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THE DENOMINATIONS FOR ‘SHEPHERD’ AND THEIR  
DERIVATIVES IN THE ROMANCE LANGUAGES 

LUCHIA ANTONOVA-VASILEVA 

The names for ‘shepherd’ denote a term, which is very important for the 
livelihood of the European nations from the ancient times to the present day. 
Nowadays the way of raising sheep has undergone significant changes, which 
reflects in the evolution of the name for ‘shepherd’. However, shepherding 
continues to be of importance for the peoples of Europe. In the northern European 
countries, due to the specific climatic conditions, sheep are not bred and hence, 
there are no denominations for shepherd. The relationship of the word to the basic 
livelihood concept determines their similarity in terms of onomasiological basic 
form. Most of the names are motivated by the name of the animal sheep, used as 
root of the word. This root transforms with suffixes for nomina agentis. The 
material for Atlas Linguarum Europae (ALE) shows that in the European 
languages many denominations are recorded, derived from the naming of the 
animal sheep: for example, with the root ovc: ovtsa > ovčar [овца > овчар] in 
Bulgarian and many other Slavonic languages; ber-: brebis > berger in French and 
other Romance languages; pecor-: pecora > pecoraio in Italian and other 
languages; muton-: mouton > moutonnier in French and other languages; shep-: 
sheep > shepherd in English, German and other languages; juh-: juh > juhas in 
Hungarian and other languages; lam-: lammas > lampuri in Finnish etc.  

The aim of this article is to study the names for shepherd in Romance 
languages as well as in some languages, closely related to them. 

It is interesting to know that according to the Sanskrit-English Dictionary in 
Sanskrit there is not a registered naming for ‘shepherd’, derived from the root of 
the word avika, which means ‘sheep’ (SED 1970: 155 – avika). There exists a 
naming formed from the root pas-: paṡú or paṡu m. having the following 
meanings: ‘cattle’, ‘kine’, ‘any tethered animal singly or collect’; ‘a herd’; ‘a 
domestic or sacrificial animal’; ‘wild animal’; ‘any animal or brute or beast’ (also 
applied contemptuously to a men); ‘an uninitiated person’; ‘a mere animal in 
sacred things’; ‘an animal sacrifice’. There is a derivative pasú, paṡu–nātha m. 
‘lord of cattle’; a herdsman; paṡú// paṡu–pā; paṡú//paṡu–pāla with the same 
meaning (SED 1970: 611 – paṡ- paṡú or paṡu). It is evident that the denominations 
from root pas-, widespread also in many European languages, are well known in 
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Sanskrit. They are additionally connected with the etymon (in etymological plan) 
for a pet. The initial form of this root in Sanskrit, however, has rich semantics, and 
shows great variation in meanings. It might be concluded that they are closely 
related to the meaning of ‘animals for a special use’. All these are associated with 
the practice of animal sacrificing, widespread in ancient times. Therefore, this 
naming is widely distributed in the biblical texts and Christian literature. In 
Christian literature, as well as in related literary texts the figurative meaning 
‘novice, parishioner’ of the word sheep came into use. So, the two concepts built a 
linguistic picture of the Christian leader and his followers, that of the shepherd and 
his sheep. On this basis the secondary meaning ‘priest, spiritual guide’ was 
developed in many European languages. In some languages denominations with a 
root related to the name of the animal ‘sheep’ develop similar meanings, but not as 
often as the names with root pas-t-. The same occurs with the phrase combinations 
(collocations) of two types of words – that with meaning ‘animals for a special use’ 
(with the root pas-t-) and that with meaning ‘sheep’ (with the root ovc-, bre- etc.). 

According to the Oxford Latin Dictionary in Latin the denomination pastor 
m. ‘one who looks after flocks, herds, poultry, etc., especial a shepherd’ is 
registered with the meaning ‘shepherd’. It has also registered the figurative 
meaning ‘adoptive-father’ (OLD 1983: 1306). The noun is related to: pastus m. 
[pasco + -tus] – 1. ‘the feeding or pasturing of animals’; 2. ‘feeding-ground, 
pasture; also, means of feeding, pasturage’. 

The lexeme pastor develops word-formation derivatives related both to its 
direct and figurative meanings: pastōralis adj. ‘of or connected with animal 
husbandry, pastoral; on a (particular) pastor; of a type of poetry – pastoral, 
bucolic’; pastōrĭcius adj. ‘of or connected with herdsman’; pastōrius adj. [pastor + 
-ius]. Derivatives related to figurative meanings in Latin are widespread in modern 
Romance languages. They become evident in the cultural vocabulary and 
terminology of the European peoples. 

It should be noted that in Latin denominations for ‘shepherd’ derived from 
the name ouis (OLD 1983: 1278), ovīnus, ovis (DGLI 1965: 1180) for ‘sheep’ are 
not found. There exist some other derivatives from roots of this significance as: 
ueruex, ~ēcis m., uerbex pl. (berbex); berb- (by assimilation) (OLD 1983: 2045) ‘a 
castrated male sheep’; pecorālis adj. ‘of or connected with cattle’; pecorōsus adj. 
‘marked by large numbers of cattle’ (OLD 1983: 1315). Some of the differences in 
the namings for shepherd in European languages is due to the fact that they are 
formed from different types of denomination for a sheep. In some languages there 
are different names for the shepherd which depend on the type of the denomination 
for the flock of sheep that he grazes: for example, young sheep which are 
nulliparous; dairy sheep with their lambs; dairy sheep, separated from their lambs; 
neutered sheep etc. But such a practice to separate sheep according to their age and 
their use for the production of milk, meat, wool, etc. sometimes is limited even 
according to the different seasons. Since ancient times, as the Sanskrit material 
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shows, there exists the practice of mixed breeded animals. And within the modern 
European languages usually one or some individual types of names for sheep  
functions as a representative and becomes the basis from which to form the name 
of a shepherd (for example in Italian pecore not ovino, but in Spanish ovelha, in 
French brebis and mouton etc. – vide infra). 

In Italian denominations meaning ‘shepherd’: pastore m. ‘shepherd’; pastora 
f. ‘shepherdess’ (synonym pecoraio) (DGLI 1965: 1218; DSTI 1981: 472) are 
formed with the root past-. The name pastore has a stylistically colored figurative 
meaning ‘spiritual leader’, ‘priest’; pastore di anime ‘clergyman, priest’; ‘pastor’ 
(religious). The lexeme occurs in sustainable phrases (collocations) in literary 
texts: ‘member of Academie of Arkadia’; pastore in Buon ‘the good shepherd – 
Jesus Christ’. In use there are also semantic derivatives: pastorella f. – 1. ‘shepherd girl’; 
2. ‘straw hat with a wide brim’; pastorelo m. ‘shepherd boy’; pastura f. – 1. ‘pasture, 
grazing’; 2. ‘feed, food’; pasturare v. – 1. ‘graze, grazing’; 2. ‘nourish, feed’. 

The derivative adjective pastorale: poesia pastorale ‘pastoral poetry’; also 
sinfonia pastorale ‘pastoral symphony’ (compare e. g. in Bulgarian: пасторална 
поезия [pastoralna poezija] ‘pastoral poetry’, пасторална симфония [pastoralna 
simfonija] ‘pastoral symphony’) is widespread in Italian and as cultural borrowing 
in some other European languages. The derivative is recorded also in texts with 
religious themes: lettera pastorale ‘pastoral letter’; bastone pastorale ‘crosier, crook’. 

In Italian occurs a derivative word meaning ‘shepherd dog, sheepdog’ as well 
as cane pastore (DGLI 1965: 1218). This is widespread in the languages of 
Europe, a feature reflecting the fact that the dog that guards sheep is intrinsically 
linked with the personality of the shepherd as a concept. 

The synonym pecoraio m. (pecoraia f.), as already mentioned, is used in 
Italian, too. It is a derivative of the naming pecore ‘sheep’ (DSTI 1981: 474). The 
lexeme has a regional variant pecoraro (VLI 1955: 1110; DGLI 1965: 1225). It is 
used with the figurative meaning ‘rude, surly guy, lout, tartar’, while the lexeme 
pastore is loaded mainly with positive meanings. Compare also the derivatives 
pecorame m. ‘flock of sheep’, fig. ‘servility, obsequiousness’; pecoreccio  
m. ‘sheep smell’, fig. ‘involvement’. The diminutive derivatives as pecorella  
f. ‘sheep’, but fig. ‘white cloud’, ‘foamy wave’ are rather exceptions. 

In literary Italian naming with meaning ‘shepherd’ derived from the lexeme 
ovino ‘sheep; mutton’ (DSTI 1981: 456) are not registered. It is registered the 
derivative ovile m. ‘rustic building for the housing of sheep and goats’ (DGLI 
1965: 1180). It can be concluded that in Italian there is a stylistic differentiation 
between lexemes derived from the root past-, associated with the higher register of 
the language, as they become a derivative base for a number of terms in arts, while 
derivatives of the root pecor- of the lexeme meaning ‘sheep’, are associated with 
the neutral and lower register, and even have a negative nuance in their meaning. 

In French the lexeme berger m. (bergère f.) is used. It is derived from 
denomination for ‘sheep’ (brebis) and has the direct meaning ‘someone who keeps 
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the sheep’. It is synonym to the lexeme pâtre, pasteur which, according to the 
dictionary, is stylistically coloured and used mainly in literary texts (DNT 1992: 
1154, 1156). 

The lexeme berger has a second, figurative meaning, which is stylistically 
marked ‘leader, guide’: Les bons, les mouvais bergers ‘good and bad leaders’ 
(DNT 1992: 129). On this basis the name berger is used in French literature as a 
nickname of some famous historical figures: berger de Mantoue ‘shepherd of 
Mantoux’ (of Virgil); berger de Syracuse (ou de Sicile) ‘shepherd of Syracuse (or 
of Sicily) (of Theocritus) (ФРФ 1963: 118). As far as I know, in Bulgarian a 
similar meaning is not typical for the lexeme овчар [ovčar]. It is associated 
especially with the lexeme пастир [pastir]. The same situation is in Italian. In 
some French proverbs, where berger is one of the components, the same figurative 
meaning is observed ‘one who takes care of a group of people, leader’: bon berger 
tond et n’écorche pas ‘good shepherd mows and does not flay’; est mauvais berger 
qui aime le loup ‘bad shepherd is one who loves the wolf’. The lexeme berger has 
developed a third meaning ‘shepherd dog’ (DNT 1992: 129). 

An interesting secondary meaning has developed in French, for the form 
feminine: bergère f. ‘large and deep armchair with upholstered backs and cushions’ 
(NPL 1954: 108; DNT 1992: 129). The appearance of this metaphorically related 
meaning probably emerged from the transfer of the semantic feature ‘big woman’. 
It shows the increased role of women-shepherd in the traditional lifestyle of a 
Romance peoples in comparison with the Slavic and Balkan nations where the 
shepherds are mostly (but not exclusively) men and boys (Гаравалова 2013: 181–187). 

