Elena

Scărlătoiu

Originea istroromânilor văzută de lingvişti*

Diversitatea interpretărilor surselor istorice medievale privitoare la ongmea
romanice din Peninsula Balcanică - a romanităţii balcanice - a polarizat
interesul oamenilor de ştiinţă în jurul a două orientări, fiecare dintre ele cunoscând
mai multe variante: cea care susţine autohtonia populaţiei romanice a Peninsulei şi
cea partizană a non-autohtoniei acesteia în zona geografică amintită 1 •
Grupul istroromânilor - cel mai puţin numeros dintre cele trei conservate până
astăzi (alături de cel al aromânilor şi al meglenoromânilor) - mai poate fi întâlnit în
câteva localităţi situate în peninsula Istria din Croaţia, la nord-vest de Rijeka şi la
nord de muntele Ul:ka. Dialectul vorbit de ei nu este unitar: graiul reprezentanţilor
comuneiJeiăni prezintă unele particularităţi, care îl fac să se deosebească de graiul
celorlalţi vorbitori din localităţile aflate mai la sud, în regiunea Valdarsa (după
numele râului Arsa, care o străbate)2.
Deşi grupul a fost recunoscut ca o etnie romanică distinctă încă de la sfârşitul
secolului al XVII-iea de către istoricul italian Ireneo delia Croce, preocupările
sistematice pentru cercetarea dialectului şi a originii vorbitorilor săi au apărut abia
în secolul al XIX-iea, odată cu publicaţiile lui Feretit(1819), Covaz (1819) şi Algarotti
(1826), cărora le vor urma, de acum înainte, altele, tot mai multe şi mai consistente,
printre care se disting şi cele ale lui Ioan Maiorescu socotit, pe drept cuvânt,
fondatorul dialectologiei române3. De atunci şi până în prezentul cel mai apropiat,
exceptând perioadele în care, din motive conjuncturale, interesul ştiinţific pentru
romanitatea balcanică nu s-a manifestat întotdeauna în scris, contribuţiile
cercetătorilor români nu au încetat să se remarce.
Scopul pe care ni l-am propus în analiza noastră nu este însă unul istoriografic,
ci acela de a examina principalele puncte de vedere care au fost formulate în
lingvistica noastră cu privire Ia „patria" de origine a istroromânilor4.
Reluând cunoscuta teză a lui Fr. Miklosich, conform căreia istroromânii au venit
.dintr-o ţară locuită de bulgari" 5, slavistul şi dialectologul Emil Petrovici încearcă,
aducând noi argumente, să fixeze „ţara" aceasta într-o regiune a Peninsulei Balcanice
în care se vorbeau graiuri de tip bulgar şi anume, în ţinutul aflat la nord de linia
Jirecek, care delimita partea Peninsulei Balcanice supusă - sub imperiul roman romanizării, de partea în care era dominantă cultura greacă: .Din regiunile occidentale
ale acestui teritoriu parcurs de Dunăre, situat la nord de linia Jire<!ek şi la est de
mănunchiul de izoglose care separă sud-slava orientală (unde se vorbeau graiuri
de tip bulgar, pe lângă cele româneşti) de cea occidentală, au plecat cu turmele
populaţiei
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spre vest în cursul evului mediu strămoşii istroromânilor, ducând cu ei o limbă
romanică, prezentând trăsături < balcanice > care lipsesc în nord-vestul Peninsulei
Balcanice"6. Această constatare se întemeiază, în opinia sa, pe fonetismul sud-slav
răsăritean al unor împrumuturi vechi slave în istroromână. Iată care sunt tipurile de
împrumuturi considerate de E. Petrovici ca făcând parte din această categorie:
I. Împrumuturi vechi slave în care se identifică tratamentul sud-slav răsăritean al
voclei nazale ~· care în graiurile de tip bulgar va deveni I (spre deosebire de cele
din jumătatea de vest a Peninsulei Balcanice, unde acesta este u, în graiurile sârbocroate şi a sau o deschis în cele macedonene), trecând prin faza intermediară ăn,
im, fază ce se regăseşte şi în unele împrumuturi vechi slave ale istroromânei. Celor
două împrumuturi de acest tip identificate încă de Fr. Miklosich: ciobăneii .a obţine;
a câştiga" şi timpi „a toci" 7 aduse drept argument în susţinerea ipotezei sale (v.
supra), E. Petrovici le adaugă încă zece: gă.ndi8 .a se tângui, a plânge" (< v. sl.
