Vasilka Aleksova (Sofia)

Un model comun de denumire a actiunii
,
a se mărita (şi a mărita) în limbile bulgară
si
, română

a terminologiei nunţii în bulgară şi română arată,
explicabile, şi o seamă de elemente comune - unităţi lexicale sau modele de denumire identice, atât pentrn mesele şi obiectele 1ituale. cât şi pentru personajele principale. Paralelisme impresionante se observă în
cadrul verbelor şi locuţiunilor verbale care denumesc aqiunea a se căsători. Fiecare model clin română îşi găseşte echivalent în bulgară - şi verbele, create din cuvântul casâ (a se câsâtori/zadomjavam se)I sau din cap (a se căpătui/glaijavam
seP., şi folosirea unei perechi, denumind aqiunea clin punctul de vedere al bărba
tului şi al femeii (a se însura. a se mărita/icnja se. omăivam se) şi multe altele.
Aici trebuie menţionată şi locuţiunea verbală a se duce (a merge) dupâ ci11e1.1a cu
sensul .,a se mărita·' şi cea legată de ea a da după cinel'a .,a mărita", modelul cărora
îl regăsim şi în bulgară. Acest model comun, la care ne oprim aici, este rar pomenit
în cercetările comparative. El reprezintă un stadiu mai arhaic în denumirile acţiunii
a se mârila si, respectiv, a mărita.
1. În cercetarea sa asupra terminologiei instituţiilor indoeuropene, Emile Benveniste remarcă lipsa unui termen al căsătoriei, fapt notat şi de mulţi alţi cercetători.
„Se srune, şi cu expresii des înnoite în diferitele limbi, despre b:1rbat că duce (acasă) o femeie pe care un alt bărbat o dă Oat. uxorem ducere şi nuptum dare), iar
despre femeie că intră în starea unei sopi, primind o funcţie, şi nu realizând un act
Oai. ire in matrimoniwn) ·'.~.
De obicei. terminologia indoeuropeană a căsătoriei este rrivită chiar din perspectiva schimbului general ele mărfuri, fiind ea însăşi un act de vânzare-cumpăra
re·i. Crme ale unei astfel de concepţii despre căsăto1ie se găsesc şi astăzi în ritualul
nupţial al multor popoare indoeuropene, ca şi în terminologia respectivă (cf. de ex.
ucr. prodovat' molodu „a da mireasa mirelui", liter. "a vinele mireasa", starosta
bran 'skij şi starosta dan 'skij „starostele mirelui" [care ia] şi „starostele miresei'' [care
dă], rus. data ,darul unei fete de soţie'", ceh. vdavky „nuntă")5. Desemnarea căsă
t01iei prin trei verbe - a da. a duce (sau a lua) şi a merge- se înse1ie printre aceste
urme.
2. Pentrn a se denumi acţiunea a lua o soţie în unele limbi indoeuropene se
folosesc forme cu rădăcina •wuedlhl - „a duce" şi, în special, „a-şi duce o femeie
acasă" (cf. v. bg. mditi „a duce; a se însura", legat de lit. vadyti, vadau „a duce; a
se însura'", Jet. vest, vedu „a duce; a se însura·', indo-iran. vad/ni. „mireasă, soţie",
O. Cercetarea