You can specify the following persistent and phrase related meanings 
(meanings in collocation) of the lexeme berger (ФРФ 1963: 118; DNT 1992: 129): 
● L’heure du berger (from Voyage en Espagne, Th. Gautier) ‘hour for love 
meeting, preferred time of lovers’. The phrase reveals the image of the romantic 
life of a shepherd, for disengagement with the norms of society. The phrase occurs 
in fiction: heure du berger ‘blissful minute, opportune moment’ (from Th. Gautier, 
Mademoiselle de Maupin; H. de Balzac, La cousine Bette); ● L’étoile du berger ‘la 
planète Vénus’. The collocation results from the use of lexeme shepherd as the 
basis for naming the star. The transfer of basic semantic element is due to the 
relationship of personality of the shepherd and his work in nature: early morning 
wake up, orient star etc., which became the basis for the emergence of the naming; 
● Réponse du berger à la bergère ‘immediate and unequivocal answer in dispute’. 
Idioms reveal the image of the shepherd as rude and brusque man, oaf; ● Dieu des 
bergers ‘pastoral god Pan’. The existence of this relationship reveals namеs from 
the Latin mythology and religion. In the Bulgarian culture the saint who protects 
shepherds is St. George. St. George’s celebration is one of the biggest in the folk 
calendar, which is a natural consequence of the role of the shepherd and his craft in 
people’s life. It is also celebrated due to its relationship to early spring. In folk 
songs it is said: Светъл е ден Великден, дваж по-светъл – Гергьовден.– ‘Big 
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day is Easter, twice as big is – Saint George’. Obviously in the Bulgarian folk 
tradition Christianity has penetrated widely in people’s culture. Therefore, the 
personality of the saint has replaced the concept of God as shepherd, and 
accordingly the namеs associated with it. French shows preservation of the link 
with the tradition of Latin, where language keeps the idea of god Pan. 

The lexeme shepherd in French became the basis of word-formation and 
derivatives: bergerie f. ‘place where the sheep are kept, sheepfold’; ● Enfermer le 
loup dans la bergerie ‘to let the wolf into the sheepfold, to introduce a dangerous 
element’. The naming corresponds to  овчарник [ovčarnik] in  Bulgarian, which is 
known, but more often  кошара [košara] is used, or other lexemes, calling different 
folds for sheep. 

Interestingly, the formative derivative meaning is ‘bird wagtail’ of the word 
bergeronnette f. (Saarinen 2002: 93). Identification of similar onomasiological 
basis exists in Spanish (cabrero), as well as in Albanian (çobankë) (vide infra). 

In the dialectal material in French also the derivatives mouton ‘sheep’ > 
moutonier are detected synonymous with brebis > berger. 

As already mentioned, in French also the names for a ‘shepherd’ pâtre, 
pastеur are used. They are specific for the literary texts: pâtre m. ‘one who keeps, 
feeds his flock’; pastеur m. poetically ‘shepherd’; ethnographic ‘who lived mainly 
on animal rearing’; ‘leader who exercises on a community symbolic paternal 
authority, parenting authors’. They are associated with the derivative (figurative) 
meaning ‘leader, spiritual father’, which is widespread in Christian literature – 
compare Le bon pasteur, L’Évangile, Jésus-Christ (DNT 1992: 1154, 1156). 

In Portuguese names are detected with meaning ‘shepherd’ motivated by the 
root of the lexeme denoting sheep ovelh- and also from the root past-; compare: 
ovelheiro m. ‘shepherd’, derivative by ovelha f. ‘sheep’ + suffix -ejro (NDLP: 
1020; ПБР 1996: 606); ovelheiro adj. ‘what is related to the care of the sheep; 
shepherds dog’; transitional meaning ‘parishioner’; pastor m. ‘shepherd’ (NDLP: 
1053), fig. ‘pastor’; ‘food’; fig. ‘spiritual food’; ‘satisfaction, delight, joy’; ‘theme, 
plot’; in collocation casa de pastor ‘eating house’. There exists also the derivative 
pastoral adj. ‘pastoral’ (ПБР 1996: 623). 

In addition, in Portuguese there are names derived by the root pegur- < 
pecor- (lat. pecorarius): pegureiro m. ‘shepherd, a keeper or herder of sheep’; 
trans. ‘shepherd dog’; hunting dog; derivative pegural adj. ‘pastoral’ (NMID 1961: 
944; NDLP: 1066; ПБР 1996: 628, 630). The name is derived from the naming of 
sheep pecora, which is spread in the Romance languages – compare Italian and 
Spanish (vide infra), as well as pecuária f. ‘livestock’ (ПБР 1996: 628), and 
pecora f. ‘promiscuous woman’. Compare the same semantic development in: 
cabra f. ‘goat’; figuratively ‘hussy’, but also cabreiro (lat. caprarius) ‘shepherd 
who keeps goats’, fig. ‘diligent, active person, intelligent, lively, insightful’ 
(NDLP: 243); cabriteiro m. ‘goatherd’; ‘goat keeper or breeder’; ‘goat dealer’ 
(NMID 1961: 200). 
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In Portuguese there is also the naming maioral m. It has a more general 
meaning ‘leader’, but in some cases it could be used as the head of a farm or herd 
of pets (ПБР 1996: 797). The name is formed from the Latin mājor ‘greater’ (OLD 
1983: 1065). 

In Spanish there is a denomination for shepherd which is derivative from the 
naming of the animal sheep – root ov-ejr-: ovejero m. ‘shepherd’ < oveja f. 
‘sheep’, lat. ovicŭla (DLE 1970: 954; DEB 2002: 602). In the dialect material there 
is also naming formed from the root pecor-/ pegor-, which in the literary language 
is found in the following lexemes (tokens): pecora f. – 1. ‘sheep’; 2. fig. 
‘malefactors, whore’/ (comp. similar fig. and Portuguese); pecuario adj. – 1. 
‘relating to herd’; 2. ‘of animal origin’/ (DEB 2002: 624); pegujal m. – 1. ‘small 
farm’; 2. ‘small piece of land’; 3. ‘little flock’; pegujalero,  pegujarero m. 
‘yeoman, owner of a small cattle’ (DEB 2002: 626). 

There are also names formed from the roots past-: pastor m. – 1. ‘shepherd’; 
2. ‘spiritual leader’; 3. ‘pastor’ (religious); pastora f. ‘shepherdess’ (DLE 1970: 
988; DEB 2002: 620). These naming forms are typical for the Romance languages. 
They are semantic and word-formation derivatives associated with the 
development of terminological meanings in literature and the arts in general. 
Compare also: pastoral – 1. adj. ‘shepherd’s’; poesía pastoral; sinfonía pastoral; 
religious pastoral epistola; anillo pastoral ‘episcopal ring’. Associated with the 
name pastor are the tokens: pastorear verb tr. ‘graze’; pastura f. – 1. ‘feed’;  
2. ‘pasture’; 3. ‘ration feed’; pasturaje m. ‘municipal pasture’; pasto m. – 1. ‘grazing’, 
2. ‘pasture’; 3. ‘grass, forage’; 4. ‘resettlement, spiritual food’; vino de pasto ‘simple 
wine’; a pasto ‘in abundance, plentiful, to saturation’; pastizal m. ‘pasture’. 

Furthermore, the dialectal material shows words with base ganad- < ganado 
m. ‘cattle, livestock, heard of cattle’; ganado mayor ‘cattle’; ganado menor ‘sheep 
and cattle’ and also ‘swarm of bees’ (DEB 2002: 413). In the dictionary of the 
Spanish literary language we can opencast these related words: ganadero adj. –  
1. ‘which refers to livestock, stockbreeding’; ganadero m. – 1. ‘cattleman, farmer’; 
2. ‘cattle merchant’; ganadería f. – 1. ‘cattle, livestock’; 2. ‘goods, livestock’;  
3. ‘trade in livestock’ (DLE 1970: 652; DEB 2002: 413). As it is evident from the 
dictionary, they are more general and may be used as names for the shepherd in 
cases where sheep are raised and grazed together with other animals. 

The dialectal material presents also a lexeme from the root cabr- formed 
from the name of a goat cabra (lat. capra) > cabrero (lat. cabrarius) m. ‘goatherd’; 
cabrera f. (DLE 1970: 218). Obviously, in this case the naming of shepherd is due 
to the co-cultivation of animal and/or to the fact that in the region there are grown 
also mainly goats. It should be noted that the lexeme cabrero is used with the 
derivative meaning ‘name of bird slightly larger than canary, black and white 
things head, orange body’. That is an interesting metaphorical meaning of the name 
of ‘shepherd’, which has its parallels in other European languages (vide infra 
Albanian, Rumanian). 
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In Spanish there is also the naming with root boreg-. The lexeme is derived 
from the noun borrego m. – 1. ‘hogget; sheep aged one to two years ‘; 2. fig. ‘fool’ 
> derivative borreguero m. – 1. ‘pasture’; 2. ‘shepherd’; borreguil adj. ‘sheep’, 
‘ovine’; borreguillo m. ‘curly white cloud’ (DLE 1970: 196; DEB: 144). Such 
derivatives associated with the names of different types of sheep are also registered 
in French and Italian. 

In Albanian the names for shepherd are generated from the root bar-, berg-, 
as in the Romance languages. The lexeme bari is more general: bari lopёsh, 
dhensh, derrash ‘shepherd cows, sheep, pigs’ (Meyer 1891 [2007]: 62). According 
to G. Meyer (Meyer 1891 [2007]: 70) the lexeme is derived from berr- [beř-] m. 
‘sheep, head of sheep’. The author considers the word as “old Alpine” and 
connects it to the Old Italian bar, bara, barinn, berg and others, also similar to Old 
Slavonic baranъ, Serbian baran, from the Slavic borrowing in Lithuanian barónas 
‘goats’ and in Hungarian báráni ‘lamb’. With the lexeme collocations are marked: 
fyelli i bariut ‘shepherd’s flute’. There are also proverbs: Gej njёherё bari, pastaj 
shko e bli dhi ‘find first a shepherd, then go and buy a sheep’. 

The lexeme bari is used in Albanian with the derivative meaning ‘spiritual 
leader of the faithful, the priest’. It is marked in the dictionary as old. This 
corresponds to the semantic developments in other European languages. Such a 
meaning is detected also in proverbs: Mbeti si pa dhentё bari ‘[they] were like a 
shepherd without a sheep’; Vuri ujkun bari ‘put the sheep to the wolf’ (FSS 1984: 62). 

In Albanian the lexeme çoban is used, which is borrowed from Turkish. It is 
obvious that it has adopted into Albanian after the fall of the Balkans under 
Ottoman rule. Therefore that borrowing is common for Romanian, Greek, 
Bulgarian etc. As mentioned above, the diminutive çobankë in Albanian dialects 
has the meaning ‘bird wagtail’. Such semantics is also found in French 
(bergeronnette) and Spanish (cabrero). Besides the basic meaning ‘shepherd, cattle 
shepherd’, its derivation çobanëri in Albanian develops a secondary meaning 
‘wallach’. The semantic development is due to the fact that the ethnic groups 
Wallachs often practice the craft of shepherd in the southwestern part of the Balkan 
Peninsula. Confirmation of this is found in the material from Greek. In Corsican 
the word vlàxos with the meaning ‘shepherd’ is registered. In Albanian the phrase 
flet çobançe is used, which develops the meaning ‘speaking Wallach’.  