gycliti); nerănci „a încredinţa"(< v. sl. DUJlciti); odlinţi „a separa"; „a se decide"(<
v. sl. otitl.o~ti); osindi „a condamna"(< v. sl. osoditi); posăndi „a împrumuta"(< v.
sl. pos~ditl); sindet .judecător" ( < v. sl. s2cGC;,; sÎndi .a judeca" ( < v. sl. s3diti); tlnji
„a da în judecată"(< v. sl. 'iziti); zrăniti .a transmite"(< v. sl. ~titi). Dintre cele
21 de cuvinte istroromâne cu fonetism sud-slav răsăritean, dobindi şi osăndi se
regăsesc cu acelaşi sens şi în dacoromână (dobândi, osândi)9; timpi este mai apropiat
semantic de etimonul lui slav în raport cu dr. timpi .a-şi pierde sau a face să-şi
piardă inteligenta"; .a se prosti" 10 , iar ir. dnji este omonim al dr. tinji „a se afla întra stare de slăbiciune fizică"; „a suferi mult din punct de vedere moral, a se consuma,
a se topi" 11 (cf. bg. dta „a fi trist; a fi în doliu; a purta doliu"; s. -cr. tuliti .a plânge
pe cineva; a plânge moartea cuiva"); ir. nerind îşi are corespondent în mgl.: nlr.lnloas.
Datele dialectologiei sud-slave confinnă faptul că, tratamentul I, respectiv, mai
vechiul ID (im) al vocalei nazale vechi slave 2. este caracteristic zonei răsăritene a
teritoriului lingvistic sud-slav12 , linia de izoglosă care separă acest tratament de
zona căreia îi corespund tratamentele u, a, o (deschis) plecând la nord din bazinul
râului Timok (subl. ns.) şi urmând spre sud o linie imaginară de-a lungul frontierei
dintre Serbia, Bulgaria şi Macedonial3.
Rămâne însă de văzut care dintre aceste cuvinte istroromâne îşi au corespondente
formal-semantice în bulgară (şi macedoneană) sau (şi) în sârbo-croată. Din acest
punct de vedere, situaţia se prezintă astfel1 4: ir. dobindi • bg. dobivam., dobija, mac.
dobiva, dobija s. -cr. dobivati, dobiti; ir. gin.di ~ bg. -; mac. -, s. -cr. gudeti „a cânta
la un instrument cu coarde"; (despre vânt) „a şuiera"; ir. nerănd - bg. -, mac.
narata .a comanda; a transmite un mesaj", s. -cr. naruliti „idem"; ir. odlinţi = bg.
otli&, mac. odlo:i, s.-cr. odluliti; ir. osindi „ bg. osindja; mac. osudi; s. -cr. osuditi;
ir. posăndi • bg. -, mac. -, s. -cr. posuditi; ir. podnji - bg. - (apropierea de bg.
potti:a „a fi trist, a se întrista" este formală), mac. -, s. -cr. potuZ.iti (se); ir. săndeţ =
bg. sidja; mac. sudija; ir. sineli „ bg. sidja; mac. sudi, s. -cr. suditi; ir. timpi = bg. (s-a păstrat adjectivul tip „ascuţit" - tip noi' ,,cuţit ascuţit", mac. tapi, s. -cr. tupiti
(se); ir. tlnji - bg. dă se „a se plânge", mac. ~ .idem", s. -cr. tuliti .idem"; ir.
zrinţi - bg. zara&m .a înmâna", .a da instrucţiuni" (observăm că verbul bg. s-a
format cu prefixul za- şi nu cu iz-, ca în ir.), mac. zara&, s. -cr. izruliti (ca în ir.). Din
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cele arătate rezultă că, celor 12 verbe istroromâne împrumutate, având fonetism
sud-slav răsăritean, le corespund tot atâtea verbe sârbo-croate cu sensuri identice
sau apropiate de cele istroromâne (şi mai puţine bulgăreşti). Fonetismul lor este
însă sud-slav răsăritean. Situaţia s-au putea explica prin aceea că împrumuturile
respective s-au realizat într-o zonă de contact intens dintre graiuri de tip sud-slav
răsăritean şi graiuri de tip sud-slav occidental (după toate probabilităţile, zona
Timocului, v. supra, unde rostirea ăn (ilm) < v. sl. 2 va fi fost preponderentă).