pe

comparativă

lângă diferenţe, aşteptate şi
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avest. vadu „am pe cineva de soţie", vezi tot aşa v. ms. voditi ienu „a se însura" şi
zwod „cununie secretă" la cei de rit vechiei.
2.1. În unele dialecte ale limbii bulgare verbul l'odja (< v. bg. voditi) înseamnă şi azi pe lângă „a duce pe cineva după sau cu sine" şi „a avea pe cineva de soţie
sau soţ", deci a fi Glsătorit. De exemplu: voda - reg. Ihtiman 7; l'odim - Samokov,
Bure!8: od'ă- reg. Komotini9; og'â mâs - „sunt măritată" - reg. Elena IO etc. Verbul
este folosit şi reflexiv cu sensul „a fi căsători\i'', ele ex. vud!fă să malu - mlogu
malo-mlogu - del'it mesţâ- „erau tăsătoriti puţin - mult - nouă luni'' (Voiniagovo,
reg. Karlovo)ll. După cum se vede clin exemplele date, subiectul acestui verb poate fi şi masculin, şi feminin. iar acţiunea a se însura (deci numai din punctul de ve"
dere al bărbatului) se poate exprima p1in unele derivate ale verbului în discuţie sau
ale lui veda-doveda (hulka), zavaidam. zaveda (bulka)l2 - liter. „a-şi aduce o mireasă (soţie) - teg. Ihtiman; dovede (devojka)- în dialectele macedonenel3; dovodjam, dovoidam. doveidam. dovaidaml4. Se întâlnesc şi variante lexicale ca de ex.
dokănwăm, dokarăm „a aduce, a duce", dar şi „a se însura" - reg. Vidin15. Întrecut, verbele rnate au fost mai larg întrebuinţate pe teritoriul lingvistic bulgar cÎ.1
sensul „a se însura", fapt dovedit şi de atestarea unor substantive derivate ca: zade1rojka „o fată pe care cineva a luat-o, cum fac în sate, ca să se căsătorească cu
ea"l6 sau izvod-într-o expresie cu sensul „a-şi mărita fata, a o da afară din casă"17.
Mai des, cu sensul „a se însura·', în dialectele bulgare se foloseşte verbul vzemam „a lua" - de ex .. zema: zimam. zemă; uzimăm; zeme za iena18 etc. Acest
verb poate însă însemna şi „a se mărita".
2.2. În română, ca şi în alte limbi romanice, se utilizează numai a lua_- a lua
(de) nevastă Şi, mai rar, a lua de hărhatl9. Această expresie cu structură identică
în .limbile balcanice este caracteristică limbajului popular, cum a remarcat şi Gr.
Brâncuş 20 .
·
2.3. Având în vedere păstrarea sensului „a se însura·" al derivatelor verbelor
l'odja. veda „a aduce, a duce", s-ar putea conchide că în bulgară a supravieţuit, deşi
rar folosit, un model mai arhaic de denumire a însuratului, pierdut în română (dar
cf. în lat. uxorem ducere).
3. Expresia bulgărească dol'eidam hu/ka. iena denumeşte căsătoria, cum era
subliniat, numai din -punctul de vedere al bărbatului. S-ar putea pune întrebarea:
există sau nu în dialectele bulgăreşti o expresie sau o lexemă paralelă, care să aibă
ca subiect femeia? În societatea tradiţională, bărbatul ia femeia care îi este dată şi
o duce acasă, dar ce face ea?
3.1. În unele limbi slave există expresia „a se duce, a ieşi după bărbat" cu sensul „a se mărita'· - rus. vychodit zamui, idti zamui, ucr. vichoditi zamii. pol. ll'.}'chodzic za mai, sloven. za-moi iti. ser. poeu za ... etc. Important este să subliniem aici folosirea prepoziţiei za „după". Când este dată şi luată (dusă), femeia îşi
părăseşte casa, iese din ea, şi se duce după bărbatul ei. Savantul gem1an A. Bruckner explică astfel acest fel de denumire a măritişului: „Slavii nu recunosc independenţa femeii, pentm ei femeia trebuie să-şi urmeze soţul ca o vită, de aceea idet'
za myiă este cea mai reprezentativă expresie pentru măritiş"21.
3.2. O exprirnare asemănătoare a căsătoriei din punctul de vedere al femeii,
printr-un verb cu sensul ,a se duce", există numai în limbile slave. În unele cercetări
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concrastive sunt menţionate paralele din maghiar:i, finlandeză, curcă. deci nu numai
din limbi indoeuropene22. Tur. koca _va gilmek f varmak) şi ung. jemezmeuni conţin
în strucrura lor tot un vem cu sensul .a se duce~ (a se duce la sau către bărbat), adică
a iesi din propria familie23. Acelaşi model se întâlneşte şi în albaneză - mjti te burri
„s-a cisătorit~. liter. .s-a dus la (către) hărbar 1 ~. sau în dialectele ţigăneşti în Balcani
