul 1897. Locuitorii Varşoviei considerau ca fiind elegant stilul de vorbire saturat de cuvinte
avînd anumite sufixe diminutive. Această este şi azi o trăsătură caracteristică a stilului de vorbire in Varşovia, de altfel remarcat nu o dată de cunoscutu] satiric polonez Wiech (Ştefan
Wiechicki) (vezi Spokojna glowa, Warszawa, 1953; Ca/I pod Minogq, Warszawa, 1957 etc.).
Graiurile sociale ale Varşoviei sint larg oglindite ln operele unor scriitori polonezi ca Pawel
Kosminslri (pseudonim Paul de Cos), cunoscut satiric din a doua jnmătate a secolului XIX.
Wiech, denumit „Plautul polonez al sec. XX" ş.a. Operele lui Wiech s-au bucurat de mult succes mai ales in rîndurile tineretului. Scriitorul nu numai că a utilizat intr-o largă mă.sură. !n operele sale materialul lingvistic existent în graiurile varşoviene, dar l·a ·şi îmbogăţit cu cxplcsii
şi cuvinte noi, create de ci in scopul ridiculizării eroilor săi, al sublinierii comicului situaţiilor
etc. „Wiechismele" nu o datA. au devenit obiectul atacurilor din partea puriştilor. De pildă, se
introduceau in scopul intensificării comicului cuvinte şi expresii străine în forme denaturate:
inspekt histMyczny < aspekl historyczny; foksdojcz < Volksdeutsch şi altele.
Intre graiul varşovian al secolului XIX şi graiurile contemporane există o anumită continuitate. Astfel, o parte din vechile cuvinte se folosesc şi azi cu sensul primar: de pildă, din:
argoul studenţilor secolului XIX au trecut în graiul contemporan al studenţilor: biba 'bibka
„beţiv"; fra,ida „distracţie, joc, petrecere"; maneta „bani"; stary „soţ, tata, maestru, director";
facetka „faţă" etc. Unele cuvinte şi-au schimbat sensul: comp. akademik în secolul XIX era folosit cu sensul „student", iar în secolul XX înseamnă „clădirea în care locuiesc studenţii"; in
sec. XIX wyumflszat sir „a povesti dei:pre treburile personale", iar acum însemnă „a se minia" etc.
Slownik gwary warszawskiej XIX wieku (Dicţionarul graiului varşovian din sec. XIX}
reprezintă. o completare preţioasă a monografiei. lnsă fiecare din cele două lucrări este o lucrare
complet independentă. Monografia conţine un mic dicţionar explicativ, cuprinzind cu"intele
şi expresiile incluse în monografie, iar Dicţionarul este !nsoţit de un studiu în care se face caracterizarea generală a graiurilor varşoviene (p. 13-40), inclusiv una structurală (p. 41-70). In.
Dicţionar se dau şi explicaţii cu caracter lexicogr2.fic.
Dicţionarul conţine 9:lO de cuvinte dispuse în ordine alfabetică şi 100 de ilustraţii. Autorul
a inclus !n el variantele fonetice, derivaţionale şi ortografice ale cuvin telor. Explicarea cuvintelor se face pe plan structural-semantic şi, ele cele mai multe ori, în context, folosindu-se sistemul de indicaţii acceptat in lexicografie. De pildă:
SURPRIZA [surpryza~ „niespodzianka": Marny nawct i miejsca prawdziwych surpriz.
Bog. Wiz 14. Pani Zedrzycka chciala tego roku sprawic ru~zowi surpryz~. Wit Pust. II, 282
< fr. surprise >
Sau:
UNTER: gw. wiF. „podoficer": Jcdynic unter byl wyrafoie wrogo wzgl~dem na.~ usposobiony. Lan. Wspom. 86.
< skr6t z nm. Unteroffizier >
Anexa la Dicţionar - Grupe de cuuinte cu sensuri apropiate - prezintă o serie lungă de
cuvinte şi expresii cu sinonimia cea mai dezvoltată. De pilclă., cuvintul wodka „vodcă" în graiurile varşoviene are 133 de sinonime, policjant are 58 de sinonime etc.
Dicţionarul lui B. Wieczorkiewicz nu este numai o culegere de cuvinte şi expresii de care
cititorul curios poate lua cunoştinţă; el este şi un fel de enciclopedie a obiceiurilor şi moravurilor societăţii poloneze din sec. XIX. Adesea. autorul se îndepărtează de la simpla explicare a.
cuvîntului, încearcă să. pătrundă în istoria lui, scoţind !n evidenţă căile dezvoltării semantice,
arătlnd in ce mediu social şi cu ce sens a fost folosit etc. Vezi, de exemplu, cuvîntul czlotuiek
„om" care în Dicţionar este însoţit ele două note istorico-lingvistice, clin care cititornl află etimologia cuvintnlui respectiv, perioada pătrunderii lui în dialectele sociale, limbile intermecliare.
sfera lui de funcţionare, sensul şi funcţia lui în limba - sursă.
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Nu putem să nu fim ele acord cu aprecierea făcută de acad. W. Doroszewski în prefaţa.
acestei lucrări: «... Cartea lui B. Wieczorlriewicz va trezi nu numai interesul lingviştilor, ci şi
al sociologilor, al istoricilor de obiceiuri. fn ·literatura destul de bogată consacrată V~viei.
cartea lui B. Wieczorkiewicz reprezintă o operă originală şi preţioasă».
ECATERINA

FODOR

V. G. GAK, Seceobl o <f>paHl/Y3CKo.w c11ose, Moscova, 1966, 335 p.
Chiar dacă au fost iniţiate din considerente pur pragmatice, cercetările comparative de
orientare tipologică, în plin avînt astăzi !n diverse ţări, se îndreaptă tot mai hotl!.rît spre o
finalitate teoretică, aceea de a evidenţia specificul unor fapte de limbă prin raportarea lor
la un sistem aloglotic. In acest sens, cit se poate de concludentă este cartea care formea.zA. obiectul rîndurilor de faţă. şi pe care avem temeiuri să o socotim un moment de vlrf in activitatea
ştiinţifică desfăşurată de autorul ei în domeniul dat1.
Aşa cum arată şi subtitlul, «lb cpaBHBTcn&HOH neKCHKonor11H cj>paHeyJCKoro R pya:Koro
llJblKOII, V. G. Gak depăşeşte, prin antrenarea continuă în comparaţie a limbii ruse, limitele
lexicologiei franceze concepută în sine şi pentru sine, pentru a surprinde trăsături ale acclui
„genie de la langue" pe care nu izbutesc să-l fixeze nici dicţionarele bilingve, nici gramaticile
normative. Nu e un secret, bunăoară, că punerea faţă !n faţă a traducerilor şi a originalelor
învederează la tot pasul substituţii lexicale imprevizibile, necodificate şi, probabil, necodificabile
lexicografic.
Explicaţia acestei stări ele lucruri - afirmă autorul - rezidii în faptul că dicţionarele oglindesc, în cel mai bun caz, echivalenţele dintre elementele a două idiomuri in planul limbii, ignorind aproape total corelaţiile reale !n care intră ele în actele de vorbire. Or, tocmai considerarea
lexicului în dinamica sa deschide perspectiva statornicirii unor reguli de întrebuinţare şi funcţionare a cuvintelor. De aici se ivesc un şir de probleme noi, de interes ştiinţific cu atit mai
ridicat, cu cit, în vederea generalizării faptelor disparate !n regulă, se fac referiri - ce e
drept, fără ilustrări directe - şi la alte limbi, printre care şi româna (vezi p. 249) .•.
Am sugera unele completări pe marginea cîtorva chestiuni de amănunt.
1. Confruntînd adjectivele de relaţie din rusă cu echivalentele lor franceze (p. 52--53),
autorul înclina să vadă intre ele un raport de compensaţie sui-generis: dacă în ruseşte se formează lesne adjective ele relaţie de la substantivele nume de materii, cf. KaMeHHlllil iJoM,
dar maison en briques >, in alte cazuri franceza foloseşte „mai des <lecit rusa" asemenea adjective, de pildă des luttes nvendicati11es, dar 6opb(ia Ja yiJos11emsopeHue csoux mpe6osaiuiil, llutioHs legislatives, dar Bbl6op111 s JOKOHoiJame11bHOe co6paHue.
Este însă un fapt recunoscut că. „în limbile romanice adjectivele de relaţie J\u se formează
aşa de uşor ca !n majoritatea limbilor slave'" (R A .. B u ci a g o v, :Jm/OObl no cuHmaKcucy
pyMblHCKozo Jl3b1Ka, Moscova, 1958, p. 25). Mai mult dec!t at!t, însăşi posibilitatea de a
obţine ln genere adjective"'- deci nu numai de relaţie - de la substantive caracterizează in
măsură inegală diversele limbi romanice. Astfel, spre deosebire de limba franceză, foarte
reţinută în această privinţă, româna dispune aici de o serie de mijloace derivative (vezi
A. Graur, Nom d'agent et a.djectif en roumain, Paris, 1929, p. 123, notă). ln aceste condiţii, se poate spune că adjectivele de relaţie cu care operează în mare număr autorul e:<isld în
limba franceză, dar, de cele mai adese ori, nu sint formate ln ea.
1

PrintrecontrihuPilesale dC' rlat5. recenU, semnal:\m o o.ltâ ca.rte,scrisă tn colaborare cu E. B. R o

j % e:

n b Ii l,

0"4ep#U no conocmae111r1e.tr.HDMY w.1111e11u10 (/>paHf1J'3Crcozo u pyct:K.Oi!O RJWlfDI; Moscova 1 1965, cu care lucrarea de care

ne ocupi1m este legată ou numai priu \em!I. de ansaml>lu, c1 şi prin probleme cc.ncrete comune a.nU'ndurora. Cf., de
exemplu, discupo privitoare la inlolernn\CI. manileslaU ele contextul francez fatiă de repetaua ..aulacaşi -cuvinte,.
1 In O~ep,.,·u ... , p. 33 şi, mult mai det;:a!iat, în liecedM ..•, p. 312 şi urm.
J Natele de subsol consemnează, de altfel, la p. 297, St-:idiilc: de lit1gvidit:d gen~raJ4 (B11curC"şti, 1960) ale a.cad.
Al. Graur, cu referire la capitolul •A fi• ş.i •a avea•, precum şi. la p. 322, monografia Ta t ian ci S lama· Caz.ac u„
Lirnhoj ~· corde:d ( DucnrC'Şli, 1959), tn legătură cu raportul dintre cuvint şi conte1.t.
a Acolo unde nu se indică ei:pr~ altă sursă, exemplele slnt luate din lnrarea recenzată.

https://biblioteca-digitala.ro

~16

CRITICA 1i BIBLIOGRAFIE

ln ruseşte, adjectivele de relaţie - categorie de uz comun în toate stilurile - provin
în marea lor masă de la substantive din fondul propriu, pe baza unor modele consacrate,
-care ocupă un loc de frunte tn sistemul formării cuvintelor din această Jimbă.
ln franţuzeşte însă, fie şi admiţînd clL elementele moştenite, de felul lui oeil, frere,
ar conferi celor împrumutate din latina literară - resp. oculaire, fraternei - o „motivare indirectă" (p. 24). întemeiată pe comunitatea de sens şi, uneori, pe anumite analogii de formă 1,
tot nu putem tăgădui acestora din urmă predilecţia pentru limba scrisă, tendinţa spre terminologizare (cf. p. 40). Dar nu numai atît. Distanţarea etimologică dintre cuvîntul vechi şi
-cel nou, sesizabilă în planul expresiei, poate fi însoţită de un decalaj corespunzător şi tn planul
-conţinutului. Nu întîmplător, desigur, definiţia lui Ch. Bally, „L'adjectif dit •de relation •
transpose des su bstantifs ... sans -rien changer a leur valeur de substantifs" (Linguistique generale et linguistique fraw;aise, ediţia a 3-a, Berna, 1950, p. 97), pe care o găsim, în principiu,
valabilă şi pentru adjectivele de relaţie ruseşti, se potriveşte la un exemplu ca chaleur solafre,
dar nu şi la histoire uni11erseUe contempol'aine, menit să substituie enunţul histoire ăv temps
pnfsent de toutes les nations (ibid., p. 266). ln cazul analizat, contcmporain suportă încă,
la rigoare, apropierea de lemps prtsent. Raportnl dintre universel şi toutes ie_, nations este însă
cu siguranţă mai mult conceptual decît lingvistic. ln ciuda acestui fapt, se preferă o singură
unitate lexicală unei construcţii prepoziţionale descriptive. Tendinţa de condensare a expresiei
pe care o implică folosirea adjectivului potenţează tnsă, la rîndul său, caracterul livresc al
comunicll.rii 2 •
Pentru limba rusă, substituţii de o asemenea anvergură stnt mai puţin c~acteristice,
·dovadă şi cele două exemple citate anterior, în care adjectivele de relaţie franţuzeşti sînt
traduse prin perifraze.
2. Concluzia la care ajunge capitolul „Abstract şi concret" (p. 80---93) este că, in franceză,
·cuvintul desemnează nu rareori noţiuni mai largi decît corespondentele sale din rusă, germană sau en,::leză. La nivelul limbii - arată autorul caracterul abstract al cuvintelor
franţuzeşti se v1ideşte atlt !n faptul că multe din ele, avînd înţeles general, nu-şi găsesc paralele exacte în limba rusă, ctt şi în lipsa unui sistem de prefixe şi sufixe cu valoare restrictivă,
in genul celui întilnit la. verbul rusesc. S-ar putea eventual adăuga la aceasta o idee asupra
căreia A. Meillet a revenit în repetate rinduri, şi anume că, în franceză, un cuvînt ca luup,
fiind invariabil, este mai abstract decît echivalentele sale din limbile care redau noţiunea respectiv1i printr-un ansamblu de forme tn funcţie de rolul lor sintactic (Le caractere concret dv mot,
în „Linguistique historique et lingui.~tique generale", II, Paris, 1936, p. li) 3 •
3. Printre capitolele cele mai reuşite, bogate în observaţii inedite, de incontestabilă însemnătate teoreticii. şi practică, se numără şi cele intitulate „Mişcarea" şi „Poziţia în spaţiu"
(p. 147-183). Autorul demonstrează convingător intercondiţionarea celor două categorii,
faptul că un sistem diferenţiat de exprimare a diferitelor ipostaze ale mişcării presupune nuanţarea corespunzătoare a poziţiei obiectelor în repaus. Astfel, în limba rusă, după poziţia pe
-care o ocupă obiectele în spaţiu, se poate distinge un grup de bază alcătuit din verbele cmoRmb
lire debout, cuilemb elre assis, 11e:HCamb lire coucht. şi uucemb lire svspendu (p. 168). Nu credem
însă că se pot încadra, fie în acest grup, fie în genere în microsistemul verbelor „poziţionale,",
-cazurile particulare enumerate mai departe, de tipul lui 11a1u10HUmbcR, 6blmb B llDKAOHHOM cocmoRHUU pene/ier, se pencher, care ar înfăţişa poziţia intermediară dintre cmoRmb şi .1e;)leamb.
ln primul rlnd, HaK.1011umbc.q -·ca şi noo11uMa;,,b 'a se ridica', onycKambCR 'a cobori', menţionate mai jos - nu indică starea, ci rezultatul unei schimbări de poziţie, vădind o
.afinitate semantică mai curînd cu verbele din grupul caoumbCJI 'a se aşeza', ,1o:HCumbc11 'a se
·Culca'. In al doilea rînd, cuvintele pomenite nici nu posedă însuşiri definitorii pentru membrii
microsistemului amintit, bunii.oară perifraza 6blm& 11 HaK.10HHOM cocmo11Hu11 nu e aptă să ex1 Din ace!"t punct de vcdrrc, autorul $C situează pe o p1Jziţie
puncte de contact întrc> cuvintele tn tliscu\it:. \\'. von Wartlnirg

-o adevlraU. pr5pastic" (Ein/U.bvng in ProblcmoJih uud

Mr:tltocli.I~

tliam~kal

existenţa
eati şi aqv.evs

opus.ii celor care neag-j,

nolr.or.ă bumloa.ră c.ă

der Sp,tUhflli.ssmschaft,

„între
cdÎţia

ork.o'i.ror

se casci1
a 2-a, Tiihingen, 1962,

p. 190).
I Articolul L 1l i z l~ I s e c h t', nr.spr~ frwmaliilc de tipul ,.cmi11esciatt". ,.arghczim1 u Î.n critica ro'rui'ieri.scd "'"tem·
porand (LR, 1%2, nr. 5), atrage atcn\ia asupra unul' fapte m;cmo"ui;Hoa.re din limha rornimfl.
a CL şi La. rnlthodc compuaJ.ive t'fl. lfoguistirru1! historiqur, Oslo, 19.H, p. 93; !nltodudiof'f. d l'itudc c.omfn.rati;·.:,
.des J.angues indo·curopiturses, cdiţin a 1'-a, Par.is, ,1937, p. ·OU; .Lingui.~ti.qu~· hl.sloril]w d lt.nguisliqwc gii1ira/c, Paris,
1948, p. 205.
.
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pildă 3iJecb cmoum
cmo11e 11e:11Cum KHuza / Il y a un li1JYe sur la table ş.a,m.d, '·

proprie verbelor cmo11mb, 11e:>1camb etc., de
Ha

Cele clteva fugare însemnări de mai sus nu diminuează cu nimic meritele lucrării recenzate,
care se impune de la bun început nu numai prin competenţa şi originalitatea tratării, ci şi
prin vioiciunea şi claritatea expunerii. În loc de oricare altă apreciere, ne vom mărgini să măr
turisim că, după părerea noastră, nu vedem un mijloc ma.~ eficient de a-i convinge pe lingviştii care mai pun la îndoială validitatea ştiinţif,ică a metodei de cerceta.re promovate de V. G.
Gak decît de a le recomanda să citească însăşi cartea sa.
S. VAIMBERG

RUSKO-CESKY SLOVN!K LINGVISTICKE TERMINOLOGIE*,
Stă.tni

pedagogicke nakladatelstvf, Praga, 1960, 312 p.

Lucrarea de faţă, la opt ani după apariţia ei, continuă să rămînă unul din cele mai izbubilingve de termeni lingvistici, rod al unei autentice munci colective.
în afara. celor doi autori propriu-zişi (O. Man şi L. Koval), la elaborarea Dicţionarului
rus-ceh de ltrminologie lingvisticd au mai part.icipat opt redactori {coordonator ştiinţific: V I.
Skali~ka), lucrarea fiind îmbunătăţită în acelaşi timp, sub diferite aspecte, datorită colaboră
rii unor cadre didactice din lnvăţămîntul superior, lucrători din edituri şi o seamă de recenzenţi (peste 14 persoane; v. Prefaţa, p. 6). Este vorba, aşa.dar, de aproximativ 24 de specialişti care, într-o formă sau alta, şi-au adus contribuţia la. redactarea Dicţionarului. Acest fapt,
destul de rar înt!lnit în practica alcătuirii dicţionarelor lingvistice, explică de la început vastitatea materialului despuiat, rigurozitatea elaborării articolelor şi, în ultimă instanţă, valoarea
incontestabilă a -lucrării.
Propunîndu-şi drept scop reglementarea pe plan bilingv a corespondenţei termenilor de
specialitate prin stabilirea unor echivalente adecvate în cehă, autorii au reuşit în acelaşi timpsă ne ofere un repertoriu, destul de bogat (cel mai complet din cite au fost întocmite :i;înă.
în 1966) '· al termenilor lingvistici din limba rusă {în total 3.745 de cuvinte-titlu ").
Deşi este un dicţionar de traduceri, în unele articole ·se explică sensul cuvîntului-titlu.
Procedeul poate fi intîlnit în tratarea termenilor specifici lingvisticii ruse {de ex. OKQHbe) sau
a unor termeni mai puţin uzuali (de ex. zpar/ieMa). Dacă adăugăm la aceasta folosirea relativ frecventă a exemplelor ilustrative (bunii.oara, aproape la toţi termenii sintactici), indicarea autorului {în cazul termenilor individuali, întilniţi numai în lucrările unui anumit lingvist), întrebuinţarea sinonimelor şi antonimelor, menite să uşureze înţelegerea unor cu vin tetite