II. Tratamentul vocalei nazalei• devenită in (im}, în (im) în cuvintele împrumutate:
pamintc .inteligentă"(< v. sl. pameu'J şi rind .rând, ogor mic şi îngust" (< v. sl.
c.
rsdiiY 5 • Ambele cuvinte se înregistrează şi în dr.; primul apare însă numai în texte
din veacul al XVI-leacu următoarele sensuri: 1. .memoire, souvenir" (pa.mentca ta
în neamu); 2.•commemoration d'un mort" (nu se cade în postul mare sl se fad
pa.mente morţilor)1 6 . Este evident că, în acest caz, termenul (care nu s-a păstrat în
limbă) a fost introdus pe cale culturală (de către traducătorul a cărui intentie era,
probabil, fidelitatea faţă de modelul slav). Corespondentele lor în limbile sud-slave
sunt: bg., s. -cr., mac. parnet .minte, inteligentă, întelepciune". În bg. şi mac. s-a
păstrat şi sensul religios al termenului în expresiile: bg. velna pamet, mac. velo.amu
pa.mjat .veşnica (lui) pomenire". Acest sens nu se regăseşte însă în ir.; bg„ mac. s.
-cr. reci sunt polisemantice.
III. Tratamentul e al ierului moale în cuvintele de tipul: mlrtveţ „mort" ( < v. sl.
mrtvt'd:ţ, oţet(< v. sl. od'td'), oves (< v. sl. ovlid?, săndeţ „judecător" (v. sl. sacfl'c:f.j,
udoveţ „Văduv" ( < V. sl. vrdovrcb'17 • Dintre acestea, Oţet Se înregistrează Şi în dr. 18 , iar
ova în toate dialectele române (dr. ovlz, ar. ovez, uvez, mgl. uves).
IV. Tratamentul lui iat ( < sl. c. ·~ „pare a se datora tot influentei bulgare" 19 ; în ir.
este redat printr-o vocală anterioară foarte deschisă, realizată adeseori ca un diftong
de tipul ea20 • Aceste împrumuturi sunt: baf1f. .cuvânt, vorbă" înregistrat şi în dr., în
traduceri din sec. al XVI-leacu sensul de .parole" 21 , dar şi în unele graiuri: bescadl
.poveste anecdotică, anecdotă" (zona Buzăului), besedl .vorbă, convorbire" (Ţara
Oaşului) 22 ; nevp'{ „logodnică", .sotia fratelui", .noră" (< v. sl. nevCst&); termenul
are corespondente formal-semantice şi· în celelalte trei dialecte româneşti23 ; tg»f
.teapă, aşchie" (cf. v. sl. cepati), se regăseşte în dr.: ţeapi, reg. ţapl.24 şi în mgl.: ~l
.teapă, ţepuşă, frigare"; Vtrt 11 credintă" (< v. sl. ve'ra) se înregistrează şi în mgl., dar
într-o formă nouă, cu e nediftongat: veri, ceea ce poate fi indiciul unui împrumut
recent sau, mai degrabă, a unui reîmprumut din graiuri bg., mac. ori s. -cr.; vrimt
.vreme, termen" (< v. sl. vr~me), dr. vreme, reg. înv. vreame, ar. vreami25 , mgl.
vreami. Remarcăm în tratamentul v. sl. C' > ir. e, ~o caracteristică distribuţională
c.
importantă: întocmai ca în elementele moştenite din latină, diftongul se păstrează
după labiale, indiferent de natura vocalei din silaba următoare, (trăsătură ce apropie
ir. de ar. şi mgl„ dar o deosebeşte de dr. nevastl) 26 • În această situaţie, rostirea
diftongată a v. sl. i; reflectând o etapă mai veche a evoluţiei limbii române, apare,
credem, normală şi nu în mod obligatoriu legată de rostirea slavă bulgară, aşa cum
presupune E. Petrovici (v. supra).
V. Tratamentul un pentru v. sl. ~,considerat de Fr. Miklosich drept reflex bulgar
în împrumuturi de tipul: ir. grumb „urât", munci .a (se) chinui", pomunti .a înnebuni",
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zmunti „a ameti" a fost interpretat de E. Petrovici ca o .substituire de sunete",
motivată de stadiul de dezvoltare a limbii române în momentul efectuării
împrumutului, când „româna nu mai poseda grupul on, devenit, cu mult înaintea
contactului mai intens cu slavii un şi uneori în" 27 •
O primă observaţie este aceea că termenul grumb apare şi în dr. reg.