Word-formation derivatives from çoban in Albania are: çobançe; çobanisht 
adj. and adv. ‘a shepherd’s way’: kёrcen (kёndon) çobançe ‘dance (sing) in a 
shepherd’s way’; veshje çobanësh ‘shepherd’s/ pastoral clothing’; çobani  
n. ‘pastoralism, shepherding’; çobanak m. ‘place of residence of the shepherds’; 
çobanoj v. – 1. ‘care for something’; 2. fig. ‘wander aimlessly’. The second 
meaning is developed by the transmission of the semantic meaning, reflecting the 
way of life of the shepherd. 

There are also proverbs: Gjej çoban e kërko gjizë – word translation ‘you will 
find a shepherd looking like cottage cheese’; Mbeti si çobani pa bagëti/ mbeti si 
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bariu pa bagёti ‘it’s left as a shepherd without cattle’; I vijnë dhёntё pa çoban ‘ram 
comes without a shepherd’ (FSS 1984: 167). 

In Romanian the lexemes cioban [čoban] and mocan [mokan] are used with 
the meaning ‘shepherd’. The lexeme cioban, ciobănaş which is typical for the 
Balkan languages, has its derivative meanings ‘folk dance, folk melodies, folk 
game, disguised person in the folk game’ (MDA 2001: 523). The same word is 
used as a name for the star of heaven: ‘main star in the constellation Lyra’; ‘night 
star in the constellation of Lucifer’; ‘polar Star’. Such a nomination was noted 
about the French. It is found also in other Balkan languages (Μладенова 2006: 44–49, 
308 – m. no 9). The lexeme cioban has additionally the meaning ‘wooden bowl for 
drinking water’ associated with the subject which is specific for shepherd’s life. 
Similar semantic development is noted in Arumanian dialects: čubán m.: 
‘shepherd’ and čubánă f. ‘small wooden spoon with which to serve the shepherds’ 
(Papahagi 1974: 455). But in the Arumanian dialects for the meaning ‘shepherd’ 
there is also the naming picurár m. (Papahagi 1974: 972) as in Italian and other 
Romance languages. 

The lexeme mocan [mokan] in Romanian has the main meaning ‘shepherd 
from the mountain regions of Transylvania’. It is widespread in R. Moldova as well 
as in Bulgaria. In R. Moldova this lexeme has a secondary meaning ‘shrewish, 
frowning, angry and evil woman’. In Romania and R. Moldova there exist the 
names păstor ‘shepherd’ and pastor ‘protestant priest’ as well as in other European 
languages the adj. pastoral related to the idyllic notions of shepherd’s life, reflected 
in art. 

The overview of the names of the shepherd in the Romance languages leads 
to the following conclusions: 

The names of the shepherd are primarily derived from the name of a sheep 
with enhanced suffix for nominations agentis. Among them we must first outline  
those formed from the root *ber- and those with root *ovc-, which are parallel 
between the Romance and Slavic languages: berger – French; borreguero – 
Spanish; bari – Albanian; ovelheiro ‘shepherd’ – Portuguese; ovejero – Spanish 
etc. To these names we could also add those with roots pecor- and muton-: 
pecoraio, pecoraro – Italian; pegureiro – Portuguese; păcurar – Rumanian; 
moutonier – French etc.  

In Romance languages prevail names with root past-, which we find in 
Sanskrit. In its etymological meaning, they are also associated with the name of an 
animal that is kept for specific purposes. But they have also a broader meaning and 
because of that in modern Romance languages they are usually associated with the 
higher register of speech and develop secondary meanings associated with 
language of religion and of arts: pastore m. ‘shepherd’; ‘spiritual leader’, ‘priest’; 
pastore in Buon ‘Jésus-Christ’ – Italian; Le bon pasteur ‘Jésus-Christ’ – French. 
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The names which are derived from the denominations of animals sheep 
develop a number of secondary meanings related to  everyday life of the shepherd 
and thus are used to refer to everyday objects – е.g. pastorella ‘straw hat with a 
wide brim’ – Italian; bergère ‘large and deep armchair’ – French; cioban ‘wooden 
bowl for drinking water’ – Romanian; čubánă f. ‘small wooden spoon with which 
to serve the shepherds’ – Arumanian dialectal etc.; natural phenomena – the names 
of the stars: L’étoile du berger ‘planet Venus’ – French; cioban, ciobănaş ‘main 
star in the constellation Lyra’, ‘night star in the constellation of Lucifer’, ‘polar 
Star’ – Romanian; animals – names of dog: cane pastore – Italian, berger – French, 
ovelheiro, pegureiro – Portugues; names of birds: bergeronnette ‘bird wagtail’ – 
French; cabrero ‘name of bird’ – Spanish; çobankë ‘bird wagtail’ – Albanian; 
characteristics of the mental and human intelligence: mocan ‘shrewish, frowning, 
angry and evil man’ – Romanian etc. Further study of such derivatives at dialect 
level will contribute to the enrichment of knowledge about the relationship 
between the Slavic, Romance and Balkan languages. 
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DENUMIRILE PENTRU ‛CIOBAN’ ŞI DERIVATELE LOR  
ÎN LIMBILE ROMANICE 

REZUMAT 

Principala sursă de material utilizat în elaborarea acestei cercetări este ALE, pe baza căruia 
autoarea constată, mai întâi, că majoritatea denumirilor pentru ‛cioban’ întâlnite în limbile europene 
provin de la cuvinte însemnate ‘oaie’, la care se adaugă diverse sufixe derivând nume de agent. 

În continuare, autoarea urmăreşte denumirile pentru ‛cioban, păstor’ atestate (la nivel 
standard/literar şi dialectal) în limbile romanice: italiană, franceză, portugheză, spaniolă, română, dar 
şi în albaneză, remarcând că, pentru acest grup de limbi, prevalează numele derivate de la rădăcina past. 
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VARIETĂŢI DE TRANZIŢIE PROZODICĂ:  
DIFICULTĂŢI ŞI PROVOCĂRI METODOLOGICE.  

CAZUL SPANIOLEI DIN CANTABRIA1 

MIGUEL CUEVAS-ALONSO, CRISTINA BLEORŢU 

Pentru María Jesús, prietena noastră 
 

Împenetrarea limbilor poate fi observată peste tot unde coexistă 
limbi diferite, pe acelaşi teritoriu sau pe teritorii învecinate […]. 

 

(Sala 1997: 10) 

 
I. INTRODUCERE 

Felurile diferite pe care le poate lua curba melodică a unui enunţ, nu numai în 
etape istorice distincte şi la popoare diferite, ci chiar în aceeaşi perioadă şi în 
aceeaşi comunitate lingvistică, adâncile şi repetatele eforturi, precum şi ecourile 
abia perceptibile ale unor studii intonaţionale veşnic periclitate şi cu o naştere 
destul de anevoioasă, se pot întrezări în spatele a multe investigaţii prozodice care 
par a ridica numeroase semne de întrebare şi ale diferitelor iniţiative teoretice de 
toate felurile care au luat naştere în ultimii ani în spaţiul hispanic şi care i-au făcut 
pe marii savanţi ai lingvisticii să împingă în chip decisiv ultimele lor cercetări în 
această prioritară direcţie. 

Sub înrâurirea acestor demersuri şi demonstraţii din sfera prozodiei este şi 
sensul cercetării iniţiate de către Grupul de Fonetică şi Fonologie de la 
Universitatea din Oviedo care se ocupă cu studiul fonetic, fonologic şi 
sociolingvistic al intonaţiei varietăţilor geoprozodice din Cantabria. Această 
cercetare s-a închegat, ca replică a carenţei unor studii sistematice pentru această 
zonă, deschizând calea cercetărilor prozodice pentru zona în discuţie. Această 
investigaţie constituie, poate, cea mai importantă contribuţie pentru studiul 
intonaţiei din Cantabria. 

                                                            
1 Această cercetare (ref. FFI2010-15802) s-a realizat în cadrul proiectului finanţat de 

Ministerio de Economía y Competitividad, Spania. 
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În timpul din urmă sunt tot mai numeroşi lingviştii care s-au ocupat de 
studiul intonaţiei spaniole pornind de la principiile metodologice formulate în 
cadrul unui proiect internaţional. Acest grup se detaşează de aceştia pentru că nu a 
pornit de la adoptarea unei unice metodologii, chiar dacă aceasta era strălucit 
reprezentată în spaţiul hispanic, ci scopul studiului l-a determinat să apeleze la 
diverse tipuri de metodologie, folosite cu consecvenţă, făcând o selecţie în funcţie 
de natura şi importanţa tehnicilor de lucru. Astfel, activitatea acestui grup este 
susţinută, în principal, de o seamă de rezultate care aduc date importante despre 
intonaţia din Cantabria, obţinute în cadrul a două proiecte internaţionale: Atlas 
Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER-Universitatea din Grenoble) 
şi Interactive Atlas of Romance Intonation (ICREA-Universitatea Pompeu Fabra), 
date care contribuie la o mai bună cunoaştere a problemelor luate în discuţie. 

Bazându-se pe metodologia AMPER, acest grup de cercetare studiază 
vorbirea controlată, semispontană şi liberă, subiecţii fiind selectaţi, în principal, în 
funcţie de trei variabile sociale (sex, nivel de studii şi vârstă). Concomitent, cu 
această metodologie, echipa de specialişti de la Oviedo, fiind conştientă de 
neajunsurile acestei metodologii şi-a propus, drept completare, studiul fonologic şi 
etichetarea dată de modelul bazat pe secvenţe de tonuri asupra conturului F0, 
implementat de sistemul de adnotare ToBI (Tones and Break Indices) din cadrul 
proiectului Interactive Atlas of Romance Intonation. Acest demers are ca finalitate 
studiul tipologiei prozodiei din Cantabria în contrast cu diferite varietăţi 
peninsulare şi romanice, astfel încât să fie prezentat inventarul tuturor modelelor 
intonaţionale din această zonă. 

În aceeaşi ordine de idei, trebuie atrasă atenţia asupra faptului că această 
metodologie facilitează un tip de cercetare care se poate extinde asupra altor 
domenii lingvistice, favorizând cercetarea comparativă cu rezultatele obţinute în 
cazul altor modele prozodice romanice şi, în special, cu cele ale altor varietăţi 
peninsulare şi hispano-americane. 

De aici abordarea intonaţiei din diferite perspective, fiind relaţionată cu 
diverse contexte semantico-pragmatice pentru a putea surprinde variaţia diastratică 
şi diafazică a graiurilor din Cantabria. În sfârşit, specialiştii din acest grup studiază 
simultan relaţiile dintre accentul lexical şi aliniamentul tonal şi fenomenele care 
pot să se producă în acest caz şi care pot afecta curba melodică. 