dicţionare

i RemarcAm in subsidiar c1 primul manual din ţara noastrii. în care verbele poziţionale apar ce. un sistem lncl.Jt'·
gat este, dup.21 cit ştim, Cursul 4e corespondenţa. conurcU&l4 4„ limba rusă, Editura didactici\ şi pedagogic.21, Bucureşti,
1965. Cf. şi recenzia din •Revista învilţclmintului superior•, 1965, nr. 10, p. 95.
• Zpracovali dr. O. Man a prom. fii. L. Koval r.a redakce akad. Bob. Havr.i.n.ka, doc. K. Hausenblase, kandi·
<lita Cilol. vt!d, prof. A. V. lsaf.enka, doktora filol. ved, prof. AL jedli~ky, prof. L. V. Kopeck~ho, kandid;Ha fllol. v~d.
O. Le~ky, M.. Mucaly, prof. VI. Skali~k)', doktora filo!. v!d. VMeckY redaktor: pro/. Vi. Skali~ka, doklor filol. v~d.
1 Comp. Io acesl sens: N. N. D urno v o, I'p4MMomu„ecKuil C'JloBap&, Moscova-Petrograd, 1924 i L. I. J i rk o v, RuHl•ucmu."ec1tull CAOBap&, Moscova, 1945, ed. a 2-a - 1946 (ambele, dicţionare explicative) ;E. V. K ro tev ici şi N. S. Rodzevici, CAot1HU1t AÎHz1icmu'fHWX mepMiHiB, J\iev, 1957; A. L. Jurevici, CAo_vHiK
AiHZ•irmwll.HWX m3pMiHay, Minsk, 1962; A. A. T r ah l ero v, AHzAuilcNDR (/joHemu11~cKa.Jl mepMuH.011.ozuR, Moscova,
1962 (deşi consacrate altor limbi, toate trei cooiin şi termeni ruseşti sub forma de indice); R. G r abis, D. B B r bare,
A. Berg man e 1 CA.oBap& .nuHznscmu'lec1n1.x mepMUH.OtJ, Riga, 1963 (dicţionar leLon·rns şi rus-leton); B. te sa Ip
StrutnY rnlvtmickj lerminologi.tk Y skrottlk t'Usko-tesky, Praga, 1957; M. K r bec, t. N o v â e e k, R. Z iru e k~
Rwlro·Uslld joayllovulnd. tcnninologir s Uuodem do studia ruskJ1'n jazyka, ·Praga, 19Stl {ambele, men~ionate ln Di.cţsmusr
la p. 5 şi 14, circulă sbb fotmă litografiată). Un loc aparte revine dicţionare-lor explicative care, ln ediita lor de la
Moscova, con,in ş.i echivalente ruseşti: J. Mar ou r. ea u, CAoeap• AU.Hz11ucmu"tc1tu.z mepMUH06, Moscova, 1960 (cd.
franc.ed, Paris, 1951), E. H am p, C1106ap& a.11tepu1taHc1tafi J1UHZ1ucmu11ec1<oii mepMUH0Aozuu 1 Moscova, 1964 (ed. în
Hm ba engleză, UtrechlJAntwerp, 1957), J. V ac h ~ k, JluHz1ucmu11ec11uU c1101apb .flpll31CCKOii JU1'0AW, Moscova,
1964 (ed. francez.I· Utrecht/Anvcrs, 1960). în sftrşit 1 o menUuoe speciaJa. se cuvine recentului dicţionar explicativ de
terminologie lingvistică rusă: O. S. Ah man ova, CACHIOpb A&1Hz•ucmu11ecKux. mepMuHo., Moscova, 1966 (cel mai
bogat sub raportu) listei de cuvinte).
a Privitor la numărul cuvintelor-titlu înregistrate fn unele dictionare lingvistice v. Vi c t nr V as ce n c o„
CorUriJrulii la GkdJviru vnvi dicţWmar rws-f"""4n de tnrneni lingvist~,·Jn" Rsl., XII (1965), p. 312, nota 6.
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titlu, devine evidentă tendinţa autorilor - fără îndoială, meritorie - de a depăşi limitele unui
dicţionar propriu-zis bilingv, în sensul apropierii lucrării lor de structura dicţionarelor explicative.
In consecinţă, consultarea lucrării aduce foloase nu numai boemiştilor, ci şi rusiştilor,
slavisticii ln general. !n legătură cu acest aspect este semnificativ, cred, următorul amănunt:
in timpul unei dispute - la consfătuirea de la Ljubljana, din 1964, a Comisiei terminologice
internaţionale de pe lingă C.l.S. - pe tema întrebuinţării rus. npocmoperiue, dificil de redat
in alte limbi, s-a apelat la Dicţionar, pe care delegaţii cehoslovaci !l aduseseră cu ei. Sintagmele ilustrative din corpul articolului respectiv au fost suficiente (ln lipsa unor izvoare de mina
intli) pentru a permite stabilirea valorii termenului1, uşurînd implicit găsirea unor echivalente
in alte limbi slave.
ln alcătuirea listei de cuvinte s-a ţinut seama de toate domeniile esenţiale ale ştiinţei limbii
ruse (lexicologie, gramatică etc.), inclusiv de istoria limbii şi dialectologie. Au fost incluşi, de
asemenea, termeni care ţin de paleoslavă, gramatica comparată a limbilor slave, parţial de indoeuropenistică şi lingvistica generală. Aşadar, lista de cuvinte depăşeşte sensibil cadrul rusisticii ca disciplină lingvistică.
Cit priveşte materialul excerptat, acesta este constituit mai ales din lucrări de lingvistică sovietică; fără a fr însă·neglijate operele capitale ale·lingviştilor ruşi din a doua jumă
tate a secolului trecut şi de la începutul secolului nostru. Au mai fost folosite unele lucrări
.ale savanţilor străini (A. Vaillant, Fr. Trăvn!cek ş.a.), traduse în rusă, şi termenii de specialitate înregistraţi în dicţionarele ruseşti, explicative sau de terminologie lingvistică. Au
fost puse la con tribu ţie în total, exhaustiv sau parţial, 78 de lucrări, la care trebuie să adău
găm articole din principalele reviste de specialitate (v. Seznam e;,cerpovani literatury, p. 12-14).

*
lexicografică a unui material
unele inegalităţi, inconsecvenţe sau lacune.
sugestii şi observaţii de care s-ar putea ţine

atît de variat nu putea să nu ducă, pe alocuri, la
Vom interveni, in cele ce urmează, cu o serie de
seama la o nouă ediţie.
Mai întii, despre lista de cuvinte. Aceasta reflectă, fireşte, stadiul în care se găsea ·terminologia lingvistică în momentul în care s-a alcătuit Dicţionarul, fiind folosit tot ce era
mai reprezentativ în ştiinţa limbii ruse pînă in deceniul al şaselea inclusiv. Cum însă· tocmai
.in acest deceniu încep să capete amploare, în U.R.S.S., studiile de lingvistică structurală,
·terminologia respectivă n-a putut fi, înregistrată decît parţial. Evident, în cazul unei reeditări
va trebui să se meargă mai ales pe linia cuprinderii elementelor noi ale metalimbii ruse,
{în general, împrumuturi sau - mai rar - calcuri) care întretimp s-au încetăţenit in lucrările
<ie lingvistică modernă, de ex.: zparft, iJucmpuoyqu11, iJuxomoMuYeCKaR meopu11, U30MOpfPU3M,
Tratarea

UHmepfPepeHlµJJI, u111jjopMOHm, KOMMYmDl/WI, MemDJl3blK, .tfoprfi, naH.JCpOHUJI, napaOUlMamuKa, nopo-

:HCOeHUe, nopo:HCOOIOU/QJI zptJMMamuKa, maKCOHOMUR etc., inclusiv denumiri de ştiinţe sau discipline larg cunoscute ( ceMuomuKa, ncuxo.1uHuucmuKa ş.a.) 2 • Nefiind încă cristalizată pe
deplin, această terminologie necesită o anumită selecţie ţinîndu-se seama, între altele, de
unele fluctuaţii inerente perioadelor de început (variante morfologice şi grafice, dublete
lexicale cu valoare circulatorie inegală etc. 3).
Lista de cuvinte poate fi completată, 1n acelaşi timp, cu o seamă de termeni tradiţio
-nali, bunăoară cuvinte care conţin în structura lor la finală morfemul -t1eiJeHJJe ( KOBKa3oBeoeHue,
··nyiumoaeiJeuue, ypapmoaeiJeuue etc.) sau -ucmuKa (comp. echivalentele ruseşti, binecunoscute,
.ale ceh. baltistika, b!.lorusislika, bohemistika, makedonislika, paleoslavistika, serbokroatistika, slovakistika, slovenistika, ukrajinistika ş.a. 4), ca să ne rezumăm numai la clteva exemple de ter1 Semnal§m, însA., d. traducerea rus. npocmopel.f.ue în cehă (lidm a mls1t·a, obecnd. nllvvA 'vorbire populară')
-suferi sub raportul exactităiii. Este vorba, dupA părerea n~a!ltd„ de limbafsd fa.n1i/Uu nelilnar;
npocmope11HwU
tradus [n englez.A.: subslandard colloquial {M. Benson, Efllicnary of Rt1sst11n ftrso"'d Names, Philadelphia, 1964,
p. 153). Şi-::i.poi, mai trebuie desprins un al doilea sens, specializ.at, care nu figu1eaz~ in Dit/icno.r: krrnen, e~preJie
.saufonnă gram.aJUal4 aparţin!nd hmba.Jtdui Jo.miliar neliterar (Y., d~ ex., CAC6ap1i pyccN.o;o R31illco, vol. lll, Moscova,
1959, s.v. npocmope11ul').
I Asemenea termeni, în cea mai mare parte, au şi fost inventaria'i kxicografic sub forml de liste (v., de ex.,
·O. S. Ah ma a ova, OcHOtJHaR mepMUHOAOZILR d~cKpunmueHoii AUH1eucnru1<u, in (Ule11:cH1:orpa~H'tec101A c6opHHK~>,
VI, 1963, p. 131-llM; I. R ev z. i n, O. R ev zi na, KpamKuiJ cAotJaptJ m~pMUHCH cmpyKmypHofi AllH1sucmuKu,
în «Pya::KHii. a:1w• a HauMoHB.nbHOi WKonen, 1966, .5, p. Bl-M6) sau dicţionare propriu~z.ise- (E. Ham p, O/J. cil.j
-O. S. Ah man o,. a, op. cw.).
I Vez.I V. A. l ţ k o V i ci, o CAOtJOpe HCHJOÎi AUHZBUCnlU'4tCKOii mepMUHOllOlUU, ÎD «JlKHrBHCTK'ICCIQUI TepMM•
•onOTH• R npKK.D8,llH8A TODOHOMBCTHJCa», Moscova, 1%4, p. 39.
4 Vezi, de e:1., S01J.Pi.s 1tJkladnkh ja1yhhvldn} &h Urml'.1Hi, Praga, 1963, p. 9.

cr.
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mtui care constituie adevărate serii semantice (şi, totodată, derivative). Trebuie totuşi menţionat că termenii în -eeoeHue, -ADZWI şi :ucmuKa sînt destul de bine reprezentaţi în lucrare (spre
deosebire de alte dicţionare, eh.iar mai noi, ca cel al O. S. Ahmanovei, din 1966, unde formaţiile
de acest tip sînt o adevărată raritate).
Deşi Dicţionarul nu este explicativ, în el figurează totuşi, după cum am mai arătat, o
serie de explicaţii, de cele mai multe ori extrem de utile. ln folosirea acestora se observă însă
uneori o anumită inconsecvenţă, credem, nejustificată. Ne vom limita, pentru a ilustra afirmaţia, la unele denumiri de discipline complexe care, după cum se ştie, studiază atît limba, cit
:şi literatura, cultura şi istoria unui popor sau al altuia (termenii în -ucmux.a, -AOZWI şi -BeoeHue1.
de care aminteam ceva mai sus). Explicarea lor se reduce cind la un aspect al noţiunii, clnd la
altul, potrivit unei tehnici pe care recunoaştem că n-am înţeles-o: aspectul lingvistic, literar şi cultural ( cuHOADZUR, zpy3uMeeoeHJJe ş.a.), aspectul lingvistic, istoric şi cultural ( KumaeBeOeHue, a,Ppu1<aHJJcmuKa ş.a), lingvistic şi cultural ( a6:r03oBeoeHJJe, MOHZOAOBedeHue ş.a.), filologic (comp. c11aBRHoBeoeHue şi dubletul său, cAaBumcu1<a). lingvistic (m1DpK011ozuR, yzpoţ/juM
aeoeHue ş.a); în sfîrşit, o serie de termeni nu sint de loc explicaţi, în dreptul lor figurtnd numai
echivalentul ceh (cf. apMeHucmuKa, ceMumoAOZUR etc.). Stadiul de dezvoltare al unei discipline ştiinţifice sau al alteia poate fi, desigur, diferit, după cum diferite pot fi şi respectivele
domenii de cercetare. Sînt însă cazuri, şi acestea constituie majoritatea (cel puţin în exemplele
de faţă), cind asemenea discipline se ocupă multilateral de studierea unui popor sau a unui
grup de popoare. A defini, deci, o disciplină ca, de exemplu, slavistica numai prin prismă
filologică, înseamnă a-i nedreptăţi pe istorici, etnografi etc.
Faptul că în corpul articolelor se indică uneori, intre paranteze, sinonimele cuvîntuluititlu constituie un mijloc adecvat de „explicare", prin dedncţie, a sensului termenului respectiv.
Comp„ de ex.: noo11uHR1Dll/ee, ynpaBARIOll/ee, He3aeucuMoe, ZAtll/Hoe, zocnoiJcmsy1Dll/ee, eeOyll/ee.
cmep:NCHeeoe (c11oeo} (s.v. noRcHReM1>1u). Procedeul oferă !n acelaşi timp posibilitatea studierii, pe scară destul de largă, a sinonimiei unor termeni lingvistici, a corelaţiei dintre termenii de factură naţională şi cei internaţionali: substantive (de ex.: cmR:NCeHue - CAURHue
- 1'D11mpaKl/UR), adjective (de ex.: OoAZomH1>1u - KllaHmumamueHblu - 1'0Au11ecm11eHH1>1ii) etc.
Acelaşi lucru se poate spune, cu unele rezerve, despre antonime (care figurează, de as~
menea, în numeroase articole). Comp. oZAy/JJeHJJe - 0360H'leHue, nDAHOZAacue - HenoAHOZAacue.
npeno3Ul/WI - nocmno3Ul/WI, npeoyiJapH"'il - 3ayiJapH1>1il, nocAeyoapHbl.il ş.a. Intr-o serie de cazuri
antonimia este tratată, însă, prea larg depăşind cadrul firesc al acestui fenon:ien. Pot fi oare
considerate cuvinte cu sens contrar, de ex„ omyecmBo - UMR - ,PaMUAUR (ca termeni antroponimici) sau noAo:NCumeAbHDR- cpa1mume11bH1JJ1 - npeeoc:roiJHaR (despre gradele de comparaţie)? ln asemenea situaţii, evident, avem a face cu termeni care reprezintă subdiviziuni
sau varietăţi noţionale ale unui anumit gen: de ex. patronimul, prenumele şi numele de
familie sînt, în egală măsură, categorii antroponimice care se subordonează noţiunii de nume
de persoană (genul proxim) şi nici una din ele nu constituie opusul celeilalte. Neputind constitui serii antonimice, asemenea termeni implicit nu slnt antonime.
Prea larg este tratată uneori şi categoria formaţiilor individuale şi a termenilor folosiţi
1n lucrări de lingvistică mai vechi (astfel de cuvinte-titlu stnt precedate de asterisc). Dacă cuvinte ca MopifjeMozpa(/juR (inttlnit la I. A. Baudouin de Courtenay), omHocumeAbHo-6eccy6&e1'mH"1u
(D. N. Ovsianiko-Kulikovski), npeiJocmepezameAbHblil {A. A. Şahmatov) ş.a. s!nt într-adevăr
creaţii individuale sau invechite,.în general termeni care n-au prins, în schimb cuvinte ca MaKpoAUHZ6ucmu1'a, MUKpo11wiz11ucmwca, 3mHOAUHZeucmwca, MemaAUHZBucmwca şi multe altele, deşi la
<irigine sint fireşte formaţii individuale, au căpltat o anumită răspîndire (şi nu numai în lucrările descriptiviştilor americani). De fapt, autorii DicţiMJarului îşi dau seama de acest lucru,
<lovadă unele inconsecvenţe !n tratarea lexicografică a unor asemenea termeni. Astfel, co1ţ110.AUHzBucmu1'a, p. 255 (un termen tot din domeniul descriptivismului american şi tratat ca sinonim pentru 3mMAUHZ6Ucmwca şi MemaRUHZBucmu1'a) este prezentat fără asterisc, deci ca
termen de largă circulaţie.
O problem! de tehnică în materie de trimiteri. Potrivit normelor stabilite în lucrare, sin'ta.gmele formate din adjectiv + substantiv (de ex. :HCapzoHHOe c11oso) sînt traduse ln corpul
articolului consacrat adjectivului respectiv (recte :NCapzoHHblu). Cu toate acestea, într-o serie de
cazuri regula nu se respectă, iar adjectivul Ia care se face trimitere (prin intermediul abr<'1

#1

V., în volumul de

fală.

Victor \'as ce n co,

~supra

structurii unor termeni şliin#ifi.ci .U11Mmind discipline

curente Jtngvis,ict Jn. /imbjfo slave {§ 3).
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vierii v. spoj. sau 11. tli spoj.) şi care, in consecinţă, urmează sl fie dat cu valoare de cuvlnt-titlu, pur şi simplu nu figurează in Dicţionar' sau, chiar da.că figurează, articolul respectiv
nu conţine sintagma Ia care se face trimitere. Citeva exemple : 60XQAbHblil xecm (s.v. :iteecm),
ocH06HOil xopHe6oil uH6eH/TIQ/1b .113wxa (s.v. UH6eHmapb), SpuxuHcxue omp1t16XU (s.v. ompbl6ox),
MHOZ0.113bllfHble 3QUMCmB06QIUIJI (s.v. 3QUMCm606QHJJe), OdHOCOCmaBHOe co11emanue npeOJIO:NCeHJJU
(s.v. co'lemDHUe). De asemenea, nu pot fi indentificate: nenpeJ103N!UMOCmb 36yxo6blX 3QXOH06
(s.v. 36YX06oii), 11u110-06pa1J1e1U1e (s.v. o6paU/eHJJe). Toate sintagmele de mai sus (probabil şi
altele) rămln, a.şa.dar, netraduse.
ln sflrşit, cîteva inadvertenţe. ln domeniul grafiei şi ortografiei: Hi6o, p. 272 (pentru
Hi6o); KamezopWI He11u11a (fără cratimă), p. 99, dar i;amezopWI He-11u11a (cu cratimă), p. 136;
semnul grafic folosit pentru sinonimie (s.v. 6eC'IAeHHOCmb, p. 36) trebuie !nlocuit cu semnul care
indică antonime; accente marcate greşit: 6apua6WlbHblU, p. 38 (pentru 6apuaouAbHblU), AUJpKu6p66QHHltlii p. ll8 (pentru Map111Îp08QHH&1ii; cf. MapKUp06QHHblU p. 136), meopWI (s.v. .11,Pemu'leCKUU,
pentru meopU.11), 3fUIJnim, p. 308 (pentru 3numem}. Cuvlntul-titlu MOpfPoHOAOZU'leCKUU (p. 126)
încadrat greşit din punct de vedere alfabetic, urmînd să fie inserat după MOp!PoHeMU'lecKuii,
respectiv cu trei cuvinte-titlu mai înapoi.
După cum se poate constata, este vorba - in general - de observaţii mârunte. care nu
ştirbesc cu nimic din valoarea acestei lucrhi excelente.
VICTOR VASCENCO

e

V. M.

RusANIVSKYJ, YKpafHCbKi zpaMomu XV ct.,

Kiev, 1965, 162 p.

Numărul mic de documente ucrainene din secolul al XV-iea publicate pînă ln .prezent
nu reflectă întotdeauna !n mod veridic caracteristicile limbii şi ortografiei ucrainene vechi. Pe
lîngâ scoaterea la luminâ a unor documente necunoscute, s-a ivit necesitatea republicării documentelor care au fost incluse ln publicaţii fărâ a fi destinate unui studiu lingvistic.
Culegerea de faţă cuprinde documente din secolul al XV-iea care nu au cunoscut lumina
tiparului sau au fost publicate ln ediţii mai puţin cunoscute sau în unele care slnt demult epuizate. In volumul recenzat documentele slot tipărite dupâ originale sau copii fidele dintr-o perioadă mai tirzie, fiind redate cu caractere ucrainene contemporane (la care se adaugi!. literele:
i;i, K, a, ''" .!I, lj:, v, "'• "'• 1>, ""• ""• s, 9, oy), conform Instrucţiunilor editt1.ni mcmumentelaY
limbii ucr'ainene din sec. XIV-XVIII, Kiev, 1961. Majusculele se păstrează doar acolo unde
sint prezente în textul original, iar literele mici suprascrise· slot cobortte in rind, fiind notate
in paranteze rotunde. Prescurtările lntîlnite ln original, de obicei clare, nu au necesitat explicaţii suplimentare şi nu au fost întregite.
Documentele sint împărţite în cinci grupe, dupi!. locul de unde provin şi dupi!. apartenenţa.
lor la o anumită şcoală a scrierii: 1) documentele Ucrainei centrale; 2) documentele Polesiei
apusene; 3) documentele Galiţiei; 4) documentele Moldovei; 5) un document transcarpatic_
ln cadrul fiecJ.ru.i grup documentele sînt clasate in ordine cronologică. Fiecare document
este precedat de un comentariu paleografic, şi, uneori, textologic.
Culegerea conţine de asemenea o listă a numelor proprii şi denumirilor geografice şi un
scurt glosar al cuvintelor mai puţin cunoscute.
Fiind scrise ln limba ucraineană veche, documentele aduc, fără îndoială o valoroasă contribuţie la studiul istoric al limbii literare ucrainene.
Un interes deosebit prezintă şi Documentele moldoveneşti, cărora autorul le acordă un
spaţiu destul de mare. Este remarcată ca o caracteristicâ generală a acestora păstrarea tuturor
semnelor alfabetului chirilic şi influenţa puternică a limbii slave bisericeşti, mai ales în domeniul lexicului şi al formi!.ri.i cuvintelor (v. şi H. C. AHT o w H H, CmUAb MOA0a8CKUX zpaMom
IY- X JY 66., ,llonOBÎJJ.Î ra DOBÎ.!IOM11eHH11, I, Ujgoro<!, 1957; ,ll. B. Koll8Jlb, Bi0o6ptJ:J1CeHHK

iHOCAOB'.llHCbKUX snAU8i8 HiJ M08i j fPOPMYA.llpi cmapoyKpaiHCbKUX ma CA08'.llHO-MOA008Cbl<UX
zpaMom XIY-XY cm., TeJH )lODOBi,11elt XXll HayKoeoI cecii, Cemâuţi, 1966) ..
In prefaţă autorul se opreşte pe scurt asupra influenţelor limbii române în lexicul acestor
documente indicînd un număr de cuvinte la care s-ar mai putea adăuga şi altele (pynmypa.,
i>pyM&, i>t.n (OM&, Ou11&}, xpucoey11b, cnamap&, xoMuc, xyor:, 11ozo6em&, 1<aHmap, Mapmopia,
6ucmuapHUK etc.) Sint semnalate de asemenea şi numeroase nume proprii româneşti.
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Cea mai mare parte a textelor clin acest capitol au apărut ln Documentele lui Ştefan cel
Man de I. Bogdan, Documentele moldovene~ti înainte ele Ştefan cel Mare şi Documentele moldave.nefli de la Ştefan cel Mare de M. Costăchescu. Un merit incontestabil al autorului este
includerea in culegere a cîtorva documente inedite păstrate la Arhiva cenlraJ4 de stat a actelor vechi din Moscova, dintre care cit:Am: „Ilie Voievod dăruieşte domeniile Tuzara şi Galet slugii sale Nicoară din Tuzarâ. 20 iunie 1432. Suceava", „Ilie Voievod dăruieşte unuia din supuşii
săi două sate. Jumătatea sec. al XV-iea. Suceava.", „Ştefan Voievod dăruieşte mănăstirii Poiana
satele Repciceni, Bălan, Dobriceni, două mori pe riul Teliţa şi stupina. 22 februarie 1446.
Suceava.", „Petru Voievod scuteşte locuitorii satelor Repciceni, Dobrocineşti, Davidăuţi şi de
asemenea pe proprietarii stupinelor din Rusnoseşti, Visoca de dllri şi datorii in folosul domnitorului, întroclt aceste sate aparţin mănăstirii Pobrata. 5 aprilie 1448. Mănăstirea Pobrata."
Ultimul document din lista citată conţine pe verso clteva insemnllri în limba română
( MOAOaBChKOKJ MOBOIO) cu caractere chirilice şi latine, în care se repetă de două ori data documentului:=/= ~HS anpm. C:. Este foarte puţin probabil ca !nsemnll.riJe să dateze din anul 1448, ele
putînd fi făcute lntr-o perioadă mult mai tîrzie. Era poate necesar ca autorul să furnizeze şi
alte amănunte, chiar dacă aceasta ar fi depăşit lntrucltva sarcinile pe care şi le-a propus.
Faptele de limbă consemnate ln YKpafHChKi zpOMomu X V cm. sint de mare utilitate
pentru studiul istoriei limbii ucrainene şi, în mare măsuri, pentru localizarea şi cronologizarea
acelor fenomene care au pătruns în limba literară din dialectele.
Prin publicarea unor documente moldoveneşti inedite lucrarea întregeşte vechile ediţii
ale lui I. Bogdan şi M. Costăchescu, prezentind, fără îndoială, un real interes şi pentru specialiştii români.
CORNELIU REGUŞ