(Transilvania): pbc grumbi (sin.: murgi, nc:agri. de scad, orcl.i.nari), der. grumbav
„meşter prost"; cu sensul de „aspru, ordinar, dur, necioplit, mojic" termenul se
înregistrează în Anonimus Caranscbicmis (gilccvindu-sl cu gluuri grumbe şi cu
strimbituri) şi la Dosoftei (Sinopiianii era/.. ./grumbi, încliritnici, silbatici în suftet,
sau, la acelaşi autor, în alt loc: Înduplecă suftetclc celor grumbi ti prostaci 28 . Cea de
a doua constatare se referli Ia forma bg. grub (ca în mac. şi s. -cr.) şi nu• grib, cum
ar fi trebuit să fie redată forma v. sl. grtbii' (înregistrata în Codex Suprasliensis) 29 •
Explicaţia evitării omonimiei cu gărb „spinare" nu ar convinge. După opinia noastră,
mai plauzibilăeste ipoteza receptării de către bg. a unui fonetism sud-slav apusean,
(în cazul de fată s. -cr.) într-o zonă de contact, de unde „inovaţia" s-a putut propaga.
Aşadar, să fie tratamentul rom. un al v. sl. 8 rezultatul exclusiv al unei .subtituiri
de sunete"? Cazul discutat ne determină să aâmitem, pentru vorbitorii dialectului
ce va deveni istroromân, şi contactul cu o populaţie al cărei grai era de tip sud-slav
occidental. Aserţiunea noastrli se întemeiază pe identificarea în aria sud-slavă de
vest, chiar în imediata vecinătate a teritoriului lingvistic dacoromân a toponimului
cu fonetism arhaic Dumbovo ( <• Dobovo < v. sl. dob.Y „stejar") „staro mjesto kod
kamenice u Srijemu "30 •
c·
c.
În privinţa celorlalţi trei termeni aparţinând categoriei în discuţie remarcăm
identitatea formal-semantică dintre ir. munci şi dr. munci .souffrir"31 şi doar semantică
dintre acestea şi mgl. mănl'oas 32 , care prezintă alt tratament al vocalei nazale v. sl. 2
şi anume: in, fază intermediara a evoluţiei lui e,Ia I din bg. (v. supra). Este posibil
ca termenul să fi fost receptat simultan în cele trei dialecte româneşti, dar din
graiuri sud-slave diferite: în dr. şi ir. din graiuri de tip sud-slav occidental, iar în
mgl. din graiuri de tip sud-slav oriental. Aceast presupunere este susţinută după
părerea noastră, şi de prezenta în ir. a verbelor pomunti şi zmuti, care îşi au
corespondente formale-semantice numai (subl. ns.) în s. -cr. (cf. s. -cr. pomutiti <
•pom~titi < v. sl. •m2titi, •pomgtiti, ser. smutiti < •smuntiti < v. sl. •sb'mt,titi).
VI. In sfârşit, tratamentul sud-slav oriental al grupului sl. c. •ka:j în ir. prafte (dr.
prqtie, ar. praşte, proaşte, mgl. praştl) este un alt argument pe care-l aduce E.
Petrovici în susţinerea tezei conform căreia strlimoşii istroromânilor provin din
părţile occidentale ale ariei sud-slave răsăritene 33 : „Trebuie însă precizat că nu
poate fi vorba decât de Dunărea de ]os, ale cărei ţărmuri erau puternic romanizate
în antichitate (mai ales malul drept) şi care, în tot cursul evului mediu, până în
zilele noastre, era legată prin nenumărate căi de transhumanţă cu Carpaţii"34.
Din cele arătate până în acest loc rezultă că, din cele 6 categorii de împrumuturi
vechi sud-slave ale istroromânei, considerate de E. Petrovici ca provenind din aria
sud-slavă răsăriteană, tratamentul lui iat nu constituie o dovadă certă în această
privinţă, iar tratamentul un al v. sl. 2 aparţine ariei sud-slave occidentale, reprezentând
stadiul intermediar al denazalizării vocalei~ devenita, în cele din urmă u în s. -cr.