II. OBIECTIVE 

În ceea ce priveşte studiile referitoare la Cantabria, consemnate în lucrările de 
dialectologie, realizate până în prezent, părerile sunt împărţite când este vorba 
despre acest dialect. O evaluare generală a acestui dialect ne-a permis cercetătorilor 
din acest grup să manifestăm o preferinţă evidentă pentru teza conform căreia 
dialectul cantabric nu are o structură unitară (López-Bobo şi Cuevas-Alonso 2010, 
Cuevas-Alonso şi López-Bobo 2011), aspect care s-ar datora, în primul rând, 
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influenţelor asturice din partea de vest, basce din est şi castiliene din sud. În plus, 
se ştie că intonaţia unei varietăţi lingvistice poate fi afectată de contactul cu alte 
limbi „care poate fi stimulat sau, dimpotrivă, frânat de o serie de factori” (Sala 
1997: 30) provocând modificări care pot influenţa normele de realizare ale 
intonaţiei sistemului respectiv. Cercetarea noastră presupune ca premisă 
evidenţierea particularităţilor acestui dialect, astfel încât, ulterior, să admitem 
existenţa unui continuum dialectal care se extinde din est până în vest. 

Dificultăţi considerabile în cercetarea intonaţiei din această zonă sunt 
diversitatea zonală (v. Fig. 1) şi, în consecinţă cea lingvistică, diferenţele 
sociolingvistice şi dialectale, precum şi lipsa unor studii care să consemneze 
aspectele prozodice specifice acestei zone. Facem această remarcă în condiţiile în 
care, în cadrul preocupărilor actuale de specialitate, au existat câteva studii (Puebla 
Gutiérrez 2001, 2002, 2004, 2005), dar care nu au ajuns la rezultate spectaculoase, 
cercetările asupra intonaţiei spaniolei din Cantabria fiind încă în fază de început. 
Aceste diferenţe se impun a fi nuanţate în cadrul unui astfel de studiu, 
reprezentând, în egală măsură, şi argumentul principal pentru a ne propune 
formularea unor serii de obiective demne de o sistematică cercetare putând trece în 
revistă diverse aspecte şi probleme specifice intonaţiei cantabrice care au rămas 
nestudiate profund până la începerea activităţii grupului nostru: 

 
1. Descrierea aspectelor temporale, a intensităţii şi a structurii intonaţionale 

ale diferitelor varietăţi prozodice din Cantabria. 
2. Stabilirea fonologiei acestor tipare intonaţionale, care să acopere toate 

zonele şi să completeze descrierea graiurilor cantabrice, propunându-ne să 
ilustrăm, în special, modelele intonaţionale care se văd afectate de 
influenţa dialectului asturic-leonez, limbii basce etc. În această situaţie de 
contact se consideră că unul dintre cele două idiomuri ocupă o poziţie 
dominantă (Sala 1997), ceea ce contribuie la a îi conferi intonaţiei din 
zona în discuţie un statut aparte. 

3. Compararea acestor modele cu alte varietăţi peninsulare. 
4. Descrierea cât mai detaliată ale aspectelor fonetice caracteristice prozodiei 

din Cantabria. Cercetarea se bazează pe un corpus format dintr-o serie de 
exemple cuprinzând patru puncte de anchetă: Cantabria nord-vestică, 
occidentală, sud-orientală şi zona litorală estică. 

5. Pornind de la tiparele prozodice şi de la condiţiile în care se realizează 
aliniamentul tonal, compararea acestor rezultate cu alte varietăţi peninsulare. 

6. Stabilirea mecanismelor combinatorii ale relaţiilor micro- şi macro- 
prozodice, care pot fi convergente ori divergente, încercând să aducem o 
contribuţie la rezolvarea acestei probleme. 
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Figura 1. Zonele analizate 

 
În lumina acestor considerente, aceste obiective sunt, fără îndoială, relevante 

pentru definirea intonaţiei din Cantabria. 

 
III. METODOLOGIE 

 
III.1. METODOLOGIA AMPER2 

 
Pentru cercetarea tipologiei intonaţionale cantabrice, Grupul de Fonetică şi 

Fonologie de la Universitatea din Oviedo a realizat anchete prozodice – luând în 
considerare directivele proiectului internaţional AMPER. Materialul utilizat constă 
din diferite corpusuri: un corpus fix, care este alcătuit din 63 de enunţuri construite 
ad-hoc (v. Fig. 3), structurate în funcţie de o serie de criterii sintactice, fonetice şi 
prozodice, un corpus semispontan (Map-Task) şi conversaţii libere. 

Seturile de enunţuri care alcătuiesc corpusul ad-hoc prezintă structura 
sintactică subiect-verb-obiect (SVO), în care subiectul sau obiectul pot primi 
determinante adjectivale care, în cazul obiectului, sunt însoţite de prepoziţii (vezi 
Tabelul 1). Aceste enunţuri sunt echilibrate din punctul de vedere al numărului de 
silabe, prezentând toate cele trei modele accentuale (cuvinte oxitone, paroxitone şi 
proparoxitone) şi sunt realizate atât în modalitatea declarativă, cât şi interogativă. 
Fiecare enunţ trebuie să fie repetat de trei ori de către fiecare subiect (63 enunţuri × 
3 repetiţii × 2 modalităţi = 378). 

                                                            
2 http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index_internacional.html 
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Tabelul 1. Seturi de enunţuri 

SVO 
El saxofón se toca con obsesión 
[Cântă la saxofon cu obsesie] 
El saxofón se toca con paciencia 
[Cântă la saxofon cu răbdare] 
El saxofón se toca con pánico 
[Cântă la saxofon cu panică] 
La guitarra se toca con obsesión 
[Cântă la chitară cu obsesie] 
La guitarra se toca con paciencia 
[Cântă la chitară cu răbdare] 

La guitarra se toca con pánico 
[Cântă la chitară cu panică] 
La cítara se toca con obsesión 
[Cântă la citolă cu obsesie] 
La cítara se toca con paciencia 
[Cântă la citolă cu răbdare] 
La cítara se toca con pánico 
[Cântă la citolă cu panică] 

 
Tabelul 2. Corpusul ad-hoc 

S+ determinant adjectival+V+O S+ V+ O + prep+ determinant adjectival 
El saxofón español se toca con obsesión 
[Cântă la saxofonul spaniol cu obsesie] 
El saxofón español se toca con paciencia 
[Cântă la saxofonul spaniol cu răbdare] 
El saxofón español se toca con pánico 
[Cântă la saxofonul spaniol cu panică] 
El saxofón italiano se toca con obsesión 
[Cântă la saxofonul italian cu obsesie] 
El saxofón italiano se toca con paciencia 
[Cântă la saxofonul italian cu răbdare] 
El saxofón italiano se toca con pánico 
[Cântă la saxofonul italian cu panică] 
El saxofón clásico se toca con obsesión 
[Cântă la saxofonul clasic cu obsesie] 
El saxofón clásico se toca con paciencia 
[Cântă la saxofonul clasic cu răbdare] 
El saxofón clásico se toca con pánico 
[Cântă la saxofonul clasic cu panică] 
La guitarra magrebí se toca con obsesión 
[Cântă la chitara din Maghreb cu obsesie] 
La guitarra magrebí se toca con paciencia 
[Cântă la chitara din Maghreb cu răbdare] 
La guitarra magrebí se toca con pánico 
[Cântă la chitara din Maghreb cu panică] 
La guitarra española se toca con obsesión 
[Cântă la chitara spaniolă cu obsesie] 
La guitarra española se toca con paciencia 
[Cântă la chitara spaniolă cu răbdare] 
La guitarra española  se toca con pánico 
[Cântă la chitara spaniolă cu panică] 
La guitarra clásica se toca con obsesión 
[Cântă la chitara clasică cu obsesie] 
La guitarra clásica se toca con paciencia 
[Cântă la chitara clasică cu răbdare] 
La guitarra clásica se toca con pánico 
[Cântă la chitara clasică cu panică] 
La cítara magrebí se toca con obsesión 

El saxofón se toca con obsesión y con amor 
[Cântă la saxofon cu obsesie şi cu dragoste] 
El saxofón se toca con obsesión finita 
[Cântă la saxofon cu obsesie finită] 
El saxofón se toca con obsesión práctica 
[Cântă la saxofon cu obsesie practică] 
El saxofón se toca con paciencia y con amor 
[Cântă la saxofon cu răbdare şi cu dragoste] 
El saxofón se toca con paciencia finita 
[Cântă la saxofon cu răbdare finită] 
El saxofón se toca con paciencia práctica 
[Cântă la saxofon cu răbdare practică] 
El saxofón se toca con pánico y con amor 
[Cântă la saxofon cu panică şi cu dragoste] 
El saxofón se toca con pánico finito 
[Cântă la saxofon cu panică finită] 
El saxofón se toca con pánico práctico 
[Cântă la saxofon cu panică practică] 
La guitarra se toca con obsesión y con amor 
[Cântă la chitară cu obsesie şi cu dragoste] 
La guitarra se toca con obsesión finita 
[Cântă la chitară cu obsesie finită] 
La guitarra se toca con obsesión práctica 
[Cântă la chitară cu obsesie practică] 
La guitarra se toca con paciencia y con amor 
[Cântă la chitară cu răbdare şi cu dragoste] 
La guitarra se toca con paciencia finita 
[Cântă la chitară cu panică practică] 
La guitarra se toca con paciencia práctica 
[Cântă la chitară cu răbdare practică] 
La guitarra se toca con pánico y con amor 
[Cântă la chitară cu panică şi cu dragoste] 
La guitarra se toca con pánico finito 
[Cântă la chitară cu panică finită] 
La guitarra se toca con pánico práctico 
[Cântă la chitară cu panică practică] 
La cítara se toca con obsesión y con amor 
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[Cântă la citola din Maghreb cu obsesie] 
La cítara magrebí se toca con paciencia 
[Cântă la citola din Maghreb cu răbdare] 
La cítara magrebí se toca con pánico 
[Cântă la citola din Maghreb cu panică] 
La cítara española se toca con obsesión 
[Cântă la citola spaniolă cu obsesie] 
La cítara española se toca con paciencia 
[Cântă la citola spaniolă cu răbdare] 
La cítara española  se toca con pánico 
[Cântă la citola spaniolă cu panică] 
La cítara clásica se toca con obsesión 
[Cântă la citola clasică cu obsesie] 
La cítara clásica se toca con paciencia 
[Cântă la citola clasică cu răbdare] 
La cítara clásica se toca con pánico 
[Cântă la citola clasică cu panică] 

[Cântă la citolă cu panică şi cu dragoste] 
La cítara se toca con obsesión finita 
[Cântă la citolă cu obsesie finită] 
La cítara se toca con obsesión práctica 
[Cântă la citolă cu obsesie practică] 
La cítara se toca con paciencia y con amor 
[Cântă la citolă cu răbdare şi cu dragoste] 
La cítara se toca con paciencia finita 
[Cântă la citolă cu răbdare finită] 
La cítara se toca con paciencia prácticafinita 
[Cântă la citolă cu răbdare practică] 
La cítara se toca con pánico y con amor 
[Cântă la citolă cu panică şi cu dragoste] 
La cítara se toca con pánico finito 
[Cântă la citolă cu panică finită] 
La cítara se toca con pánico práctico 
[Cântă la citolă cu panică practică] 

 

Cu ajutorul corpusului semispontan (Map-task) (vezi Fig. 2), subiectul 
trebuie să-şi imagineze un loc, deplasându-se pe o hartă, şi să descrie drumul pe 
care îl parcurge, întrebările fiindu-i puse de către interlocutor. Prin acest exerciţiu 
se urmăreşte folosirea unor denumiri de locuri care îndeplinesc anumite criterii 
fonetice. Stimularea dialogului se face prin întrebările pe care le adresează anchetatorul. 