ANTON HABOV!'iTIAK,

Vydavatefstvo Slovenskej

Akad~mie

Oravski naretia.
Vied, Bratislava, 1965, 543 p._

In dialectologia slovacă, cu vechi şi bogate tradiţii, cercetările se concentrează în două
pentru publicare Atlasul graiurilor slovace, al
iar pe de altă" parte, se elaborează monografii
dialectale, care descriu în mod exhaustiv graiurile unor regiuni întregi, sau ale unor localităţi.
Pină acum au apărut numeroase asemenea monografii. Dintre acestea face parte şi lucrarea lui
A. Habovstia.k despre graiurile din Orava, apărută în 1965, pe care o vom prezenta în cele ce
direcţii principale. Pe de o parte, se pregăteşte
cărui prim volum va apărea în viitorul apropiat,

urmează.

Despre graiurile din Ora.va au mai apărut pînă acum şi alte lucrări. Majoritatea lor însă
despre graiurile doar ale cltorva localităţi, sau prezintă repartiţia teritoriali a anumitor fenomene dialectale 1 . Despre graiurile slovace din Ora.va numai V. Vâ.zny a dat o lucrare
de sinteză, dar nici aceasta nu este exhaustivă 2 •
O contribuţie substanţială la cunoaşterea graiurilor din Ora.va o aduce A. Habovstiak,
în lucrarea Graiurile din Orava atît prin amploarea monografiei sale, cit şi prin constatll.rile originale foarte importante. Lucrarea cuprinde un material bogat, cules în toaJe localităţile din
Orava şi ne oferl imaginea completă a acestor graiuri foarte diversificate. Se acordă interes
deosebit straJific4Yii graiurilor şi se dezvăluie factorii lingvistici şi extralingvistici care au contribuit la formarea graiurilor actuale. Monografia este o realizare importantă atlt pentru dialectologia slovaci, cit şi pentru studiul istoriei limbii slovace, destul de săracă în monumente de
limbă scrise.
tratează

I F. T ca y n (te k, Pilspl:vtk k slovtmskimu ntUell V Oravl 'NcirodoplsnY vi!stnik l:eskoslovensk)' •. xv. 1921.
59-67; E. Pa u Ii n y, Nd.re& uUop~r:'f!~h- ·asdd "4 hurntj Ort.We, Martin, 1947 şi alte studii.
1 V. V.itny,
Slo11e11ski nârdia L' Ortii:ie, SMS I. p. 1-12, 74-Bli 171-179 şi un capitol din lucrarea sa
fundamentală despre graiurile slovar.e în general: Ndltl:l sltn1enskd., fo • Ceskoslovenskă vlastiv~da •, ]az.yk lll, Praga
193~. p. 219-310.
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Pentru lingviştii din ţara. noastră lucra.rea. lui A. Ha.bov§tia.k prezintă interes din mai
multe puncte de vedere. Înainte de toate, monografia. este o încerca.re reuşită de a. descri.: în
toată complexitatea. lor sistemele unui grup de graiuri de pe poziţiile teoretice şi cu metode
de cerceta.re statornicite în lingvistica. slova.că sub influenţa şcolii de la Praga. ln afară de aceasta, anumite consta.tlri a.le autorului in legătură cu formarea. graiurilor slovace din Ora.va. pot
interesa direct pe lingviştii şi istoricii români. Astfel, se arată că în formarea graiurilor din
Orava Centrală şi O~a.va. de Sus, un rol important l-a jucat stabilirea. în a.ceastă regiune a valahilor, ln parte de origine română. Ca urmare, în terminologia păstoritului din Ora.va găsim multe
elemente lexicale de origine românească.
Materialul dialectal cuprins ln lucrarea. lui A. Ha.bov§tia.k prezintă interes şi pentru cerceta.rea graiurilor slovace din ţara noastră, mai ales pentru cele din regiunea. Crişana l. Analidnd gr.aiurile slovace din a.ceastă regiune, se poate stabili că ele au numeroase trăsături comune
cu graiurile din Ora.va de Sus.
ln lucrare se descriu graiurile slova.ce vorbite de-a lungul riului Ora.va şi a afluenţilor ei,
1n fostul judeţ Or.ava., situa.tă în nordul Slovaciei Centrale. ln această regiune sint 73 de
localităţi, dintre care autorul se ocupă numai de graiurile aşezărilor cu populaţie slova.că, referindu-se numai tangenţial la. graiul de origine poloneză. din 9 localităţi, situa.te 1n partea. cea
mai de nord a. regiunii.
Graiurile slova.ce din Ora.va aparţin dialectului slovac central. Ele se împart ln trei grupuri:
graiurile din Orava rk Jos, care şi-au păstrat bine caracterul lor slovac centra.I, graiurile
din Orava CenJ„•lil şi graiurile din Oraua de Sus, care pot fi considerate graiuri slovace centrale
periferice, cu numeroase elemente slovace apusene şi răsăritene.
Lucrarea. cuprinde următoarele capitole: I Introducere, II Particularităţile caracteristice
~i clasificarea graiurilor, 111 Fonetică, IV Formarea cuvintelor, V Morfologie, VI Locul graiurilor slova.ce din Ora.va intre graiurile slova.ce, VII Condiţiile economico-sociale ale formării
graiurilor, VIII Te:i..1:e dialectale. La sfirşitul cărţii găsim o anexă de hărţi dialectale şi un
index de cuvinte. Lucrarea. nu tratează sintaxa şi lexicul graiurilor. Aceste capitole vor a.părea
într-un volum separat.
!n cele ce urmează nu dăm o prezentare a. lucrării întregi şi nu ne oprim asupra fiecărui
ca.pitoi. Ne vom referi numai la metodele aplica.te tn descrierea. graiurilor şi la unele constatări importante făcute de autor.
.
In capitolul Foneti•ă se Stabileşte mai intii inventarul de foneme al fiecărui grai în parte.
Fonemele vocalice se clasifică după gradul de deschidere (vocale deschise a, ă, vocale -medii
o, e şi vocale închise u, i) şi după serie (vocale din seria anterioară ă, e, i şi vocale din
·seria. posterioară a, o u; tn graiurile unde lipseşte ii., vocalele formează un sistem triunghiular,
1n ca.re a se află in seria neutrală}. In graiurile din Ora.va de "Jos se întllnesc următoarele foneme vocalice: a, ii, o, e, u, i. Acestor vocale le corespund vocale lungi, respectiv diftongi:
d, 1:1, J!O, je, u, i. Vocala lungă 6 se tntîlneşte numai în cuvinte de origine străină. In graiul
unor localităţi din Orava de Jos şi în Ora.va. Centra.I! lipsesc vocalele ă, ă. In Ora.va. de Sus
(cu excepţia. localităţilor din sud-estul a.cestei regiuni) se întîlnesc numai vocale scurte: a, o,
.e, u, i.
Sistemul consonantic cuprinde urma.toa.rele foneme consonantice: labiale: /, v, p, b, m,
ocluzive alveolare: t, d, n, l r. ocluzive pala.tale: j, t, d', n, l', fricative alveola.re: s, z, c, 3,
fricative pala.ta.le: I, t, l, ;(şi vela.re: x, li, k, g. Din unele graiuri lipsesc ocluzivele pala.tale
1. d', .s. z·.
După stabilirea inventarului de foneme se trece la. descrierea fiecărui fonem in parte. Se
descriu variantele fonemului respectiv din punct de vedere articulatoriu. Se face o comparaţie
cu limba literară şi se arată care este deosebirea. dintre diversele variante a.le fonemului tn
diferitele graiuri din Orava.. Se acordă atenţie deosebită diferenţelor tn raport cu vîrsta, indiclndn-se formele arhaice şi cele tn curs de răsp!ndire. Se explică şi originea dialectală a sunetului respectiv, arătindu-se da.că e5te de provenienţă slova.că apuseană sau răsăriteană. Se
specifică poziţia !n care se lntîlneşte sunetul: in locul căror foneme din slava. comună apare el,
poziţia fonetică, a.fixele lexicale şi flexiona.re, eventual cuvintele izolate sau împrumuturile
in ca.re se întîlnesc aceste sunete. Reflexele unor sunete din slava comuna, ca de pildă, refle1 E. V r a b i e, Sla:tiul odM.4J .şi sa.rcin.ile cerctldrii graiurilor skive 4in. Republic.a Popul4r4 Rom4n4, Rsl,
Vll, 1963. p. SS-74 şi de acelaşi autor: Priui.re a.Jt1-f>ro loc41ild/ilor cu grai11ri slove din Republi&ti Popv.l.ar4 R~nd,
Wern, p. 7 S -85; G. B e n ed e k, Desfwe un grai slova& mizt din reRiunea. Crişau (Graiul ditJ 80f'wm.Jaca 1• Vlr·
211ri), idem, p. 219-240.
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xele vocalei nazale ţ, ale vocalelor I'eduse &, b, ale grupurilor iniţial Ol'I-, oÎi- etc., în graiurile din Orava reprezintă o mare diversitate. De aceste reflexe autorul se ocupă mai amănunţit
în subcapitole separate.
Referirile la un stadiu de limbă aşa. de veche c;a limba slavă comună sînt bine justificate,
deoarece multe deosebiri intre graiurile actuale din Orava se manifestă tocmai 1n diferitele rereflexe ale unor sunete din slava comună. lnsă în descrierea graiurilor poate fi discutabil faptul că
în analiza sistemului actual al graiurilor se aplică în mod concomitent două puncte de vedere:
cel sincronic şi cel diacronic. In prezentarea. fonemelor din graiurile de astăzi autorul porneşte
de la corespondentele lor din slava comună, după care se arată locul pe care fi ocupă a.ceste
foneme in sistemul actual. Distingerea mai netă a celor două planuri diferite şi prezent...rea
separată in două capitole diferite a sistemului dialectal pe plan sincronic şi pe cel diacronic a.r
fi oferit o imagine mai unitară despre sistemul graiurilor vorbite astăzi.
In capitolul M Ol'fologie, paradigmele părţilor de vorbire sînt ilustrate printr-un material bogat. Se acordă interes deosebit diverselor variante şi dubletelor în graiuri, se indică. formele tipice şi cele pe cale de dispariţie, se arată deosebirile intre graiul generaţiei mai in virstă
şi al celei mai tinere. Se descrie modul în care se manifestă influenţa dialectului slovac apusean
şi a. celui răsăritean în graiurile dio Ora va.
1n capitolul următor se stabileşte locul graiurilor din Ora.va. in sistemul graiurilor slovace.
Stnt o serie de trăsături, comune pentru toate graiurile din Ora.va. In privinţa altor trăsături
aceste graiuri diferă intre ele. Din punctul de vedere al apartenenţei la unul dintre cele trei
dialecte slova.ce de bază, particularităţile graiurilor din Orava se pot grupa în felul următor:
a) particularităţi specifice numai dialectului slovac central, b) particularităţi care se întilnesc atit în graiurile slovace apusene ctt şi in cele răsăritene, c) particularităţi tipice numai
pentru graiurile din Slovacia de Vest sau numai pentm cele din Slovacia de Est. Comparînd graiurile slovace din Orava cu celelalte graiuri din Slovacia, autorul ajunge la concluzii
importante, referitoare la originea. populaţiei din această regiune.
Graiurile din Orava de Jos sint graiuri slovace centrale tipice. Cele din Orava Centrală
se deosebesc deja ln multe privinţe de graiurile slovace centrale. Ele formează trecerea spre
graiurile din Orava de Sus, unde se int!lnesc numeroase elemente dialectale slova.ce apusene
şi răsăritene. Aceste elemente au fost a.duse ln Ora.va. de Sus prin intermediul coloni,<rtilor veniţi
din Trenflnul de Sus (Slovacia. de Vest). din SpiS şi Sa.ris (Slovacia de Est). ·In urma. a.cestor
influenţe, graiurile, mai ales cele din Ora.va. de Sus, pot fi considerate drept graiuri slova.ce centrale periferice.
În graiurile vorbite în Ora.va. de Sus se lntilnesc şi elemente de origine poloneză. Aşa. de
exemplu, lipsa lui l silabic, cazul instr. sg. fem. de tip s lom dobrom le11om şi diferite împrumuturi lexicale. Aceste polonisme se explică. prin contactul de veacuri cu graiul „gora.l"
de origine poloneză, vorbit în partea. de nord a. Ora.vei.
In cap. VII, pe ba.za. izvoarelor istorice referitoare la. aşezările din Ora.va., sînt prezentaţi
factorii econom.ici şi sociali ca.re au contribuit la formarea şi diversificarea. graiurilor. Aspectul
slovac central a.I a.cestor graiuri se explică. în parte prin a.ceea că în trecut, din punct de
vedere administrativ, Ora.va a. aparţinut de fostul judeţ Zvolen, cu graiuri slova.ce centra.k.
Popularea. mai intensă a Oravei de Jos s-a petrecut Io secolul al Xlll-XIV-lea., după toate probabilităţile tocmai din Zvolen. Imigrarea. populaţiei din Zvolen 1n Orava de Jos s-a. extins
mai tîrziu şi asupra regiunilor dinspre nord, !o Ora.va Centrală şi de Sus. Aici însă s-a.u suprapus succesiv mai multe valuri de colonizări. O a.ltă regiune, în afară de Zvolen, de unde s-a
produs popula.rea. Oravei a. fost cea din Tren~fnul de Sus învecinat (Slovacia de Vest). Prin
a.ceasta se explică. o serie de pa.rticula.i.ităţi dialectale în a.ceastă parte a Oravei. Io formarea
graiurilor din Ora.va. Centrală şi de Sus însă un rol important l-a. jucat şi colonizarea. valahă,
în urma. căreia. in secolele XVI-XVII in Ora.va. au fost întemeia.te 51 (!) de localităţi 1 . In
Slovacia. Centrală şi în Ora.va a.u pătruns valahii, trecfnd prin regiunea. muntoasă din Slovacia
de Est, prin Sa.riS. Spi~. Abauj şi Gemer •. Un va.I de colonizare vaia.hă a ajuns în Ora.va. de
Nord, prin teritoriu polonez, în urma cilreia, în a.cea.stă regiune, s-a format un grai de tranziţie polonez-slovac.
1 A. K avu I j a k, VaJasi na. $lave1JSkv1 Skultetyho sbor., Martin, 193.3. p. 367; J. ••ac~ re k, Va.la.fi
zapad„/ch Korpa"ch, Ostrava 1959 p. 329.
I Vezi recenzia lui B. Varsik despre
p.

op. '"·

t•

a lui A. l\avuljak, ap1rutf1 în revista • Bratislava• Vll1 1 15134,

12~-127.
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Istoria. colonizării va.la.he din Ora.va. A. Ha.bov~tia.k o tratează în lumina lucrărilor apărute
ln legătură cu această problemă complexă 1 . Conform concepţiei istoricilor cehi şi slovaci, valahii au format o populaţie migratoare specifică neautohtonă: au fost păstori, meşteşugari şi
oameni care erau folosiţi de moşieri pentru diferite munci, fără să fie omogenă sub aspect
etnic şi lingvistic (p. 339) 8 • Din punct de vedere etnic, valahii au avut caracter ucrainean, românesc sau chiar slovac, potrivit regiunilor de unde au provenit sau prin care au trecut
(p. 339-340) 8 • Colonizarea valahă a ajuns pină tn Morava pe două căi principale, prin versanţii
nordici şi cei suruci ai Carpaţilor Vestici. Trecînd prin regiuni cu popula.ţie diferită din punct
cle vedere etnic, grupurile migratoare s-au îmbogăţit cu elemente ucrainiene, poloneze sau
slovace, ori s-au ucrainienizat, polonizat sau slovacizat (p. 339) 1 • Din cele arătate reies~ că
noţiunea de valahi este foarte vagă: prin valahi se înţeleg pe de o parte grupuri migratoare diferite din punct de vedere etnic, avînd diverse profesii şi care provin din diferite regiuni ale Carpaţilor, pe de altă parte stnt numiţi va.Ia.hi şi păstorii de origine românească, care au introdus
şi au răspîndit păstoritul în Carpaţii Vestici 1 . Fiind vorba de originea valahilor, trebuie
relevat faptul - subliniat şi de Macurek - , că nucleul Miginal etnic în migraţiunile valahilor
l-a constituit cel românesc şi că nu se poate nega existenţa urmelor acestui nucleu în sec.
XVI-iea în Carpaţii Vestici•.
In urma colonizării valahe, in lexicul graiurilor din Ora.va au pătruns numeroase cuvinte
din terminologia păstoritului, de origine românească, ca lwin34, r.4.rok/ek, Jujara, grapa, kol'ibo.,
podildr/-âr, rumigaf, strunga, cap, lutol'a, kl'ag, kl'agat, kurnola, merinda, redikaf, IuJi, urda
(p. 341) 7 • A. Habov~tia.k reproduce afirmaţia. lui D. Crinjală, conform căreia unele cuvinte
lega.te tot de cultura. materială a păstorilor, ca tljd, uiUrdl', uiUra grun, koiăr/-dr, krtlel',
iinti&a, bala, salaI, l>il"ka. sihla, gel'eta nu a.r fi de origine românească. (p. 341). Această a.firma.ţie a. lui D. Crinjală însă se bazează pe concepţia sa greşită - infirma.tă de istoricii cehi şi
slovaci ca A. I<avulja.k, V. Chaloupecky, J. Macdrek şi alţii, - conform căreia la apus
de fostul comitat Ung nu se poate vorbi de influenţa directă a. păstoritului românesc"· Dacă
insă în urma cercet.llrilor întreprinse s-a constatat existenţa elementului românesc tn general
in colonizarea valahă şi influenţa românească tn răspindirea economiei păstoreşti în Carpaţii
\"estici, atunci pe bună dreptate se poate presupune şi admite originea românea.scll. a unui
număr mai mare de termeni păstoreşti, decit cel acceptat de Crinjală '·
Răspfndirea geografică a fenomenelor dialectale din Ora.va este ilustra.tă pe 38 de hărţi.
Pe fiecare hartă stnt trecute, prin semne geometrice negru-alb, diferitele variante de rostire
ale unui fenomen, reprezentat printr-un cuvînt. Hărţile prezintă fenomene fonetice, morfologice,
şi leidcale.
La sfirşitul cărţii se găseşte un index care cuprinde peste 12.000 de cuvinte şi da.te, index
ce poa.te ţine locul unui adevărat vocabular dia.lectal.
ln concluzie, lucrarea lui A. Habo~tiak, atît prin bogăţia ma.terialului, ctt şi prin constatările valoroase făcute tn urma analizei graiurilor, poate fi apreciată ca o contribuţie importantă la. dialectologia slova.el!..

G.BENEDEK
1 Dintre care cele mai imPortaute: K. K.a d Ie c 1 VoJ&f• o """1.lskt Pfduo v :iemkh slovansk'fich a vhnskjcA, Praga
1916.;A.Kavuljak, op. cU.; B. Varsik, op.cil.i V. Chaloupeck)r, Va.la.sina.Slovtnsku, Praga 1947;
] . :M a c ~ re k, op. cit.

J.Mac~rek, op. cil. p. 57.
y, op. c;t. p. 67.
4 j.Mac~rek, op. cit, p. 57.
5 Privitor la denumirile ,,valahi" şi 11 păstori1.1 veii J. Mac~rek, op. cil. p . .58.
I J. Mac,;' re k, op. cil. p. 327.
!