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În această situaţie, credem că, se poate presupune un contact al istroromânei atât
cu graiuri de tip sud-slav oriental, cât şi occidental. În secolele XIII - XIV aflăm deja
din documentele vremii că, cel puţin o parte din viitorii locuitori de origine română
ai peninsulei Istria, se aflau în Serbia medievală: fenomenul rotacismului35, trăsătura
cea mai reprezentativă a dialectului ir. este prezent într-o serie de toponime şi
nume de persoană din regiunea amintită. Printre acestea toponimul Pagaru.pni,
numele unui cătun dăruit de Ştefan Duşan mll.năstirii Dec!ani ne-a atras atenţia în
chip deosebit, pentru că, el trebuie pus în legătura cu un *papruf, provenind din
lat. paganw36 în accepţiunea sa prim.ad, aceea de locuitor al unui pagus (sat sau
tirg) şi nu cu sensul său ecleziastic (ar fi fost lipsit de orice fundament logic ca unei
populatii creştine de rit ortodox, care convietuia cu o populaţie slavă de aceeaşi
confesiune, să i se fi atribuit un astfel de apelativ). Avem a face aşadar cu un
termen vechi, neatestat pe teritoriul lingvistic românesc de la nord de Dunăre. Alte
toponime înregistrate în aceleaşi documente medievale sunt: Sarebir.e, numele unui
sat din Bosnia, lângă Ti~~a. afluent al Drinjac!ei, spre apus de Drina; Marukct,
toponim aflat în regiunea munţilor ~ar, spre sud de Prizren. Ca nume de persoană
se înregistrează: Zmantara (< zman~ „smântână" < v. sl. •s."tmttana sau •sW..ctana37),
Burazerovici (primul nume provenind din regiunea Velebitului, iar cel de al doilea
dintr-o zonă situata la nord-vest de Titograd) etc. 38 • Pe baza distribuţiei spatiale a
toponimelor rotacizante, a căror arie coincide cu cea a raspândirii termenului cătun,
Silviu Dragomir a localizat aria rotacismului sud-dunărean în zona cuprinsă între
Morava şi Drina, „spre miazăzi, de la munţii Rudnik, până la Kosovo Polje, iar în
" 39 • Acesta este teritoriul care, în opinia
apus, din Stari Vlahi, până cltre munţii Sar"
sa, a constituit patria de origine a istroromânilor rotacizanţi40 • Cât priveşte teritoriul
situat în dreapta Moravei, se pare că acesta nu a aparţinut ariei rotacizante, după
cum indică numele Valniş (aluniş). Despre zona situată în stânga Moravei şi nordul
Macedoniei (foste iugoslave), între Vranje şi Prizren nu deţinem informaţii sigure.
Numele frăţiei mahomedane Alunovici ( < rom. alun) din regiunea Titograd ar fi un
indiciu că aici au existat şi vlahi care nu rotacizau. Aceste constatări l-au determinat
pe S. Dragomir să împartă teritoriul locuit de vlahii din nordul Peninsulei Balcanice
în evul mediu în două zone distincte: prima (cea mai veche, după părerea sa) este
zona ce se întinde în stânga Moravei Mari, spre sud, către munţii Rudnik, în nordul
Macedoniei, până la Vranje, iar spre apus până la Drina, pe tot cursul său. Cea de
a doua zonă cuprinde teritoriul de contact cu dacoromânii, în sudul Dunării, de la
Timok până la Morava şi de la Ni,ţ, spre răsărit, până dincolo de munţii Balcani41 •
Concluzia sa este că, aici, în aceste două zone strins legate (sub!. ns.), trebuie
plasată patria de origine a celor două dialecte balcanice (sub!. ns.): istroromân şi
meglenoromân42 •
Analizând şi comparând asemănările şi deosebirile structurale dintre istroromână
şi celelalte dialecte istorice româneşti, S. Puşcariu ajunge la concluzia că cele mai
putine elemente comune le are istroromâna cu aromâna, elemente comune cu
dialectul meglenoromân sunt mai numeroase, dar cele mai multe sunt comune cu
dacoromâna, astfel că, .dacă am dezbraca dilectul istroromân de împrumuturile şi
inovaţiunile ivite după izolarea acestui dialect, el ar avea aspectul unui subdialect
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dacoromân" 43 • Acest subdialect se vorbea în nord-vestul Peninsulei Balcanice (subl.
ns.) de către românii apuseni (strămoşii istroromânilor şi ai vegliotoromânilor - cei
atestaţi în insula Vegha, n. ns.) 44 , aflaţi în contact cu cei din nordul Dunării, fluviu
care .nu formează nici azi un hotar dialectal între românii din România şi cei din
Iugoslavia şi Bulgaria /„./, care n-a împiedicat şi nu împiedică nici astăzi pe păstorii
din sudul Transilvaniei ca să ierneze cu oile lor în Dobrogea, n-a format nici în
timpurile tracodace, nici în cele străromâne, o graniţă despărtitoare între frati de
acelaşi neam, ci mai degrabă un punct de atracţie pentru populaţia care trăia în
Carpaţii şi în Balcanii ce sunt, geograficeşte, acelaşi şir de munţi" 45 •
Ideea unităţii şi continuităţii româneşti din toate provinciile care fuseseră
romanizate - la nord şi sud de Dunăre - este dezvoltată şi susţinută de S. Puşcariu
atât cu argumente lingvistice, cât şi istorice46 • Această unitate a fost afectată, în
opinia sa, de valul migrator slav, care a distrus viaţa orăşenească şi a acaparat
regiunile fertile din Peninsula Balcanică, a asimilat pe localnici sau i-a silit să se
retragă în zone mai ferite unde practicau mica agricultură, dar mai ales păstoritul,
ceea ce s-a întâmplat şi cu strămoşii istroromânilor47 .