 
Figura 2. Map-task 
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Pentru ca intonaţia să fie reprezentată relevant, în metodologia AMPER s-a 
introdus un corpus spontan care include conversaţii libere, produse în condiţii cu 
totul naturale. Pe baza unui context, subiectul anchetat trebuie să adreseze întrebări 
şi să facă afirmaţii (vezi Tabelul 3). Un asemenea corpus este, desigur, semnificativ 
pentru studiul prozodiei şi nu poate fi neglijat. 

Tabelul 3. Corpusul spontan dintr-o anchetă realizată în Santiurde Toranzo 

EXEMPLU DE CONTEXTE FOLOSITE  
ÎN ANCHETA DIN SANTIURDE TORANZO RĂSPUNSUL SUBIECTULUI 

Sales por la mañana a comprar muy temprano y 
te encuentras con un vecino. Lo saludas. Te 
encuentras con él a la puerta de tu casa. Se llama 
Pepe ¿Qué le dices? 
[Dimineaţa, foarte devreme te duci să faci 
cumpărături. Te întâlneşti cu un vecin. Îl saluţi. 
Te întâlneşti cu el la uşa casei tale. Ce îi zici?] 

Pues… ¡Buenos días, Pepe! Has madrugado hoy. 
¡Qué bueno hace hoy! Vamos a tener calor. ¿Vas 
a las vacas? Y, bueno, pues nada, yo voy a 
arreglar mis gallinas para irme a trabajar y ya a 
seguir el día y tal... 
¡Venga, hasta luego, Pepe! 
[Deci… Bună ziua, Pepe! Te-ai trezit foarte 
devreme azi. Azi va fi o zi frumoasă. Mergi la 
vaci? Eu merg să le dau de mâncare găinilor, iar 
după aceea merg la serviciu pentru a continua cu 
rutina zilnică. 
La revedere, Pepe.] 

Ahora te das cuenta de que no llevas reloj. 
Pregúntale qué hora es 
[Îţi dai seama că ai uitat ceasul. Întreabă-l cât 
este ceasul.] 
Dice que son las 9 y media. Dile que es muy 
tarde, que te vas corriendo. 
[Spune că este 9.30. Spune-i că este foarte târziu, 
că trebuie să pleci zburând.] 

Pepe, que no tengo reloj. ¿Me dices qué hora es?. 
[Pepe, n-am ceas. Îmi spui cât este ceasul.] 
[¡Uf, es tardísimo! Me marcho.] 
[Doamne, este foarte târziu. Plec.] 

Bajas caminando porque te quieres acercar hasta 
el banco y te encuentras con una vecina. Salúdale. 
[Îţi continui drumul pentru că vrei să mergi la 
bancă. Te întâlneşti cu o vecină. Salut-o.] 

¡Buenos días, Manoli! ¿Qué tal? 
[Bună dimineaţa, Manoli. Ce faci?] 
 

Te dice que está muy bien. Cuéntale a dónde vas. 
[Îţi spune că foarte bine. Povesteşte-i unde mergi.] 

Pues, mira voy hasta el banco para hacer unas 
gestiones y voy muy pillada de tiempo y, vamos, 
que me voy.¡Hasta luego! 
[Păi merg până la bancă pentru nişte gestiuni şi 
nu prea am timp. Trebuie să fug. La revedere.] 

Te pregunta y te dice… si has visto a Cristina. 
[Te întreabă şi îţi zice… dacă ai văzut-o pe 
Cristina] 
Sí, te pide el número de teléfono. 
[Da, îţi cere numărul de telefon.] 
Te da las gracias. 
[Îţi mulţumeşte] 

Pues, no, hoy no la he visto. Pero, vamos, si 
quieres, tengo su teléfono y la puedo decir algo 
si es que quieres decirle alguna cosa. 
[Păi, nu am văzut-o azi. Dar, dacă vrei, am 
numărul ei de telefon şi pot să îi transmit ceva 
dacă vrei să-i spui ceva.] 
A ver […] 653419565. 
[Uite […] 653419565.] 
De nada, de nada, Manoli. Me voy. ¡Hasta luego! 
[Pentru nimic, pentru nimic, Manoli. Plec. La 
revedere.] 
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Muy bien. Llegas al banco; entras al banco. Saludas. 
[Foarte bine. Ajungi la bancă. Intri. Salută.] 
Dice que buenos días. Te pregunta qué quieres. 
Dile que quieres… 
[Te salută. Te întreabă ce vrei. Spune-i că vrei…] 
Dile que te dé 500 €. 
[Spune-i să-ţi dea 500 €.] 

¡Hola, María Jesús! Buenos días. 
[Bună, María Jesús. Bună.] 
Pues mira vengo a hacer… yo que sé, a sacar 
dinero y tal… 
[Păi vin să…, să zicem că vin să scot bani şi…] 
 
Pues dame 500 €… Por favor, ¿me das 500 €? 
[Dă-mi 500 € […]. Poţi să-mi dai 500 €, te rog 
frumos? 

Ella te da los 500 € y, cuando cuentas el dinero, 
te das cuenta de que falta un billete de 50. 
[Ea îţi dă cei 500 €, dar când îi numeri îţi dai 
seama că lipseşte o bancnotă de 50.] 
Bueno, te recuenta el dinero. Te dice que sí, que 
efectivamente, que la perdones. 
[Numără încă o dată banii. Îţi spune că într-
adevăr ai dreptate şi îţi cere să o scuzi] 

Pues, mira, María Jesús, que veo que me faltan 
50 euros. 
[Păi, María Jesús, uite că mi-ai dat cu 50 de euro 
mai puţin] 
Nada, no te preocupes, que no pasa nada. Que 
todo el mundo nos equivocamos. Así que no pasa 
nada. 
[Nu-i nimic, nu îţi face probleme. Toţi greşim. 
Aşa că nu este nicio problemă.] 

Muy bien. Sales del banco.Vas a la tienda a 
comprar. Llegas a la tienda. Saludas. 
[Foarte bine. Ieşi din bancă, mergi la supermarket 
să-ţi faci cumpărăturile.] 
Bueno, te dice que qué quieres. Pregúntale a 
cuánto están las manzanas. 
[Mmm, te întrebă ce vrei să cumperi. Întreabă cât 
costă merele.] 
Te dice que están a 2,5. Dile que es carísima. 
[Îţi spune că 2,5. Spune-i că ţi se pare mult.] 
Dice que sí pero que son muy buenas. 
[Spune că da, dar că sunt foarte bune.] 
Te pregunta si vas a llevar alguna. 
[Te întreabă dacă cumperi câteva.] 

Hola. Buenos días, Abel. 
[Bună. Bună ziua, Abel.] 
 
 
¿Abel, a cómo están las manzanas hoy? 
[Cât costă merele, Abel?] 
 
 
Pues, joder, están caras. 
[Păi sunt al dracului de scumpe.] 
Ya, ya pero tienen que ser buenísimas, vamos 
para estar a este precio. 
[Da, da, dar trebuie să fie foarte bune ca să fie la 
acest preţ.] 
Bueno, pues, bueno, a ver, ponme un kilo. 
[Păi, da, păi, pune-mi un kilogram.] 

Y te pone un kilo y luego vas a la charcutería. 
[Îţi pune un kilogram. Apoi mergi la raionul de 
mezeluri.] 
Y pides… Pregunta a cuánto está el jamón. 
[Şi ceri… Întreabă cât costă şunca].  
Te dice que tiene muchos, que tiene uno de 14, y 
otro de 16 y otro de 25.  
[Îţi spune că are mai multe tipuri. Unul de 14, 
altul de 16 şi altul de 25.] 
Muy bien. ¿Cuánto te pongo?  
[Foarte bine. Cât îţi pun?] 

 
 
 
¿A cómo está el jamón hoy? 
[Cât costă şunca azi?] 
No, pues dame el de 14. 
[Nu, păi dă-mi din cea de 14.] 
 
 
Pues 200 g. 
[Păi 200 g.] 

Pues te pone 200g, te vas a la caja, pídele que te 
haga la cuenta. 
[Îţi pune 200 g, te duci la casă şi vrei să plăteşti 
cumpărăturile]. 
Te dice que son 7,5. Te parece muy caro. Dile si 
ha hecho bien la cuenta. 

Bueno, pues la cuenta o… para pagar el jamón. 
[Păi, nota de plată sau… vreau să plătesc şunca.] 
 
 
Sí, no sé, creo que no has hecho bien la cuenta 
porque me parece que 200 g… que es caro. 
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[Îţi cere 7,5. Ți se pare mult. Întreabă dacă a făcut 
bine calcurile.] 
Te dice que sí, que marcó un 0 demás. 
[Îţi spune că da, că a bătut un 0 în plus.] 

[Da, nu ştiu, cred că nu ai făcut bine calcurile, mi 
se pare că 200 g… costă prea mult.] 
Bueno, pues nada, no te preocupes que no pasa 
nada, nos hemos dado cuenta y ya está. 
[Nu e nimic, nu îţi face griji că nu se întâmplă 
nimic. Ne-am dat seama şi nu se întâmplă nimic.] 

Muy bien. Llegas a casa con la compra y viene… 
¿tú tienes hijos?  
Viene tu vecino a verte y te dice, bueno, que tu 
hijo se puso malo y que tuvieron que llevarlo al 
hospital. 
[Foarte bine. Ajungi acasă cu cumpărăturile şi 
vine… Ai copii? Vine vecinul tău şi îţi spune că 
l-au dus pe fiul tău la spital, pentru că i s-a făcut 
rău.] 

 
Sí, dos. 
[Da, doi.] 
 
Pero, ¿qué dices? pero, ¿qué le ha pasado? ¿por 
qué no me habéis llamado? Pero, bueno… pero 
eso qué es… 
[Dar ce zici? Dar ce i s-a întâmplat? De ce nu  
m-aţi sunat? Dar, dar ce e?] 

Nada, te dice que no, que se encontró mal y que 
se subió a una escalera a cambiar una bombilla. 
Se encontró mal, se cayó y se rompió una pierna. 
[Nimic îţi zice că nu, că s-a simţit rău şi că s-a 
urcat pe o scară ca să schimbe becul. S-a simţit 
rău, a căzut şi şi-a rupt piciorul.] 

 
 
 
Pues nada, salgo… me voy ahora mismo porque, 
vamos, porque me pongo, bueno, atacada. 
[Păi, ies… mă duc acum pentru că sunt 
nervoasă.] 