3 \'. C ba I ou pe c k

7 Şi D. Crlnjală le consideră de origine române.asd, in lucrarea sa R1onu1ulci vlivy t1 K4tfJoJ«la se 1vld.llnim We~
teltm I: mora.uskimv. V aldsku, Praga 193 "-· p. '444.
8 D. C r I n j a I ii, op. cil. pag. LI!.
· ·
8 ln această privin~ă. este foarte semnificativ articolul lui E. Petrov ici. Sl. •lt'jica. „zer" (11 limba. rom41Jă,
fo limbile slave şi in litnba maghiard, fn • Studia Unive~itatis Babeş-Bolyai • seria IV, Philo1ogia 1960, p, 7-13 1 care
dovedeşte poziţia greşită a lui Crinjall cu privire la origi~e:1 acestui cuvtnt în Carpaţii ':e:t~~i şi la r_ă.spîndirea lu~
pe teritoriul românesc. Avind in vedere insa. că scopul recenziei noastre nu este lăm~nrea ong1n11 tennerulor pl.storeşt1
din Carpaţii Vestici, amintim doar articolul lui S i I\' I a Nil 1- Arm a ş, fn Jt„ul probktMi '"~nJekw tk ~igi~
românea.scU fn limba sluruu:d. in •Studii şi cercetări Jingvisllce •, S, 1966, p. 57.A-591, care este o prepo~ă cootnbuţie
la aceasll probleml şi care admite nu numai originea rom!~easci a cuvintelor ln _d_is~uţi~, ci şi _lncetăţt:i:-irea lor în
terminologia păstoritului din Slovacia, în unea unui contact d"ect între p:lstorl romlm $1 cei slovaci.
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MACTEPCTBO IIEPEBOPA 1964, Editura „CoBeTCKHH IIHCaTeJib".

Moscova, 1965, 546 p.
Volumul M!liestria trllducerii este a cincea culegere de articole consacrate problemelor
de teorie şi de practică a traducerii în domeniul literaturii beletristice, apărută la Editura „Sovetski pisatel" l.
·
Tomul cuprinde 29 articole, în limba rusă, semnate în marea majoritate de autori sovietici, şi slnt' grupate în capitolele: Teorie şi crilic:J, Trlld.uc<rea literaturii beletrjstice şj şcollla
superioard, Puş!lin în alte limbi, Din experienţa de creaţie, Din trlldiţia traducerilor, Problemele
activ'iltJ/ji de lradue<re în alte ţdri. Se mai adaugă Carla traduc4lorului, adoptată la al !V-lea
Congres al Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor (FIT), de la Dubrovnik, din septembrie
1963, precum şi un amplu indice bibliografic al lucrărilor consacrate problemelor traducerii,
împărţit tn două capitole: Uniunea Sovieticll şi Ţllrtle slriline.
Articolele abordează, la un nivel teoretic inegal şi cu o capacitate analitică ce variază,
un cerc larg de probleme ce privesc raportul dintre actul de creaţie şi de transpunere literară,
aportul tălmăcirilor la dezvoltarea literaturilor naţionale, semnificaţia traducerilor ca instrument de circulaţie a valorilor literaturii universale etc. Ponderea principala, In volum, o deţine
însă dezbaterea nenumăratelor aspecte desprinse din activitatea practică a traducătorilor, scoţlndu-se în evidenţă puncte de vedere ce se integrează în concepţia generală, cunoscută asl.ăzi
sub numele de „şcoala sovietică de traducere". Articolele conţin numeroase observaţii pătrun
zătoare cu referire la transpunerea în alte limbi a unor opere literare, observaţii care, deşi
uneori sînt de amănunt, trădează o experienţă prodigioasă, secondată şi de o vie dorinţă de
a o împărtăşi şi altora.
.
Printre articolele ce abordează cu precădere probleme de teorie a traducerii menţionăm
pe cele semnate de A. Andres (Pucma11qu11 6peMe11u u 11epeBoil. HeKomopble M1>1c11u 11
11a/J111oile11u11, p. 118-131), de V. Hi n k i s (0 no11b1e copa3MepHocmu u coo6ptl311ocmu,
p. 132-148) şi de G. G ace ci 1 ad z e ( PetJJ1ucmu~ecKuii nepeBoO u 3QJ)a~u ezo meopuu,
p. 241-251). Dintre articolele interesante, cuprinse în volum, semnalăm, de asemenea, articolul
lui Ed m o n d Car y (O nepeaoile u o nepeBoil~uKax BO !l>paffl/uu, p. 429-463), precum şi
recenzia lui E. E t k i n d la noua carte a lui Edmond Cary, Les grands tradiuleurs franfais, pentru bogatul material informativ privitor la marii traducători francezi şi la unele
aspecte teoretice ale „şcolii franceze de traducere".
·
Cele mai numeroase articole, presărate In întregul volum, sînt consacrate analizei sistematice şi minuţioase, pe text, a unor traduceri: O. Seme o nova (B ~eM :HCe npu~u11a?
«A11mo11ozu11 3cmo11cKoii na33UU». Il1110cbl u MU11ycbl, p. 74-97), M. Lor ie (06 oiJ11aA« xopoweM
nepeBoile. «T11xe11ble BpeMe11a» .auKKeHCa B nepeBoiJe B. M. Tonep, p. 98-117), Le v K op e·
1 ev (« !l>aycm» no-yKpau11cKu, p. 149-167), F. O v cin ni k ova (Co•peMe1111uK llleKcnupa
u pyccKue nepeBoO~UKU, 06 oiJHOmOMHUKe K. Map110, p. 168--203). A. K u r t na (O 111b1Ke
lioKKa~~o B iJByx nepeBoiJax «JleKaMepo11a», p. 204--213), A. B e 1 o v (A. lll.1uo11cKuii nepeBoiJ~uK «Esze11u11 011ezu11D», p. 304-326), P. Anto k o 1 s k i
(llyUJKUH no-rfjpam/y3cKu,
p. 327-334). Nikola i Ase ev (H0Ba11 :JICU3Hb <«Z>aycma», p. 395-406), A. Vi 11 ok u ro va ( Ma11KaBCKuii 6 nepeBoiJax I'yzo I'ynnepm, p. 407-428).
Intr-o categorie distinctă pot fi grupate articolele în care autorii îşi lmpărtăşesc experienţa
lor de traducător: An asta s V e n ţ 1 ova, Mo11 pa6oma 11ail IlyUJKUllblM, p. 287-303),
Julian Tuwim (lfemBepocmuwe HOB!pcm2Ke, p.335-352), Boris Teb (llepeBOOR
ToMepa, p. 353 - 376), A. P y m e n (KaK 11 nepeBoilu.1a Typze11eBa 11a OHlllUiicKuii, p. 377- 394), V a 1 e r y La r bau d (Becbl nepeBoO~UKO, p. 464-466).
Volumul conţine şi articole de strictă informare, consacrate traducerii în limba polonă
a poeziei ruse şi a poeziei polone în limba rusă.. (V. O g ne Y, Ilpo611eMa B1au.Monepe6oifa. 3aMemKu. o no.rbcKo-pyccKux noJmu~ecKux co11111x, p. 51-73), precum şi traducerii romanului
Evgheni Oneghin (M. P. A 1 e k se ev, «Esze11uii 011ezu11>> ua JUblKax Mupa, p. 273--286).
Semnalăm o evocare a cunoscutului tra.ducător sovietic Ivan Ka.şkin (V I. R o s se 1 s,
PaiJu UJ.VMllUfUX 3e.1enwx BemBeti, p. 12-33) şi un articol postum cu un pronunţat caracter
publicistic, al acestuia (KpumuKu ecmb u 11em KpumuKu, p. 5-11).
1 Volumclt? antt'rioare, cu

acelDşi

tiLlu, au

apărut

iu Bnii 19.i.i, 1959, 1962, 1963.
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O anumită nedumerire provoacă prezenţa în acest volum a articolului semnat de R. M u st afin (flo3mu~ec1<aR uHmOHQJfUR nepe8otl~wca, p. 34--50), care este în principal o pledoarie
în favoarea unei mai bune organizări a activităţii de transpunere a literaturii tătare în limba
rusă, situaţia vizată avînd un pronunţat caracter local. Numai printr-o confuzie, credem noi,
acest articol, ce abordează, în special probleme situate în afo.ra creaţiei şi semnalează grave
deficienţe de ordin administrativ, a putut fi plasat în capitolul „Teorie şi practică", fiind al
treilea în ordinea sumarului .~i purtind un titlu ce nu se justifică. De ţinuta sobră a volumului se detaşează şi articolul semnat de E. G re b n ev a (B 3DIJ/umy /011uyca <tiy~ui;a,
p. 214--226), o vehementă denunţare a imposturii, cu adresă directă, şi care şi-ar fi găsit
locul potrivit într-un periodic.
Recenzia lui E. K a I a ş ni k ova (To11oc u3-3a 01<eaH11, p. 475-448) dezbate materialele simpozionului de traduceri, organizat !n 1959 de universitatea din Texas, luînd poziţie faţă .de o serie de comentarii tendenţioase la adresa activităţii de traduceri din U.R.S.S.
S. Apt semnează o recenzie (Om CBRmozo HepoHUMa tlo :111e1<mpoHHoii MQWUH'1J, p. 489
-495) la lucrarea lui Hans Ioachim Stărig „Da.s P,oblem de.s Ube,setzens", editată în 1963
la Stuttgart.
Parcurg!nd volumul, atenţia lectorului este reţinută de capitolul Tnul.ucerea lite,aturii
beletristice şi şcoala supe,ioa,ă, care cuprinde programa cursului de „Introducere în teoria generală a traducerii literare" (autor A. Leite s) şi prelegerea de deschidere a. cursului de istoria
şi teoria traducerii literare (autor G. G ace cil ad z e). Capitolul menţionat reprezintă o confirmare amplă, solid argumentată, a principiului definitoriu pentru şcoala sovietică de traducere, şi anume, posibilitatea transferării operelor litera.re !nalte limbi nu numai ca. îndeletnicire
meşteşugărească, cu semnificaţie culturală, ci şi ca act artistic. Structura programei asiguri!.
studierea sistematicii. a problemelor teoretice, în lumina materialismului dialectic. Se remarcă
seriozitatea şi temeinicia cu care cei doi autori s-au a.plecat asupra problemelor teoretice, realizind o sinteză şi o sistematizare, ştiinţific fundamentate. Relevăm acest aspect, intruc!t lecţia
introductivă este valoroasă şi solid argumentată numai în mă.sura !n ca.re autorul realizează'
sinteze şi sistematizări. Incercarea. de a aduce contribuţii se face pe baza unor afirmaţii,
uneori riscate, lipsite de acoperirea argumentului convingător.
Recunoscind imposibilitatea transferului tuturor valorilor operei literare într-o altă limbă
- „opera literară este legată de limbă, aşa cum sculptura este legată de materialul din care e
făurită şi repetarea ei aidoma nu este posibilă" (p. 244) - autorul indică ieşirea din acest impas
prin ceea ce el numeşte traducerea-creaţie, în procesul căreia - „forma şi conţinutul se reconstituie nu disociate, ci în unitatea lor.:. Originalul îndeplineşte in acest caz rolul naturii vii,
iar traducerea. - reflectarea artistică a acestei naturi, tot aşa precum portretul zugrăvit de pictor reprezintă reflectarea artistică a omului" (ibid.)
Modul de abordare a problemei, deşi sîntem de a.cord cu ·concluzia finală a autorului, reclamă o obiecţie de fond: actul traducerii unei opere litera.re, cu toate c.'t se situiază în sfera creaţiei, nu este totuşi identic cu procesul de creare a operei litera.re însăşi. Eroarea fundamentală
pc ca.re o săvirşeşte autorul şi ca.re, după opinia noastră, declanşează o reacţie în lanţ, constă
în ignora.rea caracterului specific al traducerii artistice.
Raportul dintre traducător şi opera literară pe care o transpune este calitativ diferit
de raportul ce se stabileşte între artist şi realitatea pe care acesta o reflectă. Artistul este
un demiurg, el recreează universul conform modului său de a yedea, de a simţi şi gîndi. !n
creaţia sa se exprimă neîngrădit întreaga sa personalitate. El se bucură de întreaga libertate de
abţiu.ne. Selectarea materialului ln aparţine; la fel şi ficţiunea şi arta. Traducătorul este un
artist, sub un anumit raport, Ingrădit. El nu e autor de tragedii, ci tragedian. El nu făureşte,
ci interpreteazl, EI mediază comunicarea operei literare între scriitor şi noul său lector; şi
este un artist cu atit mai desăvîrşit, cu cit opera este prezentată. în noua sa substanţă lingvistică
într-o formă ce realizează o imagine cit mai completA. a originalului. Accepttnd ca raportul dintre traducător şi operă să fie identic cu acela dintre pictor şi model, acceptăm implicit ca traducerea să fie o operă de artă diferită şi independentă. de original. Desigur, asemenea situaţii
se crează inerent, mai ales atunci cind se transpun operele poetice. Traducătorul ne înfăţişează
pe poet aşa cum 1-a văzut, l-a înţeles şi l-a realizat. Dar aceasta nu reprezintă. idea.Iul spre
care trebuie să tindem, teorcttzlndu-l, ci un prejndiciu, din păcate numai parţial evitabil.
Identificarea, pe întreaga. arie, a procesului de traducere cu cel a.I creaţiei, 11 conduce
pe autorul prelegerii la transferul, prin nimic justificat, al terminologiei din domeniul teoriei
literare în acela al teoriei traducerii. Astfel, spre surprinderea noastră, luăm cunoştinţă de exis-
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metodelor de creaţie artistică - romantism, realism, naturalism - şi în domeniul
tradu cerii.
Posibilitatea transferului operelor literare !n alte limbi este deschisă, in primul rind, de
factori generali umani, deoarece, după cum remarcă George Mounin, oamenii, indiferent de
limbă, tnliesc „dans le mbne monde de significations", „dans la meme experience de ce monde" 1
Traducerea ca act de creaţie nu este o „i"'jire din impas", ci unicul mod de a transpune
o operă literară, mod impus de însuşi specificul artei. Şi chiar !n cazul îndeplinirii postulatului enunţat de G. Gaceciladze (menţinerea unităţii dintre formă şi conţinut în procesul traducerii artistice) pierderile vor continua sl existe.
Prin multiplele probleme de ordin teoretic şi practic in domeniul traducerii, pe care le abordează şi le dezbate, volumul Macmepcmso nepesooa 1964 constituie un interesant material
de lectură şi studiu pentru traducători şi lingvişti.

MONICA BILAN

I. S. SoROKIN, Pa3Bumue cAOBapHozo cocmaBa pycc1<ozo AwnepamypHozo .R3b11<a
30·-90 -e zoo&1 XlX Be1<a, Moscova-Leningrad, ed. „Nauka", 1965, 565 p.
In istoria lexicului limbii ruse literare există încă numeroase aspecte care n-au fost supuse unei riguroase cercetări at!t de amănunt, cit mai ales de ansamblu, astfel incit rezultatele
obţinute să poată fi însumate într-o sinteză care să ofere o imagine mai exactă şi mai completă
a evoluţiei vocabularului şi care să permită, totodată, precizarea tendinţelor lui.
Monumentala lucrare a lui I. S. Sorokin Der:uoltarea 1Jocab14larului. limbii ruse literare, anii.
30-90 ai. secolului. al XIX-iea, importantă contribuţie la cunoaşterea istoriei limbii ruse (565 p.),
vine să completeze una din lacunele existente în istoria vocabularului.
·Lucrarea răspunde la preocupările din ultimii ani ale Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S.
de a elabora opere de sinteză 1 consacrate proceselor interne care au avut loc în sistemul limbii
ruse în secolul al XIX-iea şi care au pregătit procesul de statornicire a normei actuale.
Studii privitoare la istoria vocabularului limbii ruse s-au fă.cut şi pînă acum: P. I. Cernib,
0YepK pyccKou ucmopuYecKou AeKCUKOAozuu. JlpesHuii nepuoo, Moscova, 1956; V. V. Veseliţki,
P03sumue omBJ1eYe11Hoii AeKCUKU B pyccKOM AumepamypHOM JUblKe nepsoii mpemu X IX B.
Moscova, 1964; G. Hiittl- Wortb, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII
]ahrhundert, Viena, 1956; vezi, de acelaşi Foreign Words in Russi.an. A Hi.storical sketch,
1550---1800. Berkeley - Los Angelos, 1963.
Cit priveşte perioada analizată. de Sorokin, există numeroase cercetări şi observaţii asupra
diverselor probleme legate de vocabular, ale căror rezultate autorul a putut să le utilizeze 3 .
Pentru a trata problema în ansamblul ei şi a realiza o sinteză, autorul a examinat cu atenţie cele mai importante scrieri din perioada respectivii., !n mod deosebit, literatura critică şi
publicistică.
Lucrările

corespondenţă,

1 G tor g e

excerptate - tipărituri, periodice, scrieri de popularizare, dicţionare, manuale,
despre care în parte aflăm şi din lista prescurtărilor - depăşesc 300 de titlurii
M o ii n .J n, Les

probUm~s

thloriqu.es dr l" trllduclion, Paris, 1963, p. 43.

2 Cf. Monografiile culcctivc: H:sM~~IBIR " cucmeMe npocmtRo u OCAO:JltHiHnozo n~OAOJIUHUR tJ pycc1<0J.1
AUmepam)'pllOM RJblK~ XIX t1~Ka. 1964; Jl3MtHtHU.R • cucmtMe c.11011oco"~maHuii 1 pyccKOM 11r1mepamyp110M R3b1Kt! XIX
6tKa, 1964; H3MtlftHUR fi c110Boofipa308m1uu u r/HJpMax cyt11ecmt1umtAr.HOlO " npu11auun~A•Hoi'o fl PJ'CCRDM .Aum~pamypHoM

XIX ,,1(0, 1964. etc.
3 Cf. V. V. V j no g r a el o"· H3 urmopuu COBPtMtHllOU pyrCKUii AUnrepam)'pHoii lltKCURU, [n ,.MAH o.n.R"
t. IX, fasc. S din 1950, sau in aceeaşi revi!'ttă, de acelaşi aut,,r, L. XII, fasc. 3 din 1953; ef. de acelaşi, HJ ucmcr
puu AumepamypHoiJ AeKcUKu, în C<llecTRM• MrY». nr. 7 din 1947 şi Hl ucmopuu uoso .,Au11Hocmi." s pyccKoM llJW1te
Oo ce~d"''"' XIX 1, ln «.Qmrna.z:tbl H coo6uttHHJI 4>anonorR'lecroro ci>ai..-yJli:.TeTa MI"Y», nr. 1 din 1946: E. A.
Z e ms k ai a, HJ ucmopuu pycc:KoU 1Z11mepamypuoU AeCHUKU XIX a, în <<Ma"lepHaJll>I H HCcnCAOBaRHll DO HCTOpBH
.R3b1Kt

pycc•C'lro nHTCpaT)lpHoro n:n.1Ko.», voi. IV, Moscova, 1961; \'. G. J<ostomarov, C.vUJecmo~AflHWt Ha
- ucm, pyccKoM JfUl.lft, ln «llpo6AeJ.fbl 1ay11tH11.r1 R.Jbflra•>, MoscoYa, 1957i N. M. Ş an s k i, Jfs ucmopWI cyUţec
iUJ-ocm• tJ pycc1Co.M AumepomypHOM RJWlft, în t\Bonpoc&1 MCTOPHll pycc:soro 113bllB», Moscova1 1059, etc.