Într-un articol publicat relativ recent, I. Gheţie se alătură tezei lui S. Puşcariu 48 ,
aducând totodată în discuţie şi contribuţia majoră a lui S. Dragomir la lămurirea
controversatei probleme a originii românilor apuseni. Dacă este acceptat drept
habitat primar al acestora cel localizat de S. Dragomir (v. supra) atunci, opinează I.
Gheţie, trebuie să admitem că strămoşii istroromânilor au locuit din vremuri
îndepărtate în Moesia Superioară, adică acolo unde, după mărturiile lui Kekaumenos,
ar fi fost patria străveche a vorbitorilor aromâni. În cazul în care relatările scriitorului
bi:lantin se referă la Panonia Inferioară - ceea ce nu este exclus, după părerea lui I.
Ghetie -, S. Puşcariu şi S. Dragomir sunt îndreptăţiţi să caute teritoriul iniţial al
românilor occidentali în zona primelor atestări scrise, adică în Serbia. În caz contrar,
suntem obligaţi să fixăm acest teritoriu în Panonia Inferioară şi să admitem că ei au
coborât în regiunea delimitată de S. Dragomir, după plecarea aromânilor (încheiată
în sec. XI), probabil, sub presiunea ungurilor stabiliţi în sec. X între Dunăre şi
Tisa 49 .
Toate argumentele introduse până aici în dezbatere vin să susţină ipoteza
autohtoniei istroromânilor în Balcani în variantele Mildosich-Petrovici (care presupun
că „patria" de origine a lor s-ar fi aflat pe un teritoriu în care se vorbeau graiuri de
tip sud-slav răsăritean: bulgar) şi Puşcariu-Dragornir-Gheţie (care, dimpotrivă, le
aşează „patria" primitivă pe teritoriul în care se vorbeau graiuri se tip sud-slav
occidental: sârbo-croat).
Acestei ipotezei se opunea cea formulată de Ov. Densusianu, conform căreia
obârşia nord-dunăreană a istroromânilor nu poate fi pusă la îndoială'°. Argumentele
sale au fost însă respinse de S. Puşcariu 51 • Şi totuşi, cum se poate explica prezenta
rotacismului atât la istroromâni, cât şi în unele graiuri din vestul şi nord-vestul
teritoriului lingvistic dacorornân 52?
Această coincidentă frapantă îşi poate avea, credem, o dublă sorginte:
1. Continuumul lingvistic în epoca românei comune dintre zona circumscrisă
de S. Dragomir (v. supra) şi părţile vestice ale teritoriului situat la nord de Dunăre,
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unde se va fi prodt1s fenomenul fonetic menţionat, ca rezultat al influentei
asimilatoare sau disim~'iiatoare a unei nazale (m, n) ori a lui r în silabele învecinate 53 •
În orice c:z, atestarea toponimului Pagaruşani (v. supra) în Serbia medievală susţine,
după părerea noastră, teza autohtoniei unei părţi a strămoşilor istroromânilor acolo
unde i-au localizat S. Dragomir şi S. Puşcariu, adică, în nord-vestul Peninsulei
Balcanice.