Muy bien. Sales de casa y te das cuenta de que 
no puedes conducir porque estás muy nerviosa. 
Dile al vecino si te puede llevar al hospital. 
[Foarte bine. Ieşi din casă şi îţi dai seama că nu 
poţi conduce, pentru că eşti foarte stresată. 
Spune-i vecinului dacă te poate duce la spital.]  

 
Mira, por favor, me puedes llevar tú al hospital 
porque no puedo conducir en el estado de 
nervios que estoy. 
[Uite, poţi să mă duci tu la spital, te rog frumos, 
pentru că nu pot să conduc în starea în care sunt.] 

Llegas al hospital, dale las gracias al vecino. 
[Ajungi la spital. Mulţumeşte-i vecinului.] 

Muchas gracias por haberme traído. 
[Mulţumesc mult pentru că m-ai adus.] 

Te pregunta si quieres que te espere. Dile que no. 
[Te întreabă dacă vrei să te aştepte. Spune-i că nu.] 

No, no me esperes porque como eso… a lo mejor 
cuando le ingresan… tengo que quedarme aquí 
más rato. Nada. Muchas gracias por haberme 
traído y, nada, vete tranquilo. 
[Nu, nu mă aştepta pentru că cum acesta… poate 
când îl internează… sau poate trebuie să rămân 
mai mult timp aici. Mulţumesc mult pentru că m-
ai adus. Du-te liniştit.] 

Muy bien. Pues llegas al hospital. Pregunta en la 
planta dónde está tu hijo. 
[Foarte bine. Ajungi la spital. Întreabă unde este 
fiul tău]. 

A ver, soy la madre de Raúl y necesito saber 
dónde está… porque ha tenido un pequeño 
accidente y no estaba en casa y me ha traído un 
vecino ahora para saber, a ver, cómo está… y 
para verle. 
[Scuze, sunt mama lui Raúl şi trebuie să ştiu 
unde este… pentru că a avut un mic accident şi 
nu eram acasă. M-a adus un vecin acum ca să 
ştiu cum se simte… şi să-l văd.] 

Te dicen que está en la habitación 425. Pregunta 
dónde está. 
[Îţi spun că este în camera 425. Întreabă unde 
este.] 

Eso, ¿en qué planta está?, ¿en la zona sur, en la 
zona norte? ¿Dónde está para…? 
[Deci, la ce etaj este? Unde? În partea sudică ori 
nordică? Unde este pentru…? 
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Te dice que tienes que ir por el pasillo, a la 
derecha, luego a la izquierda, coges el ascensor y 
subes a la cuarta planta y que preguntes allí. 
Pregúntale si has entendido bien. 
[Îţi spune că trebuie să mergi pe culoar, la 
dreapta, apoi la stânga, trebuie să urci cu liftul 
până la etajul 4, iar apoi trebuie să întrebi. 
Întreabă dacă ai înţeles bine.]  

A ver, ¿he entendido bien? ¿Cojo el pasillo, 
primero a la derecha, después a la izquierda y 
después cojo el ascensor y pregunto en la cuarta 
planta? 
[Deci, am înţeles bine? Merg pe culoar, la 
dreapta, apoi la stânga, trebuie să urc cu liftul şi 
întreb la etajul 4?] 

Muy bien. Vas al ascensor, estás en la cuarta 
planta y te encuentras con una enfermera. 
Pregúntale dónde está la habitación 425. 
[Foarte bine. Urci cu liftul, ajungi la etajul 4 şi te 
întâlneşti cu o asistentă. Întreab-o unde este 
camera 425.] 

Mira, por favor, ¿me puedes decir dónde está la 
habitación 425? 
[Uite, îmi poţi spune, te rog frumos, unde este 
camera 425?] 

Te dice que sí, que está al fondo del pasillo, a la 
izquierda. Pregúntale si está allí. 
[Îţi spune că da, că este la sfârşitul culoarului, la 
stânga. Întreabă dacă este acolo.] 

A ver, ¿está al fondo del pasillo, a la izquierda? 
[Deci, este la capătul culoarului, la stânga?] 

Te dice que sí. Te acercas allí, entras en la 
habitación y te encuentras con el niño] 
[Îţi spune că da. Mergi acolo, intri în cameră şi te 
întâlneşti cu băiatul.] 

Pero, hijo, a ver, ¿Cómo estás? ¿Tienes dolor? 
¿Cómo te caíste? ¿Qué pasó para… o te 
encontraste mal para que te cayeras o…? 
[Dar, fiule, cum te simţi? Te doare? Cum ai 
căzut? Ce s-a întâmplat ca să… ori te-ai simţit 
rău şi ai căzut ori…] 

Te dice que sí, que, bueno, se cayó, que se había 
encontrado mal pero que, bueno, que piensa que 
fue que se le bajó un poco la tensión o que se 
mareó al subir a la escalera y que se cayó y se 
rompió la pierna. Llega el médico. Pregúntale 
qué tal está. 
[Îţi spune că da, a căzut, că s-a simţit rău şi crede 
că a fost din cauză că avea hipotensiune sau din 
cauză că a ameţit în timp ce urca scara, că a căzut 
de pe scară şi şi-a rupt piciorul. Vine medicul. 
Întreabă care este starea de sănătate a fiului.] 

A ver, ¿qué tal está mi hijo? Ya me han dicho 
qué le ha hecho y tal y qué… ¿cómo está? 
[Cum se simte fiul meu?. Deja mi-au spus ce i-
aţi dat şi… şi ce… cum se simte?] 

Te dice que está bien, que no te preocupes, que 
por la tarde lo mandan a casa, que lo han escayolado 
y que, bueno, estará tres meses con la escayola. 
[Îţi spune că este bine, să nu-ţi faci griji, că îl 
trimit acasă după-amiază, că i-au pus piciorul în 
ghips şi că va trebui să poarte ghipsul trei luni.] 

Bueno, pues tres meses me parece un poco 
excesivo, pero bueno, pero nada, a ver que todo 
vaya bien. Y muchas gracias por todo. 
[Bine, dar trei luni mi se pare cam mult, în 
sfârşit, nu-i nimic, cel mai important este ca total 
să iasă bine. Şi vă mulţumesc pentru tot.] 

Muy bien. Bajas a la cafetería a tomar algo y te 
encuentras con una antigua amiga. ¿Cómo la 
saludas? 
[Foarte bine. Mergi la cofeterie să îţi iei ceva de 
băut şi te întâlneşti cu o veche prietenă. Cum o 
saluţi?] 

Hombre, Carmen, ¿qué tal? ¡Cuánto tiempo sin 
verte! y tal…  
[Carmen, ce faci? Cât timp a trecut de când nu  
ne-am văzut!] 

Te dice que sí y te pregunta por qué andas por ahí. 
[Îţi spune că da, te întreabă de ce eşti pe acolo.] 

Pues, mira, porque mi hijo pues tuvo un pequeño 
percance.Se ha caído y se ha roto una pierna y 
nada y voy a tomar algo para irnos para casa, que 
le van dar el alta ahora. 
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[Păi pentru că băiatul meu a avut un mic 
accident, a căzut şi şi-a rupt piciorul şi… merg 
să-i cumpăr ceva de băut, pentru că plecăm 
acasă, că îl externează.] 

Te dice que, bueno, que a ver si se recupera pronto. 
Que ella está ahí por su madre, que estaba mala. 
[Îţi spune că îi doreşte însănătoşire grabnică, că 
ea este în spital pentru că mama ei nu se simte 
prea bine.] 

A ver, ¿qué tal está? Sabía que estaba un poco 
pachucha y tal… 
[Şi cum se simte? Ştiam că este un pic 
bolnăvioară şi…] 

Te dice que bien, bien. Que, bueno, que anda un 
poco fastidiada porque cogió un catarro y ahora 
no lo echa… pero que está bien, que la trajo ahí a 
la revisión al médico y que le van a hacer más 
pruebas y que, en principio, bien.  
Llega el camarero y te pregunta qué quieres 
tomar. Dile a Manoli que la invitas. 
[Îţi spune că bine, bine. Că nu simte prea bine 
pentru că a răcit şi nu-i trece… dar că se simte 
bine, că a venit ca să o consulte medicul şi să-i 
facă nişte analize, dar că este bine. 
Vine chelnerul şi te întreabă dacă vrei să bei 
ceva. Spune-i lui Manoli că o inviţi.] 

 
 
 
 
 
A ver, Manoli, ¿quieres tomar algo? Voy a tomar 
un café. ¿Te quieres tomar algo? 
[Manoli, vrei să bei ceva? Eu voi bea o cafea. 
Vrei ceva?] 

Te dice que sí, que le pidas una coca-cola. 
[Îţi spune că da, că vrea o coca-cola.] 

Vale, pues mire, por favor, un café y una coca-cola. 
[Bine, atunci o cafea şi o coca-cola.] 

Te traen el café y la coca-cola. Pregúntale cuánto 
es. 
[Îţi aduce cafeaua şi coca-cola. Întreabă cât 
trebuie să plăteşti.] 

¿Cuánto es? 
[Cât trebuie să plătesc?] 

Son 5 euros. 
[5 €.] 

Vale, pues se lo pago y gracias. 
[Poftim şi mulţumesc.] 

Y como estás ahí tomando el café, te llama el 
otro crío para preguntarte por su hermano. 
[În timp ce bei cafeaua, te sună celălalt băiat, ca 
să te întrebe cum se simte fratele lui.] 

Mira, ya he estado con él, ya he hablado con el 
médico. Dice que ha ido todo bien, que le han 
puesto la escayola, que la va a tener tres meses y 
que nos vamos a ir para casa. Y ahora estoy aquí 
en la cafetería tomando un café con mi amiga 
Manoli, que nos hemos encontrado aquí y estoy 
hablando un poco con ella y ya nos vamos para 
casa. 
[Am stat cu el, am vorbit cu doctorul, spune că 
totul este bine, că i-au pus piciorul în ghips, că 
trebuie să stea cu ghipsul 3 luni şi plecăm acasă. 
Acum beau o cafea cu prietena mea, Manoli, 
vorbesc un pic cu ea şi apoi mergem acasă.] 

Te pregunta si quieres que te vaya a buscar, que 
le dijo el vecino que te había llevado él al 
hospital. 
[Te întreabă dacă vrei să-ţi iasă înainte, pentru că 
s-a întâlnit cu vecinul şi i-a spus că te-a dus el la 
spital.] 

Pues mira, sí, pues, ven a buscarnos porque así 
no tengo que a llamar a nadie más para que 
venga a buscarnos. 
[Păi n-ar fi rău. Aşa nu mai sun pe nimeni ca să 
vină după noi.] 

Muy bien. Despídete de él. 
[Foarte bine. Spune-i la revedere.] 

Un beso, cariño. Hasta luego. 
[Un pup, dragule. La revedere.] 
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Muy bien. Termináis el café y la coca-cola. 
Despídete de Manoli. Y dile que le dé recuerdos 
a su madre y que se mejore pronto] 
[Foarte bine. După ce aţi băut cafeaua şi coca-
cola, spune-i lui Manoli la revedere şi spune-i să 
o salute pe mama sa şi să îi ureze însănătoşire 
grabnică din partea ta.] 