- diat• romeste .mă duc la txirhll. mă măritM (cu complemencul în cazul IOc:ativ).
Trebuie notată însă aici o diferenţă între modelul slav şi celelalte exemple
amintite: în ultimele lipseşte prepoziţia cu sensul de succesiune în spaţiu.
3.3. Dacă o asemenea expresie ar exista în bulgarJ, ea ar fi al doile-.i element
dintr-o pereche simetrică cu zaveidam. doveidam fiena). Când însă este vorba de
modelul în discuţie din limbile slave sau când se fac referiri şi la alte limbi, de obicei nu se dau exemple din limba bulgară. Cneori chiar se menţionează că el nu
există în bulgar.1 contempor.1nă 2 '>, deci că expresia bulgară veche idet ·za myiă nu
s-a păstrat. Înrr-adevăr. ea nu s-a păstrat în bulgara literar:i. dar au scăpat atenţiei
cerceeătorilor faptele dialectale. În unele dialecte ale limbii bulgare se întâlneşte şi
astăzi locuţiunea verbală ida za (njakogo) care conţine în structura sa un vem cu
sensul .a merge, a se duce" şi o prepoziţie (za) însemnând succesiune în spaţiu.
Modelul este atestat în partea de vest a teritoriului lingvistic bulgar. De exemplu:
reg. Lom - Ja dojdi, ,'tiaro, za merre·' .Ia vino. Maro, după mine 26; reg. Vraţa .,sie ide za druk~ .o să se ducă după altcineva"D; reg. Kiustendil - ida za nekogo
~a se duce după cineva".28; reg. Blagoevgrad - „da ida za nego·' ~să mă duc după
el~29 şi, tOl aşa, în graiurile macedonene din afara hotarelor tării.30, ca şi bulgarii aflaţi în Tunoc şi Morava3 1. Rar sunt atestate întrebuinţări din alte regiuni, ca de ex.
din I..oveci32. În unele graiuri. tot de vest, prepoziţia za poate fi înlocuită cupo, cu
aceeaşi semnificaţie de succesiune în spaţiu, de ex.: reg. Vidin - ~f>OS/a po on 'a"'
..s-a dus după acela, s-a măritat cu el~33; reg. Vraţa - ?zanka po Stefan da ide"
~1.anca după Ştefan să meargă"3'l; reg. Samokov - „Neeem po tebe da idem" „Nu
vreau să mă duc după tine~35.
În reg. Ihtiman, M. Mladenov a notat expresia begala za ~s-a căsătorit fără
voia părinţ.ilof"', liter.•a fugit după".36. Această construcţie (şi cu prepoziţia za în
loc de po) se întâlneşte şi în alte regiuni de vest- Sofia37, Pemik.38, KiustendiJ39.
3.3.1. E.ste de notat şi aici, în expresiile bulgăreşti, ca şi în expresiile din alte
limbi slave, prezenţa prepoziţiei za sau a lui po. Într-un studiu asupra prep01iţiei
za şi prepoziţ..iilor cu sensuri identice din limbile balcanice, P. Asenova atrage atenţia asupra faptului d în evoluţia istorică a limbii bulgare această prepoziţie s-a îndepărtat cel mai mult de sensul său din bulgara veche - succesiune în spaţiu40.
Acest sens se păstrează în celelalte limbi slave, iar în bulgară - numai în unele graiuri, şi în anumite construcţii, ca de exemplu în i.da za njakogo (v. bg. iii za myi.ă)
~a se mărita~. În acest model de denumire a măritişului se oglindeşte, după I. Zaimov, obiectul căsătoriilor în trecut- „adică femeia era furată şi se ducea după viitorul soţ"-'ll _Avâr_i<l în vedere materialele adunate, am putea presupune că aria de răs
pândire a folosirii prepoziţiei za cu funcţii spaţiale se plaseaz.ă în partea de vest a
teritoriului lingvistic bulgar.
Bine delimitată este aria de răspândire a prepoziţiei po. Întrebuinţarea ei
pentru a se arăta succesiunea în spaţiu nu este specifică limbii bulgare literare con-
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temporane, funcţia aceasta veche se păstrează numai în unele graiuri. Analizând-o
în special, T. Kostova menţionează şi modelul sintactic la care ne referim în cercetarea de faţă. Autoarea stabileşte răspândirea geografică a acestui sens arhaic al
prepoziţiei, existent în bulgara veche, în partea de vest a ţării42. Mai târziu, M. Mladenov a realizat o hartă, din care reiese tot aşa că sensul în discuţie este răspândit
numai în grupa graiurilor de vest43 .
. 3.3.4. După cum se vede şi din n1spândirea prepoziţiilor folosite în construcţiilor citate, modelul cercetat de noi poate fi definit ca specific mai ales graiurilor
bulgare de vest.
3.4. Şi în graiurile româneşti se întâlnesc expresiile a merge dztpă cineua. a se
dztce după cineva, formate în mod identic cu expresia din bulgară ida za (poJ