2. Aportul de element românesc provenind din arcul intracarpatic, datorat
deplasării unor vorbitori ai limbii române (comune) spre sud. Cauzele acestei
presupuse „migrări" au fost explicate de Ov. Densusianu prin aşezarea ungurilor
între Tisa şi Carpati, ceea ce - afirmă lingvistul - .amena une certaine confusion
dans la population roumaine nord-danubienne /. ../. A la suite de cet evenement
quelques colonies roumaines quitt~rent leurs demeures pour emigrer au sud. 11 se
peut aussi que l'afflux vers le nord de !'element macedo-rournain ait provoque un
mouvement contraire dans une partie du domaine daco-roumain. Mais ii faut le
reconnaître, ce ne sont la que de simples hypoth~es 54 . După opinia noastră, viata
economică desfăşurată în tot cursul evului mediu pe teritoriul românesc de la nord
de Dunăre este principala - dacă nu şi singura - cauză a menţinerii legăturilor
strânse cu regiunile Balcanilor. Se ştie că, în afară de agricultură şi păstorit, românii
nord-dunăreni s-au îndeletnicit, în tot cursul evului mediu, şi cu transportul de
mărfuri nu numai spre Liov şi Marea Neagră, ci spre Adriatică 55 • Transportul şi
circulaţia mărfurilor dinspre şi înspre aceste ţinuturi datează încă din timpul stăpânirii
romane, căreia i se datoreaZă dezvoltarea impresionantă a căilor de comunicaţie
din Dacia (întâi, cu scopuri militare, iar apoi şi comerciale). Întreaga reţea rutieră a
provinciei urma cursul principalelor râuri care izvorau din podişul Transilvaniei
spre Dunăre şi Tisa. Un important drum comercial venea din Panonia cu traseul:
Aquincum (Budapesta) - Porolissum (Moigrad) - Napoca (Cluj) - Potaissa (Turda) Apulum (Alba-Iulia) - Târnava Mare - pasul Oituz - Piroboridava (Poiana) - Gura
Siretului - Tyras (Nistru). Dunărea, la rândul ei, a înlesnit legăturile economice ale
Daciei cu Marea Neagră, cu Balcanii, spre Serdica (Sofia), Philippopolis (Plovdiv) Byzantium (Istanbul), cu Adriatica prin Naissus (Nis) - Dyrrhachium (Durres) şi cu
Italia pe valea Savei. Pentru navigaţia pe apă, spre Dunăre, se foloseau Mureşul şi
Oltul 56 • Printre mărfurile care se comercializau, sarea ardeleană ocupa un loc
apreciabil. Aceasta trecea nu numai în Moravia, prin vadurile Tisei din Maramureş,
ci şi în Panonia, în ţinuturile stăpânite de avari şi mai departe, spre Europa Centrală57 .
Aurul din minele ardelene, exploatat cândva de romani, ajunge, pe aceleaşi drumuri
comerciale, în sec. VIII - IX la avarii ce locuiau în stepele de pe cursul mijlociu al
Dunării 58 .

O altă îndeletnicire populară străveche a românilor - în Transilvania, mai ales 59-,
care a înlesnit legăturile dintre vestul teritoriului românesc de la nord de Dunăre şi
cel din sud a fost industria cărbunelui. Menţinerea în dr. şi ir. a cuvântului drbunc
(clrburc) ( < lat. carbo, carbonis) este o dovadă în acest sens.
În sfârşit, dar nu în ultimul rând, păstoritul de tip transhumant a jucat acelaşi rol
de .liant" între românii de la nordul Dunării şi cei din nordul Peninsulei Balcanice.
Turmele din Transilvania treceau munţii spre bălţile din sud şi răsărit, ceea ce
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presupunea atât existenţa aşezărilor de oieri la poalele munţilor, cât şi a satelor lor
de la baltă, unde se pregătea nutreţul uscat pentru turme60 , a cărui denumire,
moştenită din lat. fenum, a devenit în dr. Bn, iar în ir. 6r (cu rotacismul ca~cteristic).
Este probabil ca termenul păstoresc cumarac, înregistrat în ir. cu sensul de .pălărie
(purtată de ciobani)" 61 , piesă ce face parte din costumul lor, să fi fost adus de către
păstorii români din nord, tot pe această cale (în dr.: cominac, a•milnac62).
Se înţelege că, toate aceste circumstanţe au creat condiţiile cele mai favorabile
pentru menţinerea unor legături permanente şi, de ce nu, pentru stabilirea, în timp,
a unor români nord-dunăreni în aşezări româneşti din nordul Peninsulei Balcanice
nu neapărat în împrejurări istorice deosebite, ci din diverse motive de ordin particular.