Bueno, Manoli, me alegro mucho de verte ese 
rato que hemos estado hablando y dale recuerdos 
a tu madre y hasta pronto. 
[Manoli, mi-a făcut plăcere să te revăd în aceste 
câteva momente în care am putut să vorbesc cu 
tine. Salut-o pe mama ta şi pe curând.] 

Muy bien. Subes a la habitación y tu hijo te dice 
que os podéis ir. 
[Foarte bine. Urci şi fiul tău îţi spune că puteţi să 
plecaţi.] 

Bueno, pues entonces, vamos, recoge tus cosas. 
[Bine, atunci strânge-ţi lucrurile.] 

 
Subiecţii utilizaţi pentru aceste corpusuri au fost selectaţi astfel încât să se 

respecte directivele proiectului menţionat: femei şi bărbaţi, cu vârste între 25 şi 50 
de ani, fără studii superioare3.  

Deşi oferă un tablou stufos de modele prozodice ale zonei care se studiază şi 
permite compararea diferitelor varietăţi ale spaniolei şi ale altor limbi romanice, 
metodologia AMPER este insuficientă pentru descrierea prozodiei unei varietăţi 
lingvistice dintr-o perspectivă fonologică. 

Trebuie spus că acestă metodologie nu are în vedere variaţia semantică şi 
pragmatică care supune intonaţia şi, în mod firesc, lasă să se vadă anumite carenţe 
la acest nivel. Ce-i drept, cu ajutorul corpusului spontan şi cel semispontan se pot 
studia o serie din aceste fenomene, însă situaţia experimentală este departe de a fi 
cea mai adecvată, această metodologie luând în consideraţie într-o măsură destul de 
vagă contextul semantic şi pragmatic. 

III.2. METODOLOGIA ATLASULUI  INTERACTIVE ATLAS  
OF ROMANCE INTONATION 

Fixarea modelelor intonaţionale nu se poate face decât prin evaluarea şi 
observarea mai nuanţată ale altor fenomene (studiul anumitor puncte ale enunţului 
relaţionate cu silaba tonică, cu limitele sintactice şi cu distanţa dintre silabele 
tonice, fenomene care se răsfrâng într-un fel sau altul în realizarea aliniamentului 
tonal din Cantabria, precum şi prin comparaţia lor cu ceea ce se întâmplă în acelaşi 
timp în celelalte varietăţi ale spaniolei. Mai mult decât atât, incorporarea grupului 
nostru de cercetare la constituirea atlasului Interactive Atlas of Romance Intonation 
se justifică, în primul rând, prin posibilităţile pe care le oferă metodologia sa. Pe de 
o parte, construirea unei fonologii intonaţionale, iar pe de altă parte realizarea unei 
etichetări prozodice pentru spaniolă (Sp_ToBI), ambele considerate ca un 
imperativ de către noi pentru studiul prozodiei din Cantabria. 
                                                            

3 Trebuie să precizăm că López Bobo & Cuevas Alonso (sub tipar) au propus două grupuri de 
vârstă: un grup, alcătuit din vorbitori mai tineri de 40 de ani şi altul, din subiecţi care să depăşească 
această vârstă. 
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În legătură cu metodologia acestui corpus, în ambitul hispanic a fost 
promovată de către Pilar Prieto. Evident că în această propunere, nu sunt vizate 
aspectele particulare ale fiecărui dialect hispanic. De aceea, pentru Cantabria, sub 
influenţa acestui model, López Bobo şi Cuevas-Alonso (2010) propun un corpus 
mai nuanţat, în care sunt cultivate şi ancorate majoritatea particularităţile vorbirii 
cantabrice. 

Acest atlas se bazează pe trei corpusuri: o anchetă semidirijată (vezi ancheta 
folosită pentru Cantabria, http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/), un Map-task şi 
un video ce conţine conversaţii spontane. Aceste corpusuri sunt gândite ca o serie 
de secvenţe declarative, interogative, imperative, vocative, interjecţii etc. care 
asigură prin sine înseşi, realizarea unor contexte semantice şi pragmatice. 

Cum acest proiect nu se centrează pe aspectele sociolingvistice, fireşte că în 
definirea subiectului pentru anchete, accentul nu cade pe variabile sociale, ci pe 
următoarele aspecte: 

 
 Anchetă semidirijată: femei4 25–40 de ani, cu studii superioare; 
 Map-Task: femei < 30 de ani, cu studii superioare; 
 Conversaţie liberă: femei > 50 de ani, fără studii superioare. 

 
Mai mult decât atât, preocupaţi de un studiu riguros al proeminenţelor, López 

Bobo şi Cuevas-Alonso au elaborat un nou corpus în care consoanele sunt sonore 
(v. Tabelul 4). 

Tabelul 4. Corpusul de consoane sonore 

  Silabă terminată în vocală (tonică) Silabă terminată  
în consoană (tonică) 

Primul element oxiton El magrebí regaló el bungaló 
[Locuitorul din Maghreb i-a dăruit 
bungaloul] 
El magrebí regala el bungaló 
[Locuitorul din Maghreb îi dăruieşte 
bungaloul] 
El bungaló véndelo el magrebí 
[Bungaloul îl vindea locuitorul din 
Maghreb] 
El magrebí regaló la bombilla 
[Locuitorul din Maghreb i-a dăruit becul] 
El magrebí regaló la lámina 
[Locuitorul din Maghreb i-a dăruit coala] 
El magrebí regala la bombilla 
[Locuitorul din Maghreb îi dăruieşte becul] 
El magrebí regala la lámina 
[Locuitorul din Maghreb îi dăruieşte coala] 

El ganador regaló el 
galardón 
[Câştigătorul i-a dăruit 
premiul] 
El ganador regala el 
galardón 
[Câştigătorul îi dăruieşte 
premiul] 
El galardón dábalo el 
ganador 
[Premiul l-a dat câştigătorul] 
El ganador regaló el revólver 
[Câştigătorul i-a dăruit 
revolverul] 
El ganador regala el revólver 
[Câştigătorul îi dăruieşte 
revolverul] 

                                                            
4 S-au ales femei pentru că se presupune că intonaţia este mai stabilă în cazul femeilor. 
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Al magrebí véndele la bombilla 
[Locuitorului din Maghreb îi vinde becul] 
Al magrebí véndele la lámina 
[Locuitorului din Maghreb îi vinde coala] 

El ganador regala la lámpara 
[Câştigătorul îi dăruieşte 
veioza] 
El galardón dábalo el 
domingo 
[Premiul îl dădea duminică] 
El galardón dábalo el árbitro 
[Premiul îl dădea arbitrul] 

Primul element 
paroxiton 

La niñera regaló el organdí 
[Cea care îngrijeşte de copii i-a dăruit 
organdiul] 
La niñera regala el organdí 
[Cea care îngrijeşte de copii îi dăruieşte 
organdiul] 
La niñera véndelo al magrebí 
[Cea care îngrijeşte de copii îl vinde 
locuitorului din Maghreb] 
La niñera regaló la bombilla 
[Cea care îngrijeşte de copii i-a dăruit 
becul] 
La niñera regaló la lámina 
[Cea care îngrijeşte de copii i-a dăruit 
coala] 
La niñera regala la bombilla 
[Cea care îngrijeşte de copii îi dăruieşte 
becul] 
La niñera regala la lámina 
[Cea care îngrijeşte de copii îi dăruieşte 
coala] 
La niñera véndele la bombilla 
[Cea care îngrijeşte de copii îi vinde becul] 
La niñera véndele la lámina 
[Cea care îngrijeşte de copii îi vinde coala]
  
 

El revólver adornó el 
velador 
[Revolverul a adornat 
candelabrul] 
El revólver adorna el velador 
[Revolverul adornează 
candelabrul] 
El revólver véndelo al 
velador 
[Revolverul îl vinde 
paznicului] 
El revólver adornó el 
balandro 
[Revolverul a adornat 
goeleta] 
El revólver adornó la 
lámpara 
[Revolverul a adornat 
veioza] 
El revólver adorna el 
balandro 
[Revolverul adornează 
goeleta] 
El revólver adorna la 
lámpara 
[Revolverul adornează 
veioza] 
El revólver véndelo el 
domingo 
[Revolverul îl vinde 
duminică] 
El revólver véndelo el 
árbitro 
[Revolverul îl vinde arbitrul] 
 

Primul element 
proparoxiton 

El bígamo regaló el bungaló 
[Bigamul a dăruit bungaloul] 
El bígamo regala el bungaló 
[Bigamul dăruieşte bungaloul] 
El bígamo véndelo el bungaló 
[Bigamul vinde bungaloul] 
El bígamo regaló la bombilla 
[Bigamul a dăruit becul] 

El bárbaro regaló el velador 
[Barbarul a dăruit 
candelabrul] 
El bárbaro regala el velador 
[Barbarul dăruieşte 
candelabrul] 
Al bárbaro véndelo el 
vengador 
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El bígamo regaló la lámina 
[Bigamul a dăruit coala] 
El bígamo regala la bombilla 
[Bigamul dăruieşte becul] 
El bígamo regala la lámina 
[Bigamul dăruieşte coala] 
Al bígamo véndele la bombilla 
[Bigamului îi vinde becul] 
Al bígamo véndele la lámina 
[Bigamului îi vinde coala] 
 

[Pe barbar îl vinde cel care 
se răzbună] 
El bárbaro regaló el balandro 
[Barbarul a dăruit goeleta] 
El bárbaro regaló la lámpara 
[Barbarul a dăruit veioza] 
El bárbaro regala el balandro 
[Barbarul dăruieşte goeleta] 
El bárbaro regala la lámpara 
[Barbarul dăruieşte veioza] 
Al bárbaro véndelo el 
domingo  
[Pe barbar  îl vinde 
duminică] 
Al bárbaro véndele la 
lámpara 
[Barbarului îi vinde veioza] 
 

IV. INTERPRETAREA DATELOR 

Analiza datelor se încadrează perfect în schemele universale ale proiectelor 
AMPER şi Interactive Atlas of Romance Intonation.  

Mecanismul de analiză a corpusurilor obţinute în cadrul proiectului AMPER 
este bazat pe rutinele de procesare ale programului MATLAB, dezvoltate de 
Antonio Romano şi Albert Rilliard şi remodelate de către AMPER-Astur în 2006 
(vezi López Bobo et al. 2006), cu ajutorul cărora este segmentată şi analizată 
fiecare vocală. Aceste rutine calculează într-un fişier de text (.txt) parametrii 
acustici ai acestora: durata, energia şi frecvenţa extrase în trei puncte (începutul, 
mijlocul şi finalul vocalei). În plus, plecând de la aceste fişiere de text, cu alte 
subrutine, se pot calcula mediile valorilor obţinute pentru diferite secvenţe. 