1~jakogo şi având acelaşi sens - „a se mărita". În Jiqionarele contemporane ale limbii române sunt notate cu precizarea stilistică - învechit, popular. În Diqionarul
moldovenesc însă astfel de precizare lipseşte4 4 . Expresia a merge după cineva este
atestată în scris din secolul al XVII-iea .:... în Biblia de la Bucureşti de la 1688 şi la
Dosoftei, deci în monumente atât din Moldova, cât şi din Muntenia (de ex .., ... să
nu me1-gi tu după tineri, măcar sărâc, măcar avut", „Nu poci suferi a mearge dupâ
un căsătoriu mai prost ca mine"45). Astăzi putem descoperi această expresie cel
111ai des în culegeri de folclor românesc. Materialul fişat, cel mai des din cântece
populare, deşi nu este foarte bogat, arată o răspândire largă a modelului pe teritoriul limbii române. De exemplu: „Spune, spune, pui de cuc, după care să mă duc'·
- Dobrogea46; ,,Întrebai fnmza de nuc după care să mă duc" -Ţara Lăpuşului 47 ;
„Foaie verde de trifoi,/ Da m-au cerut la mama doi./ ... dipi care să mă duc" - Bucovina48: „După iei nu m-oi duce" - Ţara Oaşului49; „Mi te cere un diecel, mere-i,
mândră, după el? - După diac nu m-oi duce" - Transilvania SO etc.
Cea mai mare parte din materialul fişat provine clin Transilvania şi Moldova,
dar n-am putea spune că acolo expresia discutată a fost mai larg întrebuinţată. Totuşi, reamintim faptul că în Dicţionarul moldovenesc, apătut la Chişinău, ea nu
poa1tă note stilistice, ceea ce ar putea însemna că acolo nu se simte învechită. Fără
a îndrăzni să precizăm cu siguranţă aria de răspândire a modelului cercetat, am putea presupune că el este cunoscut pe tot teritoriul dacoromân. În limba română,
prepoziţia dupâ are sensul de succesiune în spaţiu. larg întrebuinţat, deci nici
aceasta nu ne ajută (cum a fost în cazul prepoziţiei din expresia bulgară) la formularea unor_ concluzii areale mai precise.
4. În ce priveşte folosirea unor prepoziţii cu sensul succesiune în spaţiu în expresii legate de căsătorie, asemănarea între bulgar3 şi română poate fi urmărită şi
mai departe. În diferite limbi, acţiunea „a mărita" (din punctul de vedere al părin
ţilor fetei) este exprimată şi cu un verb cu sensul „a da". În limbile noastre însă
complementul indirect în construcţiile cu a da poate fi introdus şi cu prepoziţia
za/dupâ - a da dupâ cineua, davam za njakogo. La fel ~i în alte limbi slave, nu
numai bulgară.
4.1. În bulgară, măritarea unei fete de către părinţii ei este exprimată şi prin
verbul davam „a da" şi o construcţie prepoziţională (în loc de dativ) cu na - davam (dâste1.ta si) na r~jakogo „a-şi da (fiica) cuiva·'. De aceea ea este dadenica,
sdavanka sau sdadenica „fată, măritată cu voia părinţilor"51. Mai rar se întâlnesc în
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această situaţie prepoziţiile za sau po- dauam za (po) njakogo "a da după cineva".
Materialele adunate până acum arată întrebuinţarea lui po mai ales în reg. Vidin şi
Kula, deci în Bulgaria de Nord-Vest (de ex. „Ce te me po teb ne dacha" „Că ei nu
m-au dat după tine" - s. Izvor, reg. Vidin)52. Mult mai larg este întrebuinţată construcţia cu prepoziţia za în reg. Şumen, Lom53, Montana, Godeci, Trân, Sofia,
Kiustendil. Blagoevgrad, Razlog, Koprivştiţa54. Se întâlneşte şi în graiurile macedonene (de ex. „Sto me, majko. dade za toj pusti Grujo?· 55 „De ce m-ai dat, mamă,
după acest afurisit Grniu?"), ca şi în graiul bulgarilor din Banat (de ex . .. Mene me
mama ne dava za uscer'56 „Pe mine mama nu mă dă după cioban·'; .,Pita li, Tinke.
mama ti da dadat tebe za mene?··57 „Ţi-ai întrebat, Tinke, mama, să re dea după
mine?").
Oprindu-se mai pe larg la folosirea prepoziţiei za cu această funcţie, caracteristică prepoziţiei na, I. Zaimov o localizează în sud-vestul teritoriului lingvistic
bulgar58 . Putem însă lărgi aria fixată de el şi la nord-vest, iar exemple sporadice, ca
de ex. cel din reg. Şumen (nord-estul tării), arată o răspândire mai largă a modelului davam za njakogo în trecut. Spre deosebire de autorul citat, nu credem cii aici
prepoziţia za (sau po) este folosită pentru a realiza analitic cazul dativ (în loc de