msu.mt.AllHltl:X.
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Lucrarea, rod al unor minuţioase cercetări intreprinse de autor timp de aproJ.pe 15 ani,
cuprinde, după Prefafă şi Int•odiu;ere (p. 8-12). trei capitole mari ln care sint prezentate
împrumuturile Je:ricale (p. 43-179), neologismelf (p. 180-324) şi schimbările semwtice în vocabularul limbii ruse literare (p. 325-540). Urmează apoi concluziile (p. 541-546). Lucrarea
se !ncheie cu un bogat indice de cuvinte (p. 555-563), precsdat de o listă a prescurtt!.•ilor
(p. 547-554).
In Introduce•e, autorul, arătind care slnt sarcinile cercetării în domeniul lexicologiei istorice, defineşte ca sarcină principllă determin:ireJ. căilor şi legităţilor ce apar în cadrul schimbărilor care au loc în vocabular (p. 8), urcinl p! c:ire autorul a realizat-o în mod strălucit.
La întrebarea Este vocabularul un sis#m? - autorul răspunde afirmativ 1.
Se ştie că, în momentul de faţă, puţini specialişti se mai lndoie>c de faptul că limba în
ansamblul ei formează un sistem. Nu aceea.şi este situaţia în legătură cu vocabularul. Există
încă numeroşi spocialişti care tăgăduiesc caracterul sistematic al vo:al>ularului •. sau, cel mult,
recunosc acest caracter numai la nivelul d!riv.l.rii în vocabular.
1. S. Sorok.in arată că nici m:ibilitatea mire a vo::i.bubrului, nici caracterul eterogen al
.clementelor ca.re ii alcătui~sc nu contr:i.vin id~ii d! sistem. Prezintă interes, nu numai pentru
limba rusă, ci şi pentru alte limbi, relevarea acelor forţe interne care fn coliziunea şi interacţiunea lor determină soarta cuvintelor în limbă (p. 13).
·
Este cit se poate de îmbucurător faptul că tot mai mulţi cercetători (printre care şi
l. S. Sorok.in) îşi dau seama de urmările nefaste pe care le au în studierea faptelor de limbă
-Opoziţia dintre sincronie şi diacronie, preferinţa pentru „lingvistica internă" (după terminol ogia folosită de Ferdinand de Saussure).
Astfel I. S. Sorok.in, pornind de la critica noţiunii saussuriene de sincronie dată de
E. Coşeriu !n SinGronia, diacronia şi istoria 8 , arată că sincronia şi diacronia nu se exclud,
ca. studierea lexicului ca un sistem trebuie să fie pătrunsă de istorism (p. 20).
Fără îndoială, caracterul mobil (un grad mult mai înalt de instabilitate dec!t în alte
sisteme) şi cel eterogen a.I vocal>ularului necesită ca punctul de vedere istoric să nu fie neglijat
în lucrări de această natură, pentru motive de ordin at!t teoretic, cit şi practic, căci fiecare
etapă a limbii continuă o etapă precedentă, care nu poate fi ignorată'. în fiecare etapă găsim
Kermenii unor evoluţii din etapa următoare.
In caracterizarea vocabularului, autorul relevă aspectul inegalitt!.ţii ritmului schimbări
lor, alături de caracterul permanent, continuu al schimbărilor.
Relevarea acestui aspect permite, autorului să formuleze părerea că, atunci cind se creazii.
-condiţii interne şi externe favorabile (p. 12). pot avea loc însemnate reorganizări ale sistemului
lexical al limbii în perioade relativ scurte (p. 542).
·
Sintetizînd rezultatele întregii cercetări. principala concluzie la care ajunge autorul (şi
.anume relevarea unei noi perioade în istoria limbii ruse literare - vezi p. 542) pune în mod
clar în luti1ină valoarea părerii formulate mai sus, referitoare la diferenţa de ritm a schiml>ări
lor, dar ridică şi o obiecţie.
Sîntem de acord cu autorul că anii 30--40 ai secolului al XIX-iea marchează începutul
unei noi perioade în dezvoltarea limbii literare, dar la conturarea acestui salt calitativ în limbii
-şi-au dat concursul şi schimbările care au avut loc în alte sisteme ale limbii: în sistemul derivării,
-constituirea unor noi norme stilistice, etc. • Se pare că autorul nu a ţinut suficient seamă ele
.aceste schimbări io cadrul consideraţiunilor generale referitoare la perioadizarea istoriei limbii (p. 4).
1 Vr.z.i şi lucrolrile cercetătoarei A. A.
Jlt'KCUKc>-ceMnHmu„eCNofl
<"UcmtMt
HJblKa,

U fi m ţ c v a consacra.Le vocabularului privit ca un sistem: K sonpor.y o
la\ c(BonpoCbT R3blK03HaHMA» 1 _nr. 2 din 1962j Onwm UJY'ltHUR
MosC".ova, 19(12.
.2 \'. M. J ir m uns k i, fn vol.
O coomHOUleHuu cuH.xpa1111olO OHQ.JfUJa u ucmopu11ec1tozo 1.tJy'lrHuR
.J116l.lto1,
Mo:;;cova, 1960, p. 70; A. Mei 11 c l, Vin.gvisliqut! hisl'.'lriqu'.! tl linţujstiqw. g&r1.i1alc, Paris, 1921. p. M;
vezi la c; e or p; e s M u u u i n, J....es p,oblimts thConrruc$ dr la. traduction, Paris, 1963, p. 91 -92 şi lu A. A.
l' r im ţ c V a, Onwm l.t]JHl~HUJI JltlfC'IUiU ltaJt tucmeMbl, Mosc o V a, 196:?:, p. 17, principaJcle teze nit nutnrilor
-care: nca~U caracterul sistcn1alic al vocabularului.
3 CL SJ.naonWI, diauonia t Ja•storit1. El problema dcl cambio JingUistico, Ml)ntevidco, 195R. p. 154 -161.
4 cr. lor g u I or da n. Prnblnntlr. geHero.lt aLt lin.gvist1r.ii roManice, ln SCL, XVII, nr. 1 din 1966, p. 6.
S Cf. V. D. Le v 1 n, Halfat00t!H1LR nad emUAuctnu'IUKIUfU u:1M~llt.HURMU ~ At!ltCUKt pyccKozo .numtpamypHo~o
lft'KCUNU KQK cuC'mf!Mbl,

R:Jbuto ~ nt.ps.oil .no.10 6u11<' XIX a, în irMaTepKa.llbI M Kcc..ne.noaeKHA no H..:TopMR pycc1eoro nMTepa-rypworo R:IWKa•, voi.
IV, Moscova~ 1957; E. A. Z f! ms k ai a, Oc11oeH1J1e mtHt1eH11u.u paJsumU.'I a1.tMoo6pa1osa11u.R e P.VCCKDM AUmt.pamypîn f"H.')MeHelt'HR 8 CJIOB006pa3oeaHHH M ~OpMaX cy1.Ue~TBHTeAbHOrO H npHnaraTcnbRoro B pyCCKOM llHTe-

.MOM !UlllKt,

. ·paT)'pHOM JllblKe

XIX a• 1 Moscova. 1964.
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Oriclt de însemna.te a.r fi schirnbăril!l din voca.bula.r, a.tît sub aspect cantitativ, cit şi calitativ, ele singure nu pot constitui o bază de discuţie pentru periodizarea limbii. (Evoluţia lexicului poartă în mod vizibil amprenta raporturilor imediate dintre fenomenele din realitate şi
expresia lor lingvistică). O astfel de periodizare ar coincide cu istoria vocabularului, ca.re, la.
rlndul ei, ar fi, într-o formă sa.u a.Ita., însăşi istoria. socia.lă privită însă numa.i prin prizma
evoluţiei cuvintelor 1.
ln ca.pitoiul privitor la. împrumuturi, pornind de la. frecvenţa. şi gradul lor de ada.ptare
la. sistemul limbii ruse, a.uterul distinge două perioade. Prima perioada (anii 30-60) a.uterul
o caracterizează printr-un ma.re număr de împrumuturi, în specia.I în domeniul terminologiei,
care se fac de obicei sub influenţa traducerilor masive din franceză, engleză şi germană. A
doua perioadă (anii 60-70) este mai puţin bogată in împrumuturi. In schimb, ea înseamnă
larga folosire a împrumuturilor apărute în limbă în prima perioadă, în multe ca.zuri asimilarea
lor definitivă. Majoritatea împrumuturilor, mai ales termeni, primesc în această perioadă forma
cu care s-au consacrat tn limba rusll. literară (p. 139).
Reţinem ca. meritoriu Io a.cest ca.pitoi nu numai bogăţia datelor•, clt mai ales faptul că
autorul, o dată to desmwea faptelor acordă un mare spaţiu în economia întregului capitol e:ieplictJrii lor.
Astfel, arltîndu-se, pe bună drepta.te, frecvenţa deosebit de mare a împrumuturilor ln
domeniul terminologiei ştiinţifice, se indică şi caurele care au provocat-o (p. 59, 130): o ca.uză
o constituie necesitatea. de a completa domenii ale voca.bularului insuficient înzestrate (este
cazul lexicului social-politic, filozofic şi ştiinţific). O altă cauză a fluxului mare de împrumuturi
o constituie preferinţa pe care o manifestă limba ln această perioadl pentru termeni proveniţi
din alte limbi ln locul termenilor tradiţionali autohtoni. Autorul motivează această preferinţă
prin faptul că termenii împrumuta.ţi sînt mai bine „conturaţi" în această calitate, au un clmp
semantic mai restrins.
In cazul lexicului social-politic, filozofic şi ştiinţific, existenţa termenilor internaţionali
consacraţi (în majoritatea. cazurilor de provenienţă fra.nceză şi engleză) cit şi autoritatea celor 3
care ii introduc şi li vehiculează la început în limbă fac ca aceasta să-i accep,te cu multă uşurinţă.
In continuarea, autorul arată care este soarta împrumuturilor, modul in care ele se impun
în limbă, dificultăţile lega.te de adaptarea lor la sistemul limbii ruse. Minuţiozitatea. şi profunzimea ana.lizei Intreprinse ne oferă observaţii foarte interesante ln legătură cu gama largă de
nuanţări semantice şi stilistice generată de coexistenţa şi de permanenta interdependenţă intre
termenii împrumutaţi şi termenii din limba comună. Este cazul cuvintelor atJeKBamHWU şi coom·
8emcmBylOIJ/UU, COO"l'IBemcm8eH/lblU, COBllaOQIO:JIUU; 6aJUJAbHblU şi llOUJAWU; BYAbZQPHblU şi zpy6wu;
11DJJ8Hwu şi npocmotJyumw1i; KoMne11caquR şi B03Me/J/eHue (p. 131, 177).

Ocupîndu-se de originea împrumuturilor, autorul ridică problema mult discuta.tă ln filologia rusll. a lexicului inleYna/ional 4 (p. 157-158). Păstrlnd „intemaţionalismele" ln sfera. lmprumuturilor, autorul se menţine pe poziţii tradiţionale. Un interes deosebit reprezintă şi modul
cum este tratat ca.Icul (164-173).
In ca.pitoiul următor, autorul se ocupă de aspectul lexicologic şi gramatica.I a.I derivării,
relevă tendinţele ei tipice tn perioada studiată, precum şi particularităţile ca.re o deosebesc de
derivarea. perioadei precedente.
Autorul, pe bună drepta.te, relevă interesul deosebit pe care tl suscită clasificarea relaţiilor
semantice şi stilistice ca.re se stabilesc Intre diferitele elemente derivative alcătuitoare ale unui
nou cuvlnt. AsUel, remarcăm reunirea într-un cuvlnt a elementelor derivative de provenienţă
diferită (împrumuturi şi elemente autohtone): MaHunyAUpDBIJIUJe alături de MQHUllYJIR~UJI
1 Cf. A I. Rosetti, TroJotul tle tstnrie a limbii rom4ne (TI!„R) 1 In SCL XVI, nr. 1 din 1965, p. 1.
2 Împrumuturile Jn perioada anilor 30-60 reprez.iată mai mult de 1/3 din totalul elementelor nuJ lexicale, circa
2000 de cuvinte - titlu (p. 58).
3 Vezi democn~~ii·revoluţionari ruşi, în special Belinski, druia autorul 1J atribuie un merit de.osebit fQ rbplr1·
direa multor termeni împrumutaţi (p. 67, 545-546).
·
·
_. Ct. I. A. Bel ci k o v, HHrntpHaquoHaAr.HO.Jl m.epMUHOAOZUR • pycc1taM An„rr, Moscova, 1959; M.. M.
Ma k o vs k i, K npofiAeMe ma1t HOJWtrtuMo!l uHm~pnaquoH.aA•Hoii At1tcu1tu, ln «Bonpocw JOWJ:03H&BHll», nr. 1
din 1960; V. V. Akulenko, C)JU/tcmsyem AU uHmepHaqUOHa.A&HllJI At1tcu1ta?tn «BonpocL183bll:03H&HHll», or.
3 din 1961; I. F. P r cit ce a. k o, H!I Ha6N00eHu.D Hat) uHmtpHaquOHA•HoD JJtKCUKOU ln «PycclllA ana •
wa:onc», nr. 3 din 1962 .
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(p.312), cy6cmaNl/UllAbNblii. (p. 312), a elementelor cu sferl!.· de circulaţie diferită în limbii:
(elemente din limba vorbită sau din limba populară şi elemente din stilul savant): o6cKypaNmHu11amb, .11u6epQJlbHu11amb, z.11ynucmuKa (p. 182), wazucmuKa, epyHiJucmuKa (p. 187, 266, 485).
Pot fi de asemenea, reunite teme cu sens concret şi afixe cu sens abstract: xa.11amHocm1r
xyiJoAbHoCmb (p. 182), iJp11HHocmb (p. 188); apar compuse; care pot circula şi în stilul'
savant, formate din expresii populare: MopiJo6umue, cNozwu6ame.11bHbli1, neHKOCHUMameAb (p.188).
Părerea noastră este cll. una din cauzele acestor fenomene o constituie sfll.rîmarea, în această
perioadă, a „barierelor" existente între diversele ramificaţii ale Jimbii comune 1, care a permis o dată cu vehicularea materialului lexical dintr-o ramificaţie a limbii în alta şi propagarea.
unor elemente derivative.
Renunţind la principiul istorismului care a stat la baza expunerii tematice din capitoluE
precedent, autorul procedează la clasificarea materialului după criterii derivative, gramaticale (sufixe, părţi de vorbire, iar cîteva pagini sînt destinate prezentării compuselor). Este adevărat cll. această distribuire a materialului, mai comodl!., cum indici!. însuşi autorul (p. 188),
permite relevarea caracterului activ în procesul derivării a anumitor elemente. Este cazul sufixelor -ocmb, (p. 188---208), -eHue (p.209-218), -U3M, -ucm (p. 247-264). Se arată ci!. sufixul -ocmb ocupi!. un loc important în sistemul derivării limbii ruse, fiind cel mai productiv
sufix în perioada analizată (cca. 1000 de cuvinte).
Reţin atenţia constatările legate de evoluţia acestui sufix, de la apariţia sa în limbă (p. 188).
evoluţie care marchează o linie ascendent!!.. Autorul explici!. larga circulaţie a acestui sufix şi
productivitatea sa !naltă, în perioada studiată, prin faptul cll. substantivele în - OCrllb se formează în primul r!nd de la adjective calitative şi exprimă caracterul abstract al calităţii sau.
însuşirii; ele se folosesc mai mult în stilul „cult", stil care cunoaşte o dezvoltare impetuoaă
in aceasU. epocă (p. 189).
Sîntem de acord cu autorul cll. afirmaţia lui S. P. Obnorski, potrivit căreia în limba rusă.
cu ajutorul lui -ocmb _pot fi formate substantive de la orice adjectiv, este o exagerare (-p. 190)Am adăoga, la rindul nostru, ci!. productivitatea deosebită a sufixului -ocmb poate fi
explicată şi prin lipsa concurenţei cu alte sufixe.
In cap. III, după ce se arată. care sînt cauzele lingvistice şi extralingvistice ale schimbări
lor (p. 325-330), tendinţele şi legităţile proceselor semantice din perioada respectivă (p. 328---330),
tipurile de evoluţie semantică a cuvîntului (p. 330--333), se trece la prezentarea detaliată,
a acestor schimbări în diferite grupe lexicale.
·
Studiul fiecă.rui cuvînt prezintă o foarte mare cantitate de informaţii, ceea ce face din
acest capitol un preţios inventar 2 , un excelent instrument de lncru pentru cei ce se ocupă de
lexicul limbii ruse, de istoria limbii ruse, în general. Meritorie într-un studiu de asemenea pro-:
porţii apare şi stricta delimitare a faptelor individuale, creaţii pasagere, de cele care constituie norma într-o epocă dată.
In Cbncluzii, sintetizîndu-se rezultatele întregii cercetări, se precizează. cll., în istoria
imbii ruse literare, se poate vorbi de o nouă perioadă al cărei început este marcat de anii
30--40 ai secolului al XIX-lea (p. 542).
ln continuare, fără sll. ne propunem observaţii de detaliu 3, aducem în discuţie doar citeva
probleme privind concepţia întregii lucrări.
Faţă de intenţia formulată în capitolul introductiv (p. 10), de a stabili relaţiile sistematice
în cadrul vocabularului perioadei studiate, autorul procedează, c!nd trece la tratarea pr~
1 A. z e ms k a j a, Io articolul
06 OCHotlHblX nPo11tccax t:J1ot1oo6paJOBOHJl.R npUAazam~A.HllX • PYCCKOM
.tumepamypHoM .R3t11te XIX•, ln •Boopocw .RlblK03HaH1u1..-. nr. 2 din 1962, vorbeşte despre o influenţi\ a lexicului care
se găsea la periferia limbji comune asupra limbil literare, iar V. D. Levi n (op. cit.) arat!I. că Io aceastA perioada. semanifestl o puternica- tendinţă de depă~ire a rupturii dintre limba literară-savantă şi limba vorbita., o luptl. pentru.
apropierea şi chiar contopirea lor în sistemul limbii literare.
.
I Sub acest aspect lucrarea apare cu aUt mai valoroasă cu clt ptoa. ln prezent nu există un dicţionar istorjc:
al limbii ruse pentru perioada studie.tă .
.
-~O analiza mlnulioasă cu multe oh9ervaţli de amlnuntver.i ln recenzia lui G. HUttl~Worth,publicatAi
tn ...Boirpoc111 Jl3YK0388HBlf„, ", D.!'· 3 din 19C?6, p. JOS-:-111.
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la o limitare, căci împărţirea vocabularului în cele 3 grupe - împrumuturi, neologistne
schimb1fri semantice - înseamnă prin ea însăşi o renunţare la. obiectivul propus iniţia.I, rll.mtnind astfel numai acele succinte legături între fenomene pe care autorul le stabileşte de la caz
Ia caz. Chiar făc!nd abstracţie de obiectivul propus, clasificarea materialului nu rezistă la o analizll
rua.i amănunţită, criteriile propuse şi subdiviziunile fiind adesea. încălcate [p. 70, 188, 333).
O altă problemă o constituie cea a izvoarelor. Fără discuţie că atenţia deosebită ~ se
acordă în cercetare literaturii publicistice şi critice [p. 5) este justificată prin rolul ei deosebit
pentru perioada analizată, în dezvoltarea limbii ruse literare. Socotim, totuşi, că sun;a de material oferit de literatura de specialitate ar fi putut deschide cercetării perspective noi, teoretice
şi practice.
Io încheiere, subliniem din nou valoarea deosebită a acestui studiu, care, după aprecierea
noastră, marcheazd o dald în dezvoltarea cercetărilor cor.sacrate istoriei limbii ruse.
priu-zisă,
şi
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C R O N I C Ă

ACADEMICIANUL PROFESOR PETRE CONSTANTINESCU-IAŞI
A ÎMPLINIT 75 DE ANI
Activitatea sa ştiinţifică şi obştească, exemplu grăitor de stăruinţă şi devotament pentru
cercetarea istorică şi pentru fericirea României socialiste, a f!!.cut ca numele Domniei Sale sl
fie cunoscut şi preţuit în ţară şi peste hotare.
Timp de mai bine de jumătate de veac, din anul 1912 - cînd îi apar primele note
critice - şi pinii. în pragul anului 1968 contribuţiile sale ştiinţifice ca şi activitatea sa militantă, consecvent democrată, au imbogăţit literatura noastră istorică şi au contribuit la afirmarea programului şi ideologiei marxist-leniniste.
Situîndu-se de-a lungul întregii sale vieţi in primele rînduri ale intelectualitll.ţii progresiste din ţara noastră, academicianul profesor P. Constantinescu-Iaşi a găsit lntotdeauna timp şi pentru problemele altora, a avut întotdeauna o inimă caldă şi i:eneroasl înţe
legere pentru bucuriile şi necazurile oamenilor.
Asociaţia Slaviştilor din Republica Socialista România ce are onoarea
de a-1 avea
printre membrii ei fondatori, îi exprimă pe această cale gratitudinea pentru rodnica activitate desfăşurată ca vicepreşedinte al Asociaţiei şi îi urează „La mulţi ani".

AL X-LEA CONGRES

INTERNAŢIONAL

AL

LINGVIŞTILOR

!ntre 28 august şi 2 septembrie 1967 a avut loc la Bucureşti cel de al X-lea Congres
internaţional al lingviştilor, organizat de Comitetul Internaţional Permanent al Lingviştilor
(CIPL). La această reuniune de mare prestigiu au luat parte specialişti din toate domeniile
lingvisticii, reprezentînd un mare număr de universităţi, instituţii de studii superioare şi unităţi
de cercetare ştiinţifică din 56 de ţări. Au participat aproximativ 1700 delegaţi; 1300 - străini
şi 400 - români. Congresul a fost deschis de acad. J orgu Iordan, preşedintele Comitetului
naţional de organizare, care a subliniat necesitatea unei str1nse colaborări Intre lingviştii din
toate ţii.rile pentru dezvoltarea continuă a disciplinei noastre.
Lucrările Congresului s-au desf!!.şurat în şedinţe plenare şi în şedinţe de secţii.