Presupunem că, influenta graiurilor româneşti de la nord de Dunăre asupra celor
vorbite la sud de fluviu s-a propagat, urmând trasee diferite: unul, pe direcţia estvest, pe văile Mureşului, Tisei până dincolo de Dunăre, pe malul stâng al Moravei,
în regiunea în care a identificat S. Dragomir pe .strămoşii rotacizaţi ai istroromânilor",
iar celălalt, cu orientarea nord-sud, pe valea Oltului, până în zona Timok, acolo
unde se întâlnesc graiurile de tranzitie dintre grupurile sud-slave orientale (bulgare)
şi cele occidentale (sârbo-croate), ceea ce explică, după părerea noastră, caracterul
„mixt" al fonetismului celor mai vechi împrumuturi sud-slave ale istroromâniei şi
lipsa rotacismului la unii vorbitori ai dialectului63 •
Această populaţie românească, identificată de S. Dragomir în nordul Peninsulei
Balcanice, împreună cu cea .infiltrată" pe căile amintite din regiuni ale fostei provincii
romane Dacia va fi numită de greci ,,Maurovlahi": .I Rumeni scttcntrionali (subl.
ns.) vennero detti dai greci dell'eta di mezzo Maurovlahi (Mavrovlachi, Vlachi neri)
/ .../. Dai greco, Maurovlahi provenne il latino Morolachi, Morlachi (onde I' italiano
Morlacchi) col quale nome si designavano nel medio-evo i Rumeni parlanti la
lingua rumena" 64 . Despre aceşti „Rumeni settentrionali" care şi-au avut aşezările în
nordul Peninsulei ne informează şi un studiu recent al lui C. Poghirc65, în care este
clarificată semnificaţia termenului Maurovlah, tradus „mecanic în textele medievale
prin Nigri Latini": „Dans ce cas, aussi bien que dans Ies bulg. Beli-Vlasi / .../ et
O:rni-Vlasi / .../ il s'agit d'une ancienne signification indo-europeene des noms de
couleurs: noir - Nord, blanc - Sud, rougc - Est et vcrt ou bleu - Ouest. Cette
symbolique est presente dans des mythes et des contes populaires, dans l'heraldique
! .../, ainsi que dans la toponymie /.../66 •
Problema care se ridică este până când s-au putut produce aceste .infiltrări" de
populaţie nord-dunăreană în ţinuturile menţionate din sud. Ov. Densusianu (care
susţine originea nord-dunăreană a tuturor istroromânilor, v. supra) consideră sec.
XIII drept limită superioară a separării ir. de dr. 67 . I. Popovici împărtăşeşte aceeaşi
opinie, făcând precizarea că, deplasarea viitorilor istroromâni s-a realizat în două
etape: sfârşitul sec. al Xi-lea, încă în vremea comunităţii dintre dialectele ir., dr. şi
mgl., până în sec. al XIII-iea şi, cea mai importantă, după părerea sa, perioada
cuprinsă între sec. al XIV-iea şi al XV-lea68 . Două sunt însă motivele pentru care
această cronologie credem că nu poate fi acceptată: lipsa împrumuturilor maghiare
în istroromână şi lipsa din inventarul vocalic al dialectului a fonemului î. Cu alte
cuvinte, seria centrală a sistemului său vocalic este incompletă, întocmai ca în
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meglenoromână şi în aromâna fărşerotilor69. Prezenta vocalei centrale ă în unele
limbi sau dialecte vorbite în Peninsula Balcanică este considerată de către specialişti
drept „balcanism primar" 70 • Fenomenul se înregistrează în bulgară, în dialectele
macedone, în cele sârbo-croate din regiunea Ti.mok-Prizren (sub!. ns.), precum şi în
dialectul tase al albanezei7 1 (vorbit în regiunea în care îi întâlnim şi pe aromânii
fărşeroţi). Menţinerea acestui „balcanism primar" în istroromână ca atare, fără
închiderea lui la î (cum s-a întâmplat în dacoromână şi în aromâna de tip A72 ) ne
determină să considerăm că, aportul de element românesc nord-dunărean a încetat
odată cu încheierea perioadei cunoscută în literatura lingvistică sub denumirea de
„limba română comună" (sec. VI, VII - X, XI)7 3 •
În concluzie, apreciem că, marea masă a strămoşilor istroromânilor provine din
regiunile septentrionale ale Peninsulei Balcanice, din cele două zone ale Serbiei
medievale fixate de S. Dragomir pe ambele maluri ale văii Moravei (una, în care se
identifică fenomenul rotacismului, pe malul stâng al râului, iar cealaltă, nerotacizantă,
în dreapta sa, orientată către nord, nord-est, spre Timok). Ambele zone s-au aflat în
contact cu nordul dunărean prin două importante căi de legătură: cea cu directia
est-vest: valea Mureşului - valea Tisei - Dunăre şi cea cu direcţia nord-sud: valea
Oltului - Dunăre -Timok. Acest contact s-a mentinut până în secolele X - XI. Dacă
ipoteza se verifică, putem vorbi despre o „poligeneză" a coloniilor româneşti atestate
ulterior în peninsula Istria.
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