Ha). Ni se pare mai probabil că. în acest caz, ca si în expresia ida za n;akogo, prepoziţia za are sensul de succesiune în spaţiu - a-si mă1ita fiica înseamnă a o da
ca sâ meargâ după cineva. ca să.-1 urmeze. <V., în sprijinul acestei păreri, un exemplu dintr-un cântec popular - ,.Zasto me. mafko, 11e dadi.za Sanko jazi da ida ·59
„De ce nu m-ai dat, mamă, după Şanko eu să mă duc?'').
4.2. În graiurile limbii române, împreună CLI a da cuiz1a (sau a da la cineva)
cu sensul „a mărita", se foloseşte şi construcţia a da dupii cineva. De ex.: .,Dă-mâ.
mamă, cui mă cere, să mă fac şi eu muiere" - Turda6°; .,Dâ-mă, mamă, la marit.!1,
că vremea mni s-o-mpliritll ... "61: .,Hai. măicuţă, mama mea, după urât nu mă da"
- Maramureş62; „Dacă mama ta nu vrea dupâ mine să te dea'· - Bucovina63;
.,Dâ-mâ. mamă, dupâ drag, n-aştepta după iosag·' - Hunedoara64; „Atunci întelege
că le este voia lor de a da fata după ti11eru1 acela ... ·· - com. Brebu, Prahova (din
răspunsurile la Chestionarul lui B.P. Hasdeu)65 etc.
Exemplele cu prepoziţia dupâ, pe care le-am scos de cele mai multe 01i din
culegeri de cântece populare. arată o răspândire identică cu a modelului a se duce
după cineva, deci. spus cu oarecare reze1ve. în toate marile provincii dacoromâne,
dar şi în meglenoromână - dau dupu (de ex. „Nu ti dau dupu uminet.,;u, şi ti dau
dupu uşinets")66. N-am putut găsi până acum modelul în aromână, totuşi nu îndrăznim să afirmăm că nu există.
4.3. A da la cineva sau cuiua. ca şi a da după cinel'a corespund întru totul
expresiilor bulgare davam 11a njakogo. dal'am za (pa) n;akogo ca structură şi semnificaţie. Singura diferenţă este lipsa unei construqii cu complementul în dativ în
limba bulgară. în care nu s-au păstrat cazurile. Pentru noi reprezintă interes expresiile identice în care este folosită prepoziţia după si respectiv za (po) ca şi în modelul a se duce (a merge) dupâ cinez'a / ida za r!iakogo.
5. Acest model comun de exprimare a aqiunii a se mârita si respectiv a mă
rita în bulgară şi română reprezintă, după cum a fost notat mai sus, un stadiu mai
arhaic, şi arată starea de dependenţă a femeii în societatea tradiţională.
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Aria lui de răspândire pe teritoriul limbii bulgare şi cel al limbii române - parcea de vest a Bulgariei şi, în linii mari, coc teritoriul dacoromân - îl înscrie în primul
tip din cunoscuta tipologie a ariilor lingvistice bulgaro-române, stabilită de M. Mladenov67. Tipul respectiv, care cuprinde chiar aria delimitată pentru modelul
nostru, este cel mai arhaic cip de arie comună şi prezintă des paralelisme cu celelalte limbi slave, ca şi în cazul nostru.
În ce priveşte originea modelului în cele două limbi, am putea spune d în
bulgară el este moştenit din bulgara veche. Având în vedere situaţia din latină (cf.
uxorem ducere, nuptum dare şi ire in matrimonium). putem presupune că româ·na a moştenit tendinţe latineşti, întărite prin influenţa bulgară veche. Iar folosirea
prepoziţiei dupâ, însemnând succesiunea în spaţiu în construcţiile sus-amintite, a
fost împrumutată din bulgara veche. În orice caz, amândouă limbile au păstrat
acest vechi model de denumire a căsătoriei din punctul de vedere al femeii (şi al
rudelor ei), pierdut în multe alte limbi.

Prescurtări:

avest.
ceh.
indo-iran.
lat.
let.
lit.
pol.
rus.
ser.
sloven.
tur.
ucr.
ung.
V. bg.
V. !US.

-

avestică

-cehă

- indo-iraniană
- latină
- letonă
- lituaniană
- polonă
- rusă
- sârho:croată
- slovenă
- turcă
- ucraineană
- ungară
- bulgară veche
- rusă veche

Note
1. Acest model a fost discutat de noi în articolul publicat în RESEE. XXXI, 1997, 3-4,

sub tipar.
2. În dialectele limbii hulg;1.re, acest verb înseamnă ele obicei „a se logodi" şi foarte rar
are sensul de „a se căsători".
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3. Emile Benveniste, Le uocabulaire des institutions indo-europeennes. 1. Economie,
parente. societe,

ParL~.

1969. p. 239.

4. Cf. T.V. Gamkrelidze, V.V. Ivanov, Indoevropejskij jazyk i indoeoropejcy, T. I-II,
Tbilisi, 1984, p. 756.
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