!n şedinţele plenare s-au prezentat şi discutat următoarele rapoarte:
B e r t i 1 Ma Im b erg, Si11C1'onie ~i diacr011ie; E mi 1 Petrov ici, l11trepătru11derea sistemelor U11guistiie; O l g a A k h m a n o v a, Li11guistica şi metoda c1111titatiuă; G i a-
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co m o D ev o t o, Metoda comparativa clasic4 şi curentele lingvistice actuale;
R o m a n
J a k o b s o n, Relaţiile dintre lingvistica şi ştiinţele adiacente; C h a r l e s F e r g u s o n,

Problemele aaualo ale lingvisticii aplicate.
ln rapoarte s-au subliniat cu tărie relaţiile dintre lingvistică şi celelalte ştiinţe (antropologie, etnografie, istorie literară, matematică etc.). Legătura dintre lingvistică şi aceste
:ramuri ale ştiinţei are o semnificaţie deosebită atlt pe plan teoretic şi metodologic, cit şi pe
plan practic. Problemele contactului dintre limbi şi-au găsit o profundă analiză în raportul prezentat de acad. Emil Petrovici în care s-a pus ln evidenţă faptul că o dezvoltare izolată nu este posibilă. Numeroase clemente au trecut de la o limbă la alta, ceea ce nu le-a
împiedicat să-şi păstreze o fizionomic proprie. A fost combătută ideea limbilor mixte, hibride.
Sistemele lingvistice nu se dizolvă unul în altul, ele urmează o evoluţie proprie.
Şedinţele de comunicări au avut loc în 13 secţii: I. Teoria. limbii; 2. Sociolingvistică;
3. Geografie lingvistică; 4. Istorie lingvistică; 5. Semantică; 6. Sintaxă; 7. Poetică; 8. Psiholingvistică; 9. Stilistică; IO. Tipologia limbilor; li. Patologia. limbilor; 12. Însuşirea limbajului de către copil; 13. V aria.
Problemele teoretice ale limbii au fost abordate într-un mare număr de comunicări, nu
numai l.n cadrul secţiei de teorie a limbii, ci şi în alte secţii. Cităm doar clteva dintre comunicările mai importante:
V 1 ad im ir
Geo r g ie v, Problemele metodologice ale lingvisticii: A I. G r au r,
Lincvistica -ştiinţa sociala; G. I v ă n e s cu, Legile fundamentale ale evoluţiei lingvistice;
T h. Se b e ok, Campa.raţia tntre comunicarea umana şi cea animala; I. S. Mas 1 o v, Despre
nivelele de baza şi nivelele intermediare în structura limbii; E. P. Ham p, Forme primare,
forme de baza şi reconstrucţii : G. P i o t r o v s k i, Caracteristici informaţionale ale limbii ;
A. Hi 11, Privire neo-bloomfieldiană asupra relaţiei dintre limbtl şi gîndire: V a 1 e r ia
Guţu - Rom a 1 o, Sincronie şi diacronie în studierea limbii; G. A. K 1 im o v, Sincronieaiacronie şi statictl-dinamică; N. D. An el re j e '" Sistemul vorbirii şi modelarea statisticii
&ambinalorie a limbilor: S. A I I e n, Ezpre.sio. lingvistica şi gramatico. generativtf.
In multe comunicări au fost prezentate puncte de vedere diferite. Au existat însă şi opmu
comune la un mare număr de participanţi, atît in ceea ce priveşte admiterea concepţiei structuraliste a limbajului, cit şi în problemele sincroniei şi diacroniei. ln această ultimă problem!!.,
un mare număr de •pecialişti au formulat ideea dl cercetarea sincronică şi cea diacronică trebuie
imbinate. S-a subliniat, mai mult decit la alte întruniri internaţionale, raportul just care trebuie să se stabilea.~că intre rezultatele acumulate de lingvistică în trecut şi cercetările bazate
pe aplicarea unor metode noi. Dintre comunicarile prezentate la secţia de sociolingvistica cită.ro:
A 1 f Lombard, l'ocabularul de împrumut - chestiune de principiu; F. P. Fi Ii n, D. ] .
Descri ev, M. G. K or I ă te anu, Sociolingvistica şi problema lărgirii funcţiilor sociale
.ale limbilor lumii în etapa actuala; N. A. Bas k a k o v, Dezvoltarea structurilor gramaticale
.ale limbilor tn lr.gatură. cu largirea func/iilor lor sociale; E i n ar H a u g e n, Planificarea limbii, teorie şi practica: N o r m a n D e n i s o n, Sociolingvistica şi plurilingvismul: A. V. D c sn i c k a j a, Limba poeziei popwlare ca problemă. a dialectologiei sociale.
Principalele probleme discuta.te la această secţie, aşa cum se poate observa şi din titlurile comunicărilor citate, au fost următoarele: a) raporturile interdialectale; b) zonele de
contact şi raporturile dintre unităţile lingvistice din aceste zone; c) împrumuturile lexicale
şi condiţiile în care au loc.
Comunicările de la secţia de geografie lingvistică au tratat citeva. teme: a) elaborarea
atlaselor lingvistice, b) metodologia studierii graiurilor. Un mare număr de comunicări au
depăşit prin tematică obiectul geografiei lingvistice, abord!nd probleme de interes genera.I. Cităm
mai jos clteva titluri: B. Caz acu, Dialectal şi literar în sincronie şi diacronie; F. T. Zi I k o,
Bazele teoretice a.le cartografierii lingvistice: A. Mir ambe 1, Metoda comparativa şi dialectele
neo-Mlenice: Vi t to re Pisa ni, Tipuri de accent în limbile Europei: O. S. Sir ok o v,
Geografie lingvistica şi tipologia limbilor; V. H u s u, Tradiţie şi inovaţie tn domeniul dialectologiei; R. U d 1 e r, PrincipWe de elaborare, so.rcinile şi parlicularitiJţile atlaselor lingvistice regio'tlale; G. M. Goz i n, Metodele ezperimenJale aauale pentru studierea graiurilor.
Un mare număr de comunicări au abordat probleme de semantica. Cităm: B. Pot t ier
Semantica finitului şi semantica non-finitului: F r. P. Din ne e n , Despre structura elemetiJeloi- semantice; J o s e f F i 1 i p e c, Despre elaborarea unei semantici structurale şi. lexicologice; R. G i n z b u r g, Dov4 nivele ale ana.lizei semantice; I( L o r d, Un nou concept tn
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.semantica structurală - hcmcmemul: Sanda G o I open ţi a- E r c te s cu, Reguli semantice; R. H a r r i s, Semantică şi traduaere; F r a n t i s e k D a n e ~. Consideraţii semanlicr
.fn sintuă; G. M i h ă i I ă, Contribuţii la studiul calcului lingvistic; A. R e y, Semantica
şi lexicografia; E m. \'as i Ii u, Valoarea de a.deuăr şi reguli de transformare. Problemele principale abordate in acest domeniu sînt unni!.toarele: a) unitatea minimal! în semantic!; b)
ngulile semanticii şi modul lor de funcţionare; c) semantica şi relaţiile ci cu alte discipline
.lingvistice; problemele teoretice ale semanticii şi practica lexicografică a traducerii.
La secţia de sintaxă s-an prezentat comuniclri asupra ··gramaticilor generative (cele mai
multe), şi asupra altor curente moderne din domeniul sintaxei.
Comuniclrile de slilistic4 au tratat următoarele teme: a) definirea stilurilor funcţionale
.ale limbii; b) aplicarea metodelor moderne la studierea faptelor de stil; c) stilistica. şi pro.blemele traducerii. Citlm citeva comunicări din a.cest domeniu: I. Cote anu, Posibiiită
;Jile de formalizare tn stilistică; I. R. G a Ip e r i n, Este stilistica un nivel al limbii I; L. G a Id i,
Problemele convergenţei tn stilistica contemporanii; S. I. K a u f m a n, Analiza cantitativa
.a cUoroa procedee lingvistice caracteristice stilului te.linie: L. S f î r I e a, Problemele limbajului
Jiterar-artistic; A. Grad, Analiza stilului indirect liber.
Interesante prin noutatea ideilor sînt comunicările prezentate în secţia de tipologie a limi·
bilor. A fost înfăţişată în acest domeniu o tematică largă: a) elaborarea. principiilor unei tipologii generale; b) studierea tipologic! a dialectelor; c) cercetarea tipologică a diferitelor coru·
partimente ale limbii (fonologie. morfologie, !ex.ic etc.). Cităm un număr de comuniclri: V. M.
J arce va, Principiile cet'cetttrii tipologice a limbilor înrudite şi netmudite; A. P. Ev do "Ş e n k o, Problema tipologiei sistemel01' lingvistice; G i u s e p p e F r a n c e s ca to,
Ling~istica tipologiclJ şi dialectologia structurală; T. V. Bond a Ie to v, Stwltul comparativ tipologic al dialectelor sociale.; E d w a r d G a m m o n, Tipologii lingvistice cantitative; V. J.
Pere bej no s, Aplicarea metodelor sttJtislice tn stiuliile de tipologie; W. F. Mac k e y,
Calculul diferenţe/or lingvistice; V. B I a n ar, Despre sup1·apunerea structurală tn vocabularul
Jimbilor bakanice; A I. I o n a ş c u, · Structura agluiinanlă ,<i fle>:ionard din punctul de vedere
.al folosirti „desinenţei zero" în morfologia numelor; L. D e z s o, Tipologia propoziţiilor formale
din trei membri.
La secţia de poeticii au fost a.borda.te probleme privind aplicarea metodelor moderne la
.analiza poetic!. Analiza structurală a limbii unor mari scriitori a format obiectul unor comuniclri deosebit de interesante. Iată clteva. titluri: R o s a d e I C o n te, Funcţia ambiguităţii
:în limbajul poetic al lui Arghezi; Jacques - Duc he s ne - Gui I Ie mi n, Teoria şi prac.tica limbii la Paul T1 alery; M o r r i s H a 11 e, Despre metrică şi prosodic; M. N as t a, Tiparr
:ritmice şi structuri lingvistice ale frazei; P e r a P o I o v i n a, Raportul dintre lr1Js6Jurile demar.ealive ale versului ; M. B I o o m fi e I d, Gramatica genf:1'ativă şi teoria literaturii; S. !11: arc u s,
Chestiuni de poetic4 algebrică.
!n domeniul psilwlingvisticii s-au discutat mai ales probleme de metodă, prezentindu-se
'în acela.şi timp o serie de curente noi apil.rute în ultima vreme. Un număr de comunicări au
tratat problema raporturilor dintre psiholingvistică şi alte discipline ştiinţifice (teoria informaţiei, stilistică, gramatică). Din acest domeniu cităm comuniclrile: T.
S 1 am a-Caz acu,
Metodologia psiholingvisticii şi studiul vorbirii; A. A. Le o n t ie v, Trei model• psihclingois.tice ale generării enunţului. ln afara tematicii schiţa.te mai sus, multe comunicări au fost consacra.te discutării meto.
-delor statistice şi a.pliclrii lor la studiul vocabularului, al foneticii şi al fonologiei. Lingvistica
materna.tic! a ocupat un loc imp orta.nt printre comunic.\rile prezenta.te la diferite secţii. De o
.atenţie deosebită s-au bucurat problemele lingvisticii aplicate: însuşirea. limbilor şi traducerea
.automată dintr-o limbă in alta. S-au subliniat progresele mari obţinute în domeniul automa.ti:zării procesului de învăţămint, precum şi rezulta.tele la care s-a ajuns in diferite centre în pri'Vinţa traducerii automate.
La secţia varia s-au ţinut o serie de comuniclri, unele din ele cu o valoare teoretic.\ incontestabilă. Cităm numai citeva: D. M a c r e a, Fr•cvenţa fcmemelor şi son01'itatea limbii române;
<:. M an e c a, Frecvenţa cuvintelor şi istoria limbii române; P. I v i c, Apariţia unor noi
foneme şi numărul posibilităţilor distinctive; M. Avram, Asupra „genului comun"; M. Ca IC a g i u - Mari o ţ ea nu,
Asupra diasistemului: E. Vrabie, Contribuţii la studiul tm
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prumfdurilnr lingvistiu; G h. Bol oca n, Un calc morfologic tn unele gra;uri bulgare din
România; D. C op c e a g, Observaţii a.supra structurii „~vintelor internaţionale"; FI. S ă
d ea nu, Aspecte ale relatiniz4.rii voca.bularului spaniol; I. Rob ci u c, Interferenţe fonetice
romano-ucrainene.
ln comunicările ţinute la Congres, dintre care am citat numai o mică parte, au fost dezbătute probleme aparţinind unor domenii şi nivele diferite ale lingvisticii: fonetică şi fonologie, lexicologie, gramatică, limbă literară etc. ln toate aceste domenii s-a manifestat tendinţa
de a se găsi metode noi de cercetare.
Un număr important de comunicări au abordat teme privind structura limbilor slave.
Majoritatea. lor reprezintă cercetări bazate pe o metodologie modernă aplicate la diferite compartimente a.le limbilor slave mai ales în plan sincronic. Sint interesante comunicările care prezintă pe plan tipologic sisteme parţiale (microsisteme) a.le domeniului lingvistic slav. Contribuţii în domeniul slavisticii conţin multe comunicări cu caracter teoretic în care limbile slave
servesc ca material de analiză. Problema. contactului dintre diferite limbi slave şi alte limbi
europene s-a. bucurat de atenţia unor specialişti. Cităm cîteva titluri de comunicări consacrate
problemelor de sla.vistică: Ir m g a. r d Ma h n k e n, Problema. red<Wcerii vocalice tn limbile
sla.ve; Jar os I a v Bau e r, Problema cla.sific4.rii propoziţiilor s'Wbord<ma.Je tn limbile slave;
Kenneth E. Na y I or Jr., Ierarhia morfologică a sistemului de iucent'Ware slav; Dor o t h e a M ti 11 e r - O t t, Frecvenţa relativt'I. a diminutivelor forma.le C'W suftzul -k- in limbile slave: Ro m an M r a z e k, Tipologia propoziţiei simple tn limbile slave tn comparaţie
GU alte limbi europene; T. V. Bond a Ie to v,
Studiul comparativ-tipologic al dialect.Zor
socialo (pe baza. materialului din limbile slave şi alte limbi indoeuropene); V I a.dim ir Hot e j !'; i, Aspecte ale evol<Wţiei genului gramatical tn limbile indoeuropene (mai ales în limbile
slave); M i r o s I a v F r y d r i c h, Modele comune tn limbile slave pentru nume de riuri;
Har r y H. J os se Ison, Stwiiul calculul'Wi inserţiei vocalelor la s'Wbstantivele 1·usefti; J 6 z s e f B i h a r i, Reg<Wli de folosire a a.spectelor verbale în S'Wbordonatele de timp ruse,<ti; Vi' i li ia m W. De r I y s hi re, lmprumuturi străine ca omonime fn limba rus4.; David K or n
- S u z a. n n e P o d v o 11 , Modificarea radical11l<Wi. Studiu transformaţional al imperativului
rus; V. M. N i k i t i n, Tipuri de recţiune ca mijloace de leg4.t<Wrt1. a cuvintelor in limba r<Wst'I.:
V. N. Mur a. v ev a., Ctteva legi statistice ale accentului !n rusă; V. M. Gri g or j an, Recţiune-standard şi recţiune-individualtI.; K. Pop o v, Scrierea va/aho-bulgară ca il!Vor al istoriei
•Îmbii b'Wlgare; G a I i n a T a. g a. m I i t s k a j a, Problema opoziţiilo1' sintactice în ezprimarea.
raporlu1"ilor predicatului cu subiectul; L. F. Bar a.nova., Relaţii semantico-structurale dintre
frazeologia engleză ~i rus4.; EI i sa b e t h Mai, Prezentarea relaţiilor caZ11ale fn gramatica
generativă-transformaţionalt'I. tn limba rus4. şi bulgart'I.;
Z d z i s ! a. w a. K o p c z y n s k a Mari a. Ren a.ta. May e no w a., Asupra cîtoroa jJroprietă.ţi fonetice ale verbului polone::;
R o n a. I d L o t z s c h, A supra problemei interferenţei sistemului morfologic (cu exemplificări
din sistemul temporal slav).
Contribuţii preţioase în domeniul slavisticii se găsesc şi în culegerea. flpc6.1eMhl. R31HK03HQHUJI (Moscova, 1967) publicată cu ocazia Congresului, care cuprinde comunicările delegaţiei sovietice. ln raportul prezentat de a.cad. Petrovici, pe lingă aspectele teoretice dezbă
tute, şi-au găsit rezolvarea. şi o serie de probleme de slavistică privind contactul limbilor slave
cu alte limbi.
In şedinţa de închidere, acad. Al. Rosetti a. făcut un amplu bilanţ a.I lucrărilor Congy-esului, subliniind spiritul de înţelegere şi respect manifestat de participanţi pentru diversele
opinii ştiinţifice exprima.te în cursul şedinţelor de lucru.
În afara lucrari.lor propriu-zise ale Congresului, au fost organizate o serie de intîlniri
intre specialişti de mare prestigiu din străinătate şi reprezentanţi ai lingvisticii noastre. S-a
organizat de asemenea o interesantă expoziţie de cărţi şi de publica.ţii lingvistice.
Se poate aprecia că. cel de al X-lea. Congres internaţional a.I lingviştilor a fost cel mar
ma.re din· seria acestor congrese nu numai prin numărul impunător de participanţi, dar şi prin
valoroasa contribuţie adusă în domenii variate la schimbul de idei şi confruntarea unor
opinii.
GH. BOLOCAN
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DIN PROBLEMATICA ELABORĂRII ATLASULUI LL"iGVISTIC SLAV
(Consfătuirea de la Smol'enicy a Comisiei internaţionale ALS,
15-20 mai 1967)
Ideea elaborlri.i, prin eforturi intemaţionale unite, a unui atlas lingvistic care să cuprindă
toate limbile slave a fost pentru prima oară formulată şi argumentată ştiinţific de !ingviştii
francezi Antoine Meillet şi Lucien Tesniere, cu prilejul Primului şi apoi Celui de al doilea
congres intemaţional al slaviştilor (Praga, 19291 , şi Varşovia, 1934). Înfăptuirea acestui obiectiv,
a cărui însemnătate ştiinţifică depăşeşte limitele slavisticii şi se profilează ca o contribuţie
interesantă şi originală la studierea întregii familii de limbi indo-eut'opene, cit şi la insăl;i
linguistica generaJ4 (de pildă, Ia le""ia substrtlJului, la le""ia bilingvismului etc.), este actualmente
în plină desfăşurare, sub conducerea unei comisii internaţionale special instituite, de Comitetul
Internaţional al Slaviştilor, !n anul 1958 (Comisia internaţională ALS), cu prilejul Celui de
al patrulea congres internaţional al slaviştilor. In acest organism ştiinţific, care se întruneşte
periodic !n diverse ţări, pentru coordonarea activităţii şi pentru stabilirea noilor direcţii ale
cercetării 1 , sînt reprezentate toate 1 im bi Ie s I a v e contemporane (bulgal'a, bielorusa,
ceha, luza&iana inje.-ioarrf, luzaciana superioal'rf, macedoneana, polcma, rusa, strbocl'oaJa, slovaca,
slovena şi vcl'aineana) .
Între 15 şi 20 mai 1967 s-a ţinut la Smolenicy, în apropiere de Bratislava (Cehoslovacia), consfătuirea anuali!. a Comisiei intemaţionale pentru ALS, care a avut ca sarcină
să analizeze activitatea desfăşurată de comisiile naţionale în perioada scursă de Ia consfătuirea
precedentă (Moscova, aprilie, 1966) şi să fixeze sarcinile ulterioare ale acestora.
Au participat următorii membri 'ai Comisiei şi ai grupului de lucru pentru ALS: din
Avst1'ia - J. Hamm, din Bulgaria - St. Stojkov şi I. Kol\ev, din Cehoslova&ia - B. Havranek,
]. Belii:, E. Paulini, S. UtMeny şi A. Habovst'ak, din R. D. Germanrf - Fr. Michalk şi
R. Lotsch, din _Italia - B. Meriggi, din Iugoslavia - R. Aleksic, D. Brozovic, T. Logar,
B. Vidoeski şi ] . Vukovic, din Polonia - V.'. Doroszewski, W. Pomianowska, ] . Basara,
H. Horodyska, B. Falinska şi M. Szymczak, din România - E. Vrabie, din Ungaria P. Kiral)", din U.R.S.S. - R. I. Avanesov, V. F. Konnova şi S. K. Pofarickaja.
La şedinţele de lucru ale consfătuirii au lua.t parte, de asemenea, I. Sochackaja (Universitatea de Stat diu Moscova). B. Rajnov (Universitatea din Sofia), Jan· Perkowski (Universitatea din Texas, U.S.A.), D. Baniak şi G. Neweklowsky (Universitatea din Vienaj,
precum 'i un mare număr de specialişti, membri ai comisiilor naţionale cehe şi sloYace ale
ALS, cercetători şi colaboratori ai Institutului de lingvistică „L. Stur" al Academiei de ştiinţe
din Slovacia şi ai altor instituţii de cercetare ştiinţifică din Cehoslovacia: V. Blanăr, F. Buffa,
D. Dudok, A. Ferenclkova, H. Horak, E. ] ona, I. Kotulic, S. Kri§tof, A. Lamprecht, S. Liptak, M. Majtan, ]. MatejCik, ]. Mudra, J. Muransk:J', P. Ondrus, S. Ondru§, ]. Oravcc,
K. Palkovic, J. Ripka, ]. Ruzi~ka. A. Ryzkova, J. Stanislav, ]. Stibrany, J. Stolc, S. Tobik,
A. Va!ek.
La şedinţele consfătuirii s-au supus discuţiei şi s-au analizat următoarele probleme:
1) munca depusă. în cursul ultimului an (aprilie 1966 - mai 1967): 2} experienţa comisiilor
naţionale in ce priveşte strîngerea materialului pe baza Chestionarului ALS; 3) cartografierea materialului adunat pentru ALS; 4) rezultatele cercetării experimentale a graiului
slovac din satul Suhă (pe rîul Pa.rna). in urma unei anchete colective efectuate de participanţii la consfătuire; 5) descrierea fonologică a. unui grai pe baza materialului strins pentru
A LS; 6) studierea tipologică a dialectelor slave.
În referatul său Dcspye munca la Atlas în 1966-1967, prof. H. I. Avanesov, preşedin
tele Comisiei, a făcut o expunere de ansamblu asupra realizărilor din ultimul an, oprindu-se
mai ales la problemele şi sarcinile complexe, variate şi de multe ori cu totul noi pe care Ic
ridică elaborarea Atlasului. Ritmul lent, uneori chiar încetinit al lucrărilor la Atlas, a observat
R I. Avanesov, trebuie interpretat în sens pozitiv, căci el nu denotă o stagnare sau un
impas, ci noi "cîştiguri !n profunzime şi noi clarificări !n perspectivă..

5,._

1 Projet d'wi .Atlas Linguistique Sla.ue, ln Sbor.nO< praci I Sjczdu Slov1msk)'ch filologu v Pradze 1929
II, Praga, 1932, p. 592-593.
! Una dintre co„Jerinţe~e Comisiei ALS a avut Joc lil Bucureşti, ln mnJ 1964 (vezi Rsl: X, 1964, fi· 589-591).
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Discuţiile purtate la consfătuirea de la Smolenicy au confirmat în mod elocvent accastA
apreciere a preşedintelui Comisiei.
Luînd cuvintul pe marginea acestui referat, mai mulţi delegaţi la conferinţă au arătat
că fiecare atlas lingvistic îşi are propria sa teorie, condiţionată, pe de o parte, de concepţia
autorilor lui şi de obiectivele ştiinţifice pc care acesta este chemat să le atingă, iar pe de
alta, de dimensiunile şi caracterul materialului cartografiat, care, la rîndul său, trebuie să fie
produsul unei selecţii profund deliberate. Nimeni nu se poate aştepta ca ALS sll. pună şi,
cu atlt mai mult, să rezolve toate problemele nerezolvate încă pe care le riclică studierea comunitlţii lingvistice slave şi raporturile ci cu limbile de alte origini, indoeuropenc şi ne-indoeuropene, cu care idiomurile slave au fost sau continuă să fie !n contact. Cu toate acestea,
Atlasul va putea să fie, şi cu siguranţă că va fi, un instrum,nl de lucru deosebit de important,
în primul rfnd pentru lingvişti, dar şi pentru cercetll.tori din alte domenii, va deschide noi
orizonturi şi direcţii de cercetare ştiinţifică.
La consfătuire au fost prezentate apoi 3 referate şi ctteva comunicll.ri şi informări:
W. Pomianowska - Despre cartografierea .fenomenelor lexicale si derivaţionale (cu hărţi ilustrative pentru limbile slave de sud); S. P. Potarickaja - Despre descrierea fonologică a unui
grai din ALS (graiul rus din satul Kunilovo, raionul Taldom, reg. Moscova}; ]. Stoic lncercare de cartografiere a unor date culese pentru A LS (pe baza materialului din 18 puncte:
Gfte 3 ruse şi slovace, 2 bieloruse şi cite unul pentru celelalte limbi slave); V. F. Konnova
- Despre interpretarea tipologică. la nivel lexico-semantic (referate); J. Perkowski - Despre
.$tudierea dialeclelor slave din U.S.A. ; Fr. Michalk - Despre metodele de cartografiere în atlasul
ăialeclelor luzaciene (comunicări); A. Vaiiek, A. Habov§t'ak, S. Ute!leny şi alţii - despre experienţa cercetării graiurilor pentru A LS.
J Hamm {Austria), B. Meriggi (Italia), E. Vrabie (Rom4nia) şi P. Kiraly (Ungaria)
au prezentat scurte informări despre stadiul lucrărilor pentru ALS în ţările neslave respective.
1. În legătură cu metodologia anchetă1'ii pentru ALS, comisia naţională slovacă a organizat o experienţă deosebit de instructivă: a doua zi dup!i. ce prof. E. Paulini a prezentat
în faţa participanţilor la consfătuire o expunere de orientare asupra graiului slovac de tip
occidental din satul Suhd-11ad-Parnou, s-a organizat o deplasare ln comun !n această localitate
(în vestul Slovaciei), unde, pc baza unui extras de proporţii restrinse din Cliestionarul ALS,
s-au fli.cut anchete cu localnicii. în ziua următoare, participanţii la consfătuire au procedat
la confruntarea experienţei doblndite cu prilejul acestei deplasări pc teren, ceea ce a constituit
un deosebit de interesant schimb de experienţă şi de opinii. S-a discutat, printre altele, despre
necesitatea alegerii atente a informatorilor, despre utilitatea strîngerii materialului spontan
pentru compartimentul sintaxă, despre randamentul cantitativ şi calitativ superior şi despre
alte avantaje ale anchetării unui grup de informatori, faţă de anchetarea unuia singur, pentru
compartin1entul semantică ( R. Al•ksic), despre alternarea jtidicioasă a întrebărilor din chestionar cu scopul de a se evita oboseala şi căderea în apatie a informatorilor (V. F. Konnova),
despre importanţa principală de a se realiza toate întrebările privitoare la foneticii. cu cite
un singuf' informator pentru fiecare grai, numai astfel putîndu-se desprinde sistemul fonologic
al acestuia ( W. Doroszewski). Interesante contribuţii au adus cu acest prilej şi mulţi alţi
participanţi la experimentul de la Sucha (D. Brozovic, I. Koce,„ T. Logar, Fr. Michalk,
S. UteSen}· ş.a.}.
Problema unificării muncii anchetatorilor din fiecare dintre ţările participante şi,-pe
de altă parte, din toate laolaltă, va fi dezbătută în continuare la consfătuirea viitoare a Comisiei, la care comisiile naţionale urmează să prezinte observaţiile lor cu privire la greutăţile
pe care le intîmpină anchetatorii în aplicarea Chestionarului. Aceste observaţii vor fi sistematizate şi discutate amănunţit, cu participarea anchetatorilor.
2. Delegaţii la .consfătuire au căzut de acord asupra necesităţii de a extinde caielelecarlolecă (în care se păstrează, retranscrise „pe curat", răspunsurile informatorilor la întrebările din secţiunea tematică a Chestionarului şi pentru răspunsurile la intrebll.rile privitoare
la gramatuiJ şi la semanticiJ. Aceste caiete-cartotecă se vor transcrie, pentru fiecare punct
cartografic în parte, în două exemplare, din care unul se va păstra în cartoteca naţională a
comisiei slave respective, iar altul va fi trimis cartotecii centrale a Atlasului, la Moscova.
în ce priveşte materialul cules în punctele slave din ţările neslave, s-a acceptat propunerea ca el să fie transcris nu în două exemplare, ci în trei: unul pentru cartoteca centrală, unul pentru cartoteca limbii slave respective şi unul pentru cartoteca din ţara neslavă
!n care se află graiul studiat.
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Membrii comisiilor naţionale, slave şi neslave, participante la elaborarea AllasMlui au
acces, incep!nd de pe acum, at!t la otjcare dintre cartotecile naţionale, c!t şi la cea centrală.
Mai mult, majoritatea participanţilor la discuţii au căzut de acord că materialul din cartotecile ALS poate fi pus şi la dispoziţia altor cercetători, nelegaţi direct, sau nelegaţi deloc
de elaborarea Atlasului, pentru eventuala sa folosire în diverse studii şi monografii. Aceasta
nu poate nicicum să ducă, aşa cum au fost înclinaţi a crede unii participanţi, la devalorizarea materialului deja strîns şi la diminuarea importanţei ştiinţifice a viitorului At/a..s {În
sensul accesibilităţii la arhivele ALS înainte de publicarea Atlasului s-au pronunţat W. Pomianowska, J. Vukovic'., B. Havranek, R. Avanesov). După părerea noastra, acest punct de vedere
este cel just, căci atrage atenţia cercurilor ştiinţifice de specialitate asupra Atlasului încă
de pe acum, c!nd el încă nu există dec!t în mod virtual. Pe de altă parte, nu este exclus
ca unele dintre studiile făcute pe baza materialului ALS din fa.za anterioară cartografierii
să poată ff utilizate chiar de autorii Atlasului, în redactarea hărţilor sau comentariilor. În
orice caz, materialul cuprins in cartotecile naţionale şi, cu atit ma..i mult, în cea centrală,
este mult prea bogat şi variat pentru a exista riscul unei epuizări a lui de autorii unor studii
particulare cu caracter monografic. Al/asul lingvistic slav nu constituie o lucrare de senzaţie,
bazată pe un anumit secret care trebuie păstrat pînă la publicarea sa, ci o lucrare vastă şi
profundă, rodul g!ndirii de mulţi ani a unui întreg detaşament de specialişti. Hărţile sale şi
materialul auxiliar care le va însoţi nu vor putea fi expuizate nici în decenii, aşa cum nu
au fost încă nici pe departe epuizate cele mai bune dintre atlasele lingvistice naţionale de
proporţii mari, deşi unele dintre ele stau la dispoziţia cercetătorilor de zeci de ani. De altfel,
în ceea ce priveşte materialul propriu, comisiile naţionale au latitudinea de a decide singure
asupra „statutului juridic" al acestuia.
3. S-a convenit ca haf'la cuprinzînd reţeaua de puncte ce urmează. a fi cuprinse în Atlas
să fie publicată în două variante de Climensiuni identice: a) haf'ta genwală, cu cele 830 de
puncte dÎIJ ţârile menţionate mai înainte şi b) - 5 hărţi de lUCf'u, care să reprezinte secţiuni
ale primei, decupate mecanic, în felul următor: I) Cehia, Slovacia, teritoriul luzacian din
R. D. Germană, Polonia, Bielorusia; 2) Iugoslavia şi Bulgaria; 3) Ucraina; 4) partea de nord
a R.S.S.F.R. şi 5) partea de. sud a R.S.S.F.R. Pe harta generală (şi, deci, şi pe hărţile de
lucru) se vor indica frontierele dintre state şi se vor marca, pentru o mai comodă orientare,
principalele rîuri şi oraşele mari. Numerotarea punctelor cartografice ale A LS se va face în
continuare (de la I la 830), cu luarea in consideraţie a împărţirii administrative actuale.
4. Discuţii vii s-au purtat la consfătuire pe marginea referatului prezentat de J. Stoic
în legătură cu cartografierea materialului adunat pentru ALS. Această problemă, deşi incă nu
este stringent actuală, căci anchetele sînt departe de a se fi incheiat, preocupă totuşi, de
pe acum, întregul colectiv de specialişti ai Comisiei. Cartografierea, ca etapă fundamentală în
elal>orarea oricărui atlas lingvistic, trebuie să se efectueze potrivit cu concepţia generam
asupra menirii înseşi a atlasului (B. Havranek). Atlasul lingvistic slav este esenţialmente diferit
de atlasele lingvistice naţionale, hărţile pe care el le va cuprinde trebuie să se distingă. printr-un
grad îna.lt de geflef'alizare a materialului concret. Prea marea detalizare a hărţilor le-ar încărca
inutil, le-ar face inexpresive, greoaie, incomode ca instrumente de cercetare. O hartă lingvistică
cu 4-5 planuri, chiar dacă ar fi executată impecabil din punct de vedere tehnic, nu va putea
fi utilizat!!. decît cu mare greutate (St. Stojkov, W. Pomianowska). Susţinind, in fond, acelaşi
lucm, D. Brozovic s-a pronunţat !n genere contra oricăror hărţi mixte, preconizind - cu
temei, după părerea noastră - pentru fiecaf'e fenomen cite o harta se.parată, la un grad cit
mai înalt de abstractizare. Întrebarea de principiu, pusă de W. Pomianowska, dacă hărţile
ALS urmeazl a fi „upoziţii de material" sau „interpretări de matwial" nu poate fi rezolvată
în toate cazurile prin alegerea tranşantă a principiului interpretativ de cartografiere. Credem
că în unele hărţi, în primul r!nd fonetice şi semantice, va fi interesant - şi chiar necesarsă. se facă anumite concesii prezentării expozitive, lăslndu-se cititorilor latitudinea de a interpreta. Atlasul lingvistic al graiuYi/or italo-elveţiene 1, Atlasul lingvistic f'om.tn ~ şi alte atlase
naţionale în care materialul notat de pe teren !n mod „impresionist" a fost apoi cartografiat
tale quale arată că „expoziţia" prezintă de multe ori cel mai mare interes. Evident, în cazul
ALS acest procedeu de cartografiere, dacă în genere se va recurge şi la el, nu va putea să
deţină dec!t un loc restr!ns, dată fiind varietatea prea mare a realitlţii lingvistice „brute".
1
1

K. ] a b erg, ] . .lud, Sp,-ach· und Sad1aJLas ltali4ns vnd ,u„
Alla.s1.Z lingvistic 'om4n, Cluj-Sibiu-Leipzig, 1938 şi urm.

SUd.sclluu~i:,
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Aspecte din cxpcricnţ:> cartografierii fenomenelor li.Jlb""Vi&1:icc luz:.;cicnc şi gcrma11c a
prezentat Fr. Michalk, cu referire specială la Atlasul lingvistic luza&ian, al cărui prim volum
a şi a_părut, nu demult.
în intervenţia sa pe marginea principiilor cartogra.fierii pentru ALS, W. Doroszewski
a întărit, ou exemple sugestive din practica geogra.fiei lingvistice poloneze, conceptul de hartă
interpretativă (Pentru „sat" !n graiurile polone s-au înregistrat: dziedzina, wies, \ejs. Instituirea,
în legenda hărţii, a unui semn convenţional pentru )'ejs, deosebit de cel adoptat pentru wies
se, bazează pe o neînţelegere de principiu, căci pentru planul lex.ico-semantic ambele variante
reprezintă unul şi acelaşi cuvint. În realitate, la cartografiere ar fi trebuit să se aibă în
vedere opoziţia driedrina li wies, {ejs, renunţ1ndu-se la opoziţia u1ies li feji, care, oriclt de
interesantă şi de importantă ar ii ea pentru caracterizarea fonetică a graiurilor poloneze,
este i n difere n tă pentru o ha.rtA lezico-semanlică). Desigur, a atras pe bunii. dreptate
atenţia W. Doroszewski, in elaborarea hi!.rţilor ALS va fi nevoie de multi!. atenţie !n stabilirea limitei pinii. la care se va putea merge cu renunţarea la detaliile indiferente.
În încheiere, R. I. Avanesov, aril.tind cil. este pentru prima oară cînd se discutil. pe
larg aceastil. problemil. at!t de importantă pentru ALS, a făcut un scurt bilanţ al opiniilor
exprimate, spun!nd, printre altele, cil. în conceperea şi redactarea hărţilor ALS trebuie să
se tindil. spre „neutralizarea ezperien/•i naţionale iU cartografiere". Prin !nsil.şi concepţia i<a,
Atlasul, fiind o lucrare noul!., fil.ril. precedent similar, va trebui să aplice, şi in privinţa cartografierii, metode noi. un aspect al noutăţii şi originalităţii A I/asului va consta in faptul cil.
hi!.rţile sale vor fi concepute şi elaborate tn comvn, cu participarea reprezentanţilor tuturor
comisiilor naţionale interesate. Dind dreptate antevorbitorilor, R. I. Avanesov a adus ilustrări
din realitatea dialectală a limbii ruse, pentru a arăta în ce sens trebuie !nţeleasl selectarea
elementelor importante pentru ALS de cele care nu prezintă dec!t interes naţional, rusesc.
De ex., in graiurile velicoruse pentru „a creşte" există urmil.toarele variante principale posibile:
ros't'i, ros't', în cele de tip septentrional, şi ras'fi (< slavona rusă). în cele meridionale.
Pentru harta ALS care va reflecta ril.spunsurile la întrebarea 341 din Chestionar (infinitivul
de la verbul a cărui pers. 3 sg. prez. are forma sl. corn. • Ol'stctb), opoziţia o li a va trebui
eliminată, ca neesenţiaH. Tot aşa va trebui sl se procedeze cu opoziţia o li u din r.'lspunsurile
ruseşti la întrebareJ. 2006 - „jemeia care locuie<le tn casa vecină" (sufixul moţional), clei,
pentru ALS vari~ntele ruseşti sos't!dka şi svs'Adka s!nt, din punctul de vedere al derivaţiei,
identice. În aceeaşi situaţie sint formele verbale de prezent sli<Sajet şi slu.lajit, care din punct
de vedere morfologic slnt cartografiabile împreună, opunîndu-se formelor dialectale ruseşti
cu -1'. NaiuraJismul !n cartografiere ar da hil.rţilor ALS un pronunţat aspect pestriţ, atomizînd
inutil arii lingvistice slave unitare. Aşadar, ca principiu, in ALS vor trebui cartografiate fenomenele, iar nu manifestă.rile IOI' concrete. Fără îndoială cil., pe mă.surii. ce volumul materialului
strîns de pe teren pentru ALS va creşte, vor apărea şi numeroase alte probleme, mari şi
mici, care vor trebui analizate cu toată atenţia. Teoria cartografierii A LS este prea complexă
şi materialul adunat pinii. în prezent este încă prea restrîns pentru a se putea lua de pe acum
decizii cit de cit ferme cu privire la această problemil.. Cel mai important lucru insl, a încheiat
R. I. Avanesov, ril.mine, după cite se pare, necesitatea de a se descoperi opoziţii şi de a se
stabili ••laţii între faptele culese de pe teren. Modalităţile de redare tehnică pe hărţi a acestor
opoziţii şi relaţii (isoglose, culori, figuri etc.), deşi importante şi ele, s!nt pe de-a-ntregul
subordonate conţinutului lingvistic al fenomenelor.
5. Strî.u.s legatil. de cartografiere este problema comenlariilOI' la hil.rţile ALS. Deşi chestiune
de viitor ceva mai !ndeplrtat, ea lncepe sl preocupe de pe acum pe membrii Comisiei. Cîţiva
di!ltre aceştia au luat cuvintul la Conferinţă, relevînd indispensabilitatea comentariilor pentru
anumite fenomene prevăzute de Chestionar. De pildă, T. Logar a atras pe bunii. dreptate
atenţia, cu ilustril.ri <lin realitatea dialectală slovenă, asupra faptului cii. douil. sisteme. fonologice
identice, ale unor graiuri populare aparţinînd aceleiaşi limbi, istoriceşte pot fi de cu totul
alte origini.
Este evident că, în asemenea cazuri, materialul ilustrativ prezentat pe hărţile ALS
numai din perspectivii sincronică n-ar putea fi decit cu greu utilizat tării. comentarii istorice
adecvate. B. Meriggi a întărit punctul de vedere exprimat de T. Logar asupra importanţei
comentariilor la hărţile A LS, referindu-se la fenomene analoage din graiurile slovene din
)talia.
6. În c-c priveşte participarea specialiştilor din /ăt'ile neslave la elaborarea A LS, acest
lucru sporeşte şi mai mult interesul pentrn·viitorul Atlas. Preşedinte al Comil;iei pentru ţările

https://biblioteca-digitala.ro

CRONICA

541

neslave de pe lîngl Comisia internaţionali pentru ALS a fost ales, acum aproape zece ani,
acad. Emil Petrovici, care se bucură de o înaltă apreciere în rindurile specialiştilor strlini,
printre altele, pentrn vasta sa experienţă dobîndită cu prilejul elaborării Atlasului lingvistic

Yomân.
După discuţii îndelungate şi neîncheiate încă în mod definitiv asupra caracterului participării unor ţări neslave la elaborarea ALS 1, s-a căzut deocamdată de acord ca Chestionaru!
să fie aplicat ln ţările neslave numai la graiurile slave cele mai vechi şi mai interesante din

punct de vedere lingvistic. La propunerile fiecăreia dintre comisiile naţionale neslave, se vor
face anchete după cum urmează: în 7 localităţi cu graiuri slave din A ustYia, in 4 localităţi
din Italia, în 4 localităţi din Romania şi în 8 localităţi din Ungaria. Comisia naţională românească pentru ALS şi-a propus să facă anchete in următoarele puncte: Poienile-de-sub-Munte
(jud. Maramureş) - grai u crai ne an, Monolea (corn. Uideşti, jud. Suceava) - grai Y rts e s c („lipovenesc"). Clocotici (jud. Caraş-Severin) - grai st 1' b o c 1' o o t şi Vinga (jud.
Arad) - grai b ul g a 1'. Materialul slav cules în aceste 4 puncte de către specialişti din
ţara noastră va putea fi, de la caz la caz, utilizat {n comentariile la hărţile ALS. În ce priveşte cartografierea unor fenomene din punctele slave situate în ţările neslave amintite, ea
se va putea face: fie la cererea comisiilor naţionale slave şi neslave respective, fie la propunerea
altor comisii, cu asentimentul prealabil şi cu participarea specialiştilor din ţările interesate.
Utilizarea în comentariile la hărţile ALS a unor date culese pe baza unui extras adecvat
din Chesti011arul general în localităţi cu groiuYi nes/ove din ţlfri nes/ove (de ex„ din graiurile
germane, italiene, maghiare, româneşti) 1 este posibilă, cu colaborarea specialiştilor din comisiile naţionale respective. De altfel, în acest scop redactorii comentariilor se vor putea folosi
ln bună m!lsură, de datele deja cunoscute, publicate în atlasele lingvistice naţionale neslave,
în tratatele şi monografiile mai importante privitoare la limbile respective etc.
7. În vederea celui de al Vl-lea Congres internaţional al slavi~tilor, care se va ţine la
Praga, în august 1968. participanţii la consfătuire l-au însărcinat pe R. I. Avanesov să pregătească un referat asupra activităţii Comisiei ALS, asupra problematicii Atlasului, stadiului
lucrărilor şi planului de activitate pentru etapele imediat următoare. în legll.turll. cu aceasta,
comisiile naţionale urmează să trimită lui H. I. Avanesov datele necesare pentru întocmirea
acestui referat. Referatul va fi supus discuţiei Comisiei la viitoarea sa întrunire, care va avea
loc la Budysin (Bautzen), în primăvara anului 1968.
EMIL ,VRABIE

COLOCVIUL

INTERNAŢIONAL

DE LA DUBROVNIK

Comemorarea a 400 de ani de Ia moartea scriitorului croat
Marin Driit (1508-1567)
In zile.le de 4, 5 şi 6 octombrie 1967 a avut loc în Iugoslavia colocviul internaţional
consacrat comemoriLrii marelui scriitor al Dubrovnikului, Marin Drtic, de la moartea căruia
s-au lmplinit 400 ele ani.
Colocviul a fost organizat de „Matica Hrvatska" din Zagre\J, una dintre cele mai vechi
instituţii academice din Iugoslavia. Cu o existenţă de peste un veac, această societate - ca
şi „Matica Srpska" - a jucat un rol de seamă ln afirmarea şi dezvoltarea culturii naţionale,
a literaturii, artelor şi ştiinţei, tn perioada cind Croaţia făcea parte din imperiul habsburgic.
Rolul acestei instituţii poate fi comparat cu cel p~ care l-a avut, !n aceeaşi vreme, Soci~
tatea „Astra" clin Transilvania. ln prezent, „Matica Hrvatska" are filiale ln multe oraşe ale
Croaţiei, desfă.şurind o prodigioasă activitate culturală şi ştiinţifică ln domeniul L~toriei. limbii
' Vez.i, dP. ex., S. B. B c r ns t ei n (MD!lcova), HtCA06RHCllllt JUlillCU • 06U1tCAtlaRHcKOM AllHZ11&1t:mu'lr.C'KO.U
um.aoce, în culegerea de articole 061J.lecnaa11acawA P,'fHrBHCTH 1ec1:aA aTnac, MU!rcova, 196.5, p. 36-47 i J. Ham m
(Vien~). 06U1ecAD6.RHCNUii JlllHZ•cm11wc1tuM amA~ u CAOdAHCICllt noceAtHUA. HeCAOffJIHCKUX, cmpaHax, ibt.d., p. 48-bQ, z.
Topolîn..c;ka (Varşovia), .auaAt!KmOAOZU'lPCKUt! UCCAeOosoHUA dA.11 amAOCD 8 MHOl0A361'1HOD cpeiJe, tbUl., p 61-66,
Ernst Eichler (Leipzig), O BKAIO'lt!HUU npe~HUX CADBllHCKUX A3Ml<OBbU' mtppumopuiJ s 06U1ec11a1.aHc~uii
0

1

AUHZBUf'C~.~t~:::re ~ !,~ion:~~i' ~n~~u-l~liUţlle

din ţ;hile nl"!tla\'C, E .. P~trovici
"Allas"I /ingoislU:, sl••. Rsl, Vll (1963), p. 187-188.
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şi literaturii croate. Preşedinte al comitetului coordonator al societăţii este prof. nniv. Ia.kfa
Ravlic, membru corespondent al Academiei de ştiinţe a Iugoslaviei, iar secretar - scriitorul
şi criticul literar Igor Zidic.
Lucrările colocviului s-au desfăşurat la Dubrovnik {fosta Ragusa), oraşul în care s-a
născut şi a activat scriitorul M. Ddic.
In afara unui mare număr de participanţi din Iugoslavia (academicieni, profesori universitari, scriitori etc.) la lucrările Colocviului au luat parte şi mai mulţi invitaţi stri1ini :
dr. Rudo Brtâ.n {Bratislava), mg. pb. Jukka Hyrk.kănen (Helsinki), dr. V. Kudelka (Brno).
dr. Miroslav Kvapil (Praga), prof. dr. Irmga.rd Mahnken {Gtittingen). prof. dr. I. Mat] (Graz).
prof. dr. Bruno Meriggi (Milano). dr. Istvan T6th (Budapesta) precum şi autorul acestor
rînduri care a reprezentat Asociaţia Slaviştilor din R. S. România.
In cadrul Colocviului s-au prezentat, grupate în 3 cicluri, referate care au analizat.
sub diferite aspecte. opera marelui dramatur11: M. Ddic:
I. Prima zi ( 4 oct.) Cuvintul de deschidere a Colocviului a revenit cunoscutului scriitor
croat Miroslav Krlefa (a cărui piesă „Familia Glemboiev" se joacă de cîtva timp pe scenele
teatrelor din Bucureşti). Acest cuv!nt, de puternică evocare, cu multe nuanţe şi semnificaţii.
a fost cetit, M. Krlefa neputînd lua parte personal la festivitate.
Şedinţa de dimineaţă a fost rezervată rapoartelor de ansamblu :
l) Dubrovnik-uJ tn epoca l1'i M. Drli( expunere de mare erudiţie făcută de eminentul
istoric dr. Vinko Foretic, directorul Arhivelor istorice din Dubrovnik.
2) Epoca 11'i M. Drii.t şi 1'nele probleme privind dezvoltarea 1'tna11ism1'11'i f11 sud-estul
european. expunere prezentată de autorul acestei cronici.
3) Artele plastice di11 Dubrovnikin epoca 11'i M. Driit, expunere făcută de acad. dr. Cvito
Fiskovic, directorul Institutului de arte plastice al Dalmaţiei.
In şedinţa de după amiază s-a trecut la prezentarea primelor comunicâri privind opera
lui M. Drtic :
l) Acad. dr. Iosif Torbarina, profesor la Facultatea de filologie din Zagreb: Marin
Ddic - poet. o analiză critică profundă a operei poetice a scriitorului.
2) Dr. Rato Bogi§ic, conferenţiar la Facultatea de filologie din Zagreb: M. Driic scriitor al jocurilor pastorale.
3) Dr. Milan Ratkovi( profesor la Facultatea de filologie din Zagreb: M. Driit scriitor de comedii.
4) Dr. Ivan Bo§kovic (Split) a prezentat date interesante privind comediile lui M. Drlic.
Dintre delegaţii străini au luat cuvîntul :
5) Prof. dr. I. Mat!. de la Universitatea din Graz. care a vorbit despre valoarea portretistică a lui Dundo Maroe, analiztnd măiestria artistică a lui M. Drfic. realizarea atmosferei
locale. a coloritului şi. mai ales, modalităţile de expresie ale limbii croate vorbite. folosite de
scriitor.
6) Prof. dr. Bruno Meriggi. de la Universitatea din Milano. a reluat cu interesante
contribuţii noi, tema expusă de dr. R. Bogisic.
II. A doua zi (5 oct.) a fost rezervată unui număr de 6 comunicări în care s-au analizat,
în continuare. diferite aspecte ale operei şi personalităţii marelui scriitor croat :
1) Planurile poUtice ale 11'i M. Df'lit (Iosip Pupa§ic. asistent la Facultatea de filologie
din Zagreb).
2) Despre „Recuba" 11'i M. Drlit (Dr. Fr. Cale, profesor la Facultatea de filologie din
Zagreb).
3) M. Drzit şi muzica (Dr. L. Zupanovic. compozitor).
4) M. Driic şi leaJrul Renaşterii (Dr. Fr. Svelec, profesor la Facultatea de filologie din
Zadar).
5) M. D..Zit şi 1tiata teatrală din Dulwounik (M. Foretic, asistent universitar. fiul prof.
Vinko Forctic).
6) Opera lui M. Driic în lumin1S istoriei şi a literaturii (Z.. JeliNc, profesor la Institutul
pedagogic din Split).
Două comunicări s·au referit la punerea 111 scenă şi la traducerea comediilor lui M. ·Ddic
în limbi străine, (Dr. M. Fotez, regizor din Beli,'Tad şi M. Vaupotovic. asistent universitar la
Zagreb).
Un loc important a fost rezervat la Colocviu măiestriei artistice a lui M. Dr!ic, analizei
limbii şi stilului operelor sale. Astfel :
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I) Dr. Milan MoguI. conlerenţiar la Facultatea de filologie din Zagreb, a analizat
structura fondului lexical al piesei Dundo Maroje, prezentînd rezultate noi cu interesante
observaţii personale, încadrate ln probleme de lingvistică modernă.
2) Dr. BraJoljub Klail, profesor Ia Facultatea de filologie din Zagreb, a făcut o reconstituire a accentului in textele scriitorilor din epoca lui M. Dri!ic.
3) In sflrşit, comunicarea de înalt nivel ştiinţific, cu numeroase incursiuni în domenii
adiacente a prof. dr. Tvrllio Gubelic, de la Universitatea din Zagreb. Expunerea, clară şi concisă, a scos în relief particularităţile stilistice de factură populară în comediile lui M. Dr!ic.
Dintre delegaţii străini, este de menţionat contribuţia valoroasă a prof. dr. Irmpard
Mahnlien de la Universitatea din Gottingen despre unele aspecte şi probleme lingvistice în
opera lui M. Dr!ic, precum şi cea t!nărului de ]ulika Hyrkkanen, asistent la Universitatea din
Helsinki, elev al cunoscutului slavist V. Kiparsky. Aflat la studii de specializare în Iugoslavia, tlnărul cercetător a prezentat citeva aspecte noi privind structura lexicului de origină
latino-romanică. în comediile lui M. Drfic, făcînd un studiu amănunţit al acestor elemente.
III. A treia Ki (6 oct.) a cuprins două aspecte diferite ale operei lui M. Drfic.
Primul se referă la viaţa scriitorului. Prof. J aki\a Ravlic, de la Academia de artă dramatică din Zagreb, membru corespondent al Academiei iugoslave de ştiinţe din Zagreb, preşedintele „Maticei Hrvatska" şi conducă.torul lucrărilor Colocviului, a prezentat un referat,
fragment dintr-o lucrare de proporţii mai mari privind genealogia familiei Orfic. Contribuţia
valoroasă a prof. Ravlic a avut ca scop. pe baza unei extrem de minuţioase analize a documentelor, de comparatistică şi erudiţie, să stabilească. complicatele filiaţiuni în genealogia
familiei DrZic şi să scoată in evidenţă., cu acest prilej, aspecte necunoscute din viaţa marelui
scriitor.
Al doilea s·a referit la ecourile operei lui M. Dr!ic in alte ţări. Au mai prezentat scurte
relatări: Dr. R. BrtAn (Bratislava), dr. V. Kudeika (Brno), dr. M. !{va.pi! (Praga) şi dr.
Istvan T6tb (Bu:iapesta).
Raportul prezentat de autorul acestei cronici a scos în evidenţii. următoarele probleme :
- Opera lui M. Drfic reprezintă, in sec. al XVI-iea, sinteza întregului proces de
creaţie al literaturii de pe coasta Adriaticei, caracterizînd astfel o epocă. de afirmare a limbii
literare naţionale.
- Oraşul Dubrovnik, in care a activat M. Dr!ic, este centrul acestei mişcări, deşi în
sec. XIV-XV Ragusa işi păstrează. încă. structura sa romană, cu prezenţa elementului valah
din vestul Peninsulei Balcanice.
·
- Legăturile Ţârilor Române -în sec. XV-XVI cu Dubrovnik-ul şi cu alte centre din
Croaţia (studiate de Ilie Bărbulescu, N. Iorga şi P. P. Panaitescu) marchează o etapă. care
e legată, şi pe această cale, de primele contacte cu Renaşterea italiană.
- Primele începuturi ale umanismului ln Ţările Române (sec. XVI) sînt determinate
şi de tradiţia latină, de structura limbii române.
- Apariţia scrisului în limba română (sfirşitul sec. XV), pe lingă alţi factori extralingvistici legaţi de epoca Renaşterii şi de dezvoltare legică a societăţii româneşti, se datoreşte contradicţiei dintre două sisteme lingvistice : tradiţia slavonă, pe de o parte, şi limba română.
vorbită, pe de alta. O dezvoltare similari!. cunoaşte. tn aceeaşi vreme, şi scrisul în limba vie
de pe coasta Adriaticei, care a înlăturat tradiţia scrisă. a limbii latine şi italiene.
Comentarii asupra lucrărilor Colocviului au apărut ln ,,Vijesnik" (Zagreb). „Politica"
şi „Borba" (Belgrad), „Libertatea" (Vîrşeţ), „Slobodna Dalmacija" (Sarajevo) şi „Dubrova~ki
vijesnik" (Dubrovnik).
Lucrările Colocviului de la Dubrovnik au asigurat o largă participare şi un nivel ştiin
ţific înalt. Rapoartele şi comunică.rile se publică într-un volum omagiai, in cursul anului 1968.
Organizatorii Colocviului „Matica Hrvatska" au realizat o reuniune ştiinţifică internaţională care merită să fie relevată.
Nota: ln Arhivele Statului din Dubrovnik, unde se păstrează documentul original din
1566 al lui Alexandru Lăpuşneanu către aatorităţile din Ragusa (publicat de Fr. Miklosich),
am descoperit un document inedit în limba italiană, din 8 februarie 1622, scris de „Radu!
Principe de Wailachia" (Radu Mihnea) adresat „a questa Republica", iar la Biblioteca
Naţională şi Universitară din Zagreb - corespondenţa inedită
dintre Ioan Bogdan şi
Vatroslav ]agie (28 scrisori, în limba germanii.).
VALENTIN GR. CHELARU
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IANDRE

MAZON

1881-1967

în ziua de 13 iulie 196i s-a stins din viaţă, la Paris, marele erudit francez Andre Mazon
savant de rr:nume mondial, una din personalităţile cele mai reprezentative ale slavisticii, care,
"in dec>Jrs de aproape şase decenii a ilustrat cele mai variate domenii ale specialităţii sale.
S-a nl!..sc.ut la Paris in anul 1881 unde a făcut studii strălucite de filologie avind ca
maestru pe celebrul Antoine Meillet. După terminarea studiilor universitare, este trimis 111
Rusia unde.intre anii 1905-1908 funcţionează ca lector de limba franceză la Universitatea
dia Harkov; aici, paralel cu strădania de a preda limba franceză în· condiţiuni optime,
A. Mazon ·este preocupat de lărgirea orizontului său ştiinţific, de aprofundarea problemelor
de specialitate.
Rodul acestor cercetări se concretizează in lucrarea Morphologit des uspects du t•erbe
russr. (Paris, 1908) cu care A. Mazon ~-a început activitatea ştiinţifică· după întoarcerea sa
în Franţa, activitate pe care o continuă cu succes. în urm!l.torii cinci ani. În anul 1914
işi susţine doctoratul în litere cu două lucrări care s-au bucurat de o deosebită apreciere:
I. U11 mailn du roman russe lt•a11 G011lclumw (7812-1891) şi 2. Emplois des uspec.ts du t•erbc
ruuc, pl'ntru care, în semn de înaltă consideraţie, a fost premiat de Academia de inscripţii
şi literatură cu Premiul Volney 1.
. în timpul primului război mondial, după ce a participat la expediţia Salonicului, Mini~
terul Instrucţiunii publice din Franţa l-a trimis în misiune in Rusia de unde nu s-a relntor~
declt in anul 1918. După inerenta stagnare a activităţii determinată de perioada de război,
A. Mazon s-a încadrat in echipa fondatorilor Institutului de studii slave, căruia i-a consacrat
toată puterea sa de muncă.
În cadrul .Institutului de studii slave, alături de Antoine Meillet şi Paul Boyer şi-a
asumat conducerea cunoscutului periodic ,;Revue des Etudes Slaves" - organ al Institutului.
În anul următor este numit 'profesor la Universitatea din Strasbourg unde funcţionează
între a.ni:i 1919-1923 iar in anul 1924 a fost numit profesor de limbi şi literaturi sla.ve la
College de France unde îşi începe activitatea didactică cu lecţia inangurală intitulată Le
patrimoi11 commun des ltudefi siaves 0 • Aproape trei decenii desfăşoară o fecundă activitate
didact.ică. contribuind intens la formarea unei adevărate pleiade de slavi~ti. În anul 1952,
septuagenarul se retrage de la catedra de la College de France, devine membru onorar al
înaltei Instituţii iar. la catedră îi urmează vechiul său colaborator şi prieten Andre Vaillant.
în cadrul Institutului de studii slave al cărui preşedinte devine în anul 1936, după
·decesul maestrului său Antoine Meillet, Andrt! Mazon desfăşoară o prodigioasă activitate atit
ca director ştiinţific cît şi administrativ deşi lnainte şi in timpul celui de al II-iea război
mondi:tl condiţii politice neprielnice i-au îngreunat munca'· A. Mazon a adus in cimpul observaţiei specialiştilor şi a oamenilor de cultură probleme multiple şi variate şi a organizat
şi condus cronicile bibliografice anuale alcătuite de diverşi specialişti. În aceste cronici, în
1 Vezi Bibliog,a.ph.;~ des ~ui-ragcs et aflides de M. Arulri Maian etablie par J e :i. n T '!"ai 11
tn RE.S. t. 27
09Sl) Mclang«; Andri Ma:onJ p. 304-Jlb. La Lista care ptnâ tn anul 1951 tupt"indca Z09 lillmi, ?n utLinui
15 o.nj s-au adâog'll numern:ise alte lucr.lri.
.
:1 Vezi RES. t. 4, (l92~l. p. ll.l-132, ln care este publicată lecţia ţin~1L.i i11 ziua rle 6 fr·hrua'"i;,~ 11
n6'.
3 VL1zi şi A.ndrC l;-i.ch.elte, O,igines et tU.11eloppemem de l'lrnlU'Ul d.~tudcs si:11•&'$ iu flES, L. ~7 (lQ.il)
p. 1-02.
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care slnt prezentate dări de seaml critice asupra celor mai importante lucrui din domeniul
slavisticii, se reflectă evoluţia slavisticii mondiale 1 .
Ca director al revistei, A. Mazon şi-a asumat sarcina cea mai grea, aceea de redactare,
din care cauză, pe bunl dreptate se apreciază în coloanele revistei că „Revue des Etudes
slave este ln bună parte opera sa" •.
Împreun! cu Mario Roques, .in anul 1925, au fondat colecţia. de. FUblicaţii „Bibliotheque
d'Etudes ba.lka.niques" 8 !n care au grupi.t lucrări relative la limbile vorbite în Peninsula.
balcanică, la litera.tură, folclor şi, ln genera.I, la. toate manifest:Arile vieţii populaţiei care vorbeşte a.ceste limbi sau graiuri.
'
Savant de renume mondial, A. Mazon ducea pretutindeni mesajul unei inteligenţe generoase,
a unei minţi capa.bile de mari sinteze ·umaniste care cu aceeaşi competenţl şi profunzime
releva cele mai fine subtilităţi ale unei limbi sau ale unui grai.
Cu o sferă largă de preocupări, A. Mazon s-a manifestat ca un excelent lingvist, filolog.
folclorist, istoric literar şi expert ln critica textelor, rezolvînd ln mod magistral problemele
care au flcut obiectul cercetărilor sale. Caracterizate prin claritate, precizie, spirit critic şi
rigoare ştiinţifică lucrările sale de inaltl ţinută, model de interpretare a faptelor de limbă
şi literaturl, marcheazl etape importante în istoria studiilor de slavistică. La lucrlrile sa.le
fundamentale, neobositul savant aducea an de an precizlri şi completlri' şi adăoga numeroase contribuţii.
Dintre numeroasele sale lucrlri, rod al unei activităţi îndelungate şi bogate, ne vom
opri la. clteva:
I. Din domeniul literaturii pe lingă teza de doctorat consacrată lui Goncearov, vom
releva l) Manu.sait.s parisiens d'Ivan Tourguenev: 11otices el utraits (Paris, 1930), lucra:re
publicată in anul următor şi in Uniunea Sovietică, ln traducere in limba rusl sub titlul llapu:J1Cc1eue py1eonucii H. C. TypzeHeBa, (Moscova-Leningrad, 1931) şi 2) Tourguenev; Nouveauz poemes
en prase. Texte „u.sse publii pa„ Andri Mazon. Traduetion de Charles Solomon (Paris, 1930}.
II. Printre lucrlrile de limb! vom menţiona: L Contes slaves de la Macedoine occidentale : itvde linguistique; teztes et traduction; notes de folk/or (Paris, 192.3) ; 2. Documenls,
contes et chansons slaves de l'Albanie du sud (Paris, 1936) lucrare urmat! de Documents slaves
de l'Albanie du sud. II Pii!ces comptementafres, în colaborare cu Maria Filipova-Bajrova {Paris,
1965); 3. L'Evangeliaire de Kulakia: un parter slave .du Bas-Vardar, (Paris, 1938), in colaborare cu Andre V aillant.
III. O menţiune .deosebită merită 1) Grammaire de la langue tcMque (ediţia I-a Paris,
1921; ediţia a II-a. 1931 şi ediţia a III-a, 1952, revlzută şi completată de Jacqueline Mazon,
fiica savantului); şi 2) Grammaire de la langue russe (ediţia I-a, Paris, 1943, ediţia a II-a
1945, ediţia a III-a 1949 şi ediţia a IV-a 1963 revlzută şi completată de autor cu concursul
colaboratorilor sli Jose Johannet et Jacques Upissier).
Lucrările lui A. Mazon, valoroase contribuţii Ia progresul studiilor de slavistică, prin
vasta lor informare ca şi prin metoda de cercetare, cunoscute şi apreciate ln toatl lumea,
i-au adus autorului un renume mondial, pe deplin meritat.
Andre Mazon a făcut o scurtă vizitl tn ţara noastră care i-a flcut o impresie deosebit!.
Marele savant francez a urmărit cu viu interes şi împreună cu prietenul şi colaboratorul său
profesorul Andre Vaillant şi cu alţi colaboratori au relevat realizările ştiinţei româneşti în
domeniul slavisticii recenz!nd cu lndatoritoare regularitate, ln Revue des Etudes slaves •, publicaţia

Romanoslavica.

Întreaga viaţl a lui A. Mazon constituie un exemplu de muncă plină de abnegaţie
dedicată tnvăţămintului şi ştiinţelor filologice.
A. Mazon lasă amintirea unui mare profesor şi om de ştiinţl caracterizat prin spiritul
său enciclopedic; dispariţia lui constituie o mare pierdere pentru slavistică.
LUCIA DJAMO-DIACONIŢA
' Ibidem. p. lOL
' Vezi RES, t. 27 (1951), p. 317.
• Din totalul celor S tt1muri publicate în cadrul colecţiei, 3 fi aparţin lui A. M01zon (douA din acestea scrise
Io colaborare: 1 cu A. Vaillant şi al II-iea cu Maria Filipova·Bajrova).
4 Menţionăm că Andd. Mazon care 'i·a lnceput activitatea ştiinţifi~ cu tratarea problemei aspectului -verbal
1n limba rusâ, a obţinut titlul de doctor in litere cu o ampla. lucrare consacrau. aceleiaşi probleme iar la cel de aJ
4-lea Con(::res Internaţional al Skn.-iştilor ţinut la Moscova, în anul 1951:1, a prcZl'utat raportul despre Aspectul i:erbelcr
slavt, reia problema şi aduce preiioase contribuţii complementare în Post~scri.ptum i.n. RES, L 10r (1964), M tlaltgu
Andri Vaillant, p. ZlS-243.
·
6 Vezi RES, tom., 36, 42, 43 şi 45.
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