Alte rutine oferă posibilitatea elaborării unui fişier de sunet sintetic, care 
permite recuperarea valorilor fiecărei analize individuale şi ale mediilor. 
Recuperarea acestor date poate reprezenta o adevărată provocare, atât datorită 
posibilităţii identificării într-un viitor apropiat a modalităţii enunţului 
(declarativ/interogativ), cât a realizării unor teste perceptive. 

Înregistrările realizate pentru Map-Task şi pentru conversaţiile libere sunt 
analizate cu Praat. 

Acestor analize li se adaugă cele pe care le generează interpretarea corpusurilor 
obţinute în cadrul celuilalt proiect. Aceste date sunt, de asemenea, analizate cu Praat. 
Toate enunţurile sunt etichetate în funcţie de diferite tipuri de transcriere: 

• transcrierea accentelor tonale şi a tonurilor de junctură; 
• transcrierea ortografică pe silabe; 
• transcrierea de Break Indices. 
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În ceea ce priveşte studiul aliniamentului tonal şi al relaţiilor între accent şi 
timp, enunţurile se vor delimita şi eticheta cu Praat, generându-se un fişier .txt. 
După obţinerea datelor necesare, baza analizei, se va folosi programul statistic 
SPSS care va lucra cu 164 de variable. Procesarea statistică implică studiul 
variabilelor care să conţină următoarele date:  

1. Durata segmentelor; 
2. Distanţa temporală dintre începutul şi sfârşitul silabei şi vocala 

accentuată, precum şi  
2.1.  proeminenţa asociată 
2.2.  limita sintactică subiect-verb/verb-obiect şi 
2.3.  începutul următoarei silabe tonice. 

3. Traseul frecvenţei fundamentale în Hz şi st. dintre începutul şi 
sfârşitul silabei şi vocala accentuată din punct de vedere lexical şi 

3.1. limitele sintactice 
3.2. Începutul următoarei silabe tonice şi  
3.3. proeminenţa asociată acestui accent. 

4. Distanţa temporală dintre punctul minim şi cel maxim al liniei 
tonale, precum şi frecvenţa fundamentală în Hz şi st./secundă. 

 
Această modalitate de analiză prezintă interes deoarece porneşte de la un 

studiu mai profund a prozodiei, care constă şi în faptul că recurge nu doar la 
folosirea statisticii descriptive, ci şi a celei interferenţiale. 

V. CONCLUZII 

Studiul de faţă oglindeşte diverse direcţii noi, fiind o sinteză a unor principii 
metodologice pentru cercetarea intonaţiei din Cantabria. Am adus în discuţie şi 
variabilele lingvistice şi extralingvistice în studiul acestui fenomen, subliniind 
importanţa lor şi necesitatea de a fi considerate mai mult decât nişte elemente 
periferice. 

Trebuie să subliniem, prin prisma aspectelor menţionate mai sus, că pot 
exista variaţii diatopice şi diastratice semnificative în marcarea intonaţiei, de la un 
punct de anchetă la altul, determinate de coexistenţa a două sisteme lingvistice, 
care au intrat în relaţie unul cu altul, de gradul de instrucţie al interlocutorilor etc., 
care au jucat un rol important în evoluţia curbei melodice din această regiune. 

Cele câteva observaţii privitoare la problemele pe care le presupune studiul 
intonaţiei din Cantabria din cercetarea de faţă au menirea să atragă atenţia asupra 
unei metodologii deschise încă investigaţiei, care ar putea situa corect studiul 
prozodiei din Cantabria în cadrul celorlalte varietăţi peninsulare şi romanice.  
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VARIETIES OF PROSODIC TRANSITION: METHODOLOGICAL 
DIFFICUTIES AND CHALLENGES. THE SPANISH OF CANTABRIA 

 

ABSTRACT 
 

This paper is meant as a source of information concerning the intonation research and 
methodology of Cantabria, a complex dialectal area of Spanish language. The great variability 
(phonetic and phonological) that the intonation offers due to pragmatic variables makes difficult to 
draw relevant conclusions without a previous sociophonetic/phonological approach. In this sense, it is 
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important to establish the correlations between form and function, to determine the general intonation 
patterns and configurations and to detect the cases which show variability due to the linguistic 
contact, dialectal accommodation, convergence and divergence phenomena, etc. Given this 
perspective, our aim is to trace the paths to such a methodology. 
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WORDS FOR ‘DANDELION’ IN ROMANCE, GERMANIC,  
SLAVIC AND BALTIC LANGUAGES1 

 
FEDERICA CUGNO, MANUELA NEVACI 

 
European dialectal denominations of ‘dandelion’, an herbaceous plant of the 

Compositae family, widespread in Europe and very well known for its multiple 
uses and various properties, stand out for their number and variety2. Despite the 
complexity of the European denominative context, it can be stated that a 
considerable part of the rich repertoire of the dandelion’s dialectal designations 
springs from the morphological and organoleptic properties of the plant, including 
the edibility of its leaves, used in numerous areas in Europe as salad during 
springtime, as well as other traits more closely tied to the traditional beliefs and 
knowledge related to the small plant. 

Before moving on to examine the more significant names, a few general 
aspects regarding the dandelion’s designations should be discussed. In the first 
place, because the plant takes on very diverse morphological characteristics during 
its life cycle, in some areas it is known by different names associated with the 
stages of development. Some speakers are even convinced that the stages of 
development cannot be traced back to a single type of plant but reflect their 
belonging to different species. In the second place, the multiplication of the names 
for dandelion was facilitated by the different uses – culinary, officinal, in children’s 
games and magic – of the various parts of the plant, such as the roots, leaves, 
flower, fruit, stem etc. calling the speakers attention to one aspect or another, 
depending on local customs or traditions. Finally, it should be remembered that 
even in the dandelion’s designations a feature typical of popular plant studies 
significantly emerges, or rather, the extension of a name to different plants 
belonging to the same species as well as to others of a different type. 
                                                 

1 This article is the result of a preliminary overview of the European nouns for ‘dandelion’ for 
the Atlas Linguarum Europae project and it is based on the list of terms provided by the respective 
departments or national synthesis. 

2 Dandelion is a spontaneous flower growing in the entire North hemisphere unto the alpine 
area. It is a perennial herbaceous plant with a 12–20 cm long tap root. From this stem, in early spring, 
arise long sharp leafs, with crenelated triangular lobes, that form a rosette on the ground; from its 
middle afterwards the cylindrical stems grow, which are empty on the inside. The flowers are golden-
yellow, and the fruit have a “small umbrella” – a flock of seed heads – easily carried away by the 
wind. It produces flowers from April until October. The root is harvested in autumn, in September-
November, and the aerial part in spring, before or during the formation of the flower heads. The plant 
stem contains a milky liquid. 
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As already mentioned, the dandelion plant is used in diverse areas of folk 
tradition. First of all, dandelion leaves are edible, being used in salads, and they are 
also edible for some animals. The dandelion is also considered a medicinal plant 
appreciated for its therapeutic properties: even today it is said that it cleans the 
organism, it stimulates liver function and it cures diabetes; dandelion roots are 
considered a natural remedy for various disorders due to its effect on the human 
body: depurative, sudorific, diuretic, stimulatory; it is also used as a cosmetic 
treatment to brighten the face. Furthermore, the cheery yellow flowers and airy 
white puffs of dandelion seed heads have lent themselves to many uses in magic 
and folklore over the centuries, mostly in the areas of divination, making wishes, 
and bringing good luck. For example, in certain beliefs, it is said that the number of 
seeds left after one blow reveals how many years a young person has to wait until 
marrying or the number of children a girl will have or the numbers of years of life 
left to live. In another popular tradition, it is said that those who pick the dandelion 
will wet their bed (due to its presumed diuretic qualities)3. Finally, the dandelion 
has been used in many children’s games. Based on popular beliefs rooted in folk 
culture from various European regions, it can, then, be hypothesized that because 
of its polymorphism, the dandelion was attributed with magical and religious 
powers, traces of which are still found in some denominations.  

The scientific name of the dandelion (Taraxacum) most likely comes from 
the Greek word tarassein, meaning ‘to disturb’ or ‘to change’, with reference to its 
depurative effect, but it is possible that it comes from the Latinised version of the 
Arabic ṭaraḫšaqūn ‘wild chicory’, from the Persian talḫ čakok ‘bitter plant’. Other 
terms of scholarly tradition are dens leonis ‘lion’s tooth’, rostrum porcinum, which 
gave origin to perhaps the most widespread tradition, and caput monaci, found in 
the medieval herbaria. In European languages dandelion has more than 500 names 
and in this study, limited to Romance, Germanic, Slavic and Baltic languages, we 
have tried to identify the most relevant linguistic and extra-linguistic motivations 
underlying the names of the dandelion4.  

 
1. THE ASPECT OF THE PLANT 

 
With regard to the aspect of the plant, each particular part has been taken into 

account, so we have arranged the various lexical types in motivational groups, 
considering the different parts of the dandelion that probably inspired the various 
denominations: the stem’s juice, the stalk, the leaf, the flower, the fruit.  

                                                 
3 For the diverse fortune telling powers of the dandelion in Gallo. Roman or German, see 

respectively Rolland (1890–1914) and HDA. 
4 Dialectal forms used in the text are presented in the IPA phonetic transcription system if 

placed in square parenthesis or in graphic orthography according to the ALE norms when indicated in 
italics. 
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1.1. The stem’s juice 
 

The fact that the plant stem contains a milky liquid has allowed for the 
development of names based on the word for milk and, by extension, for butter and 
cream, which emphasises the idea of ‘fat’, ‘fatness’, ‘greasy’. In addition, because 
dandelion leaves are edible and are used in salads, an association has arisen 
between this plant and food terminology, like ‘bacon’ and ‘lard’.  

The widest-spread form in the Slavic and Baltic languages is a derived or 
compound word from the word for milk. This form is almost universal in the Baltic 
languages: it covers the entire network of Latvian (36 places) and it is found in 
Lithuanian in 41 places (out of 42)5. With regard to Slavic languages, a similar 
situation occurs in Polish, where the forms derived from milk occur in 36 places 
(out of 38)6. We add here the two places surveyed for Sorbian in East Germany 
with the forms [mlats] and [mlu ̮tʃ’]. This type also occurs in all Eastern Slavic 
languages: in Belorussian (13 places out of 29), Ukrainian (21 places out of 68), 
and Russian (2 places out of 78)7. It is well represented in South Slavic languages: 
in Bulgarian (14 places out of 32), Serbian and Croatian (8 places out of 34), 
Macedonian (2 places of the 5 where answers were noted to the question on 
pissenlit ‘dandelion’)8. It is less attested in central Slavic languages: Czech  
(6 places out of 12), Slovenian (3 places out of 7), Slovak (1 place out of 12)9. 
Gathering the above figures, we notice that the forms originating from the word 
milk – derived and compound – cover the entire territory of the Baltic countries and 
more than a third of the territory where Slavic languages are spoken. 

Regarding the Romance languages, derived forms from Latin lacte appear 
more frequently in some marginal areas such as Picard (lacheron), Catalan 
([ʎəts'o]), Spanish (lechechino, lechecilla, lecharuela) and Occitan (lachiron), with 
sporadic claims in Franco-Provençal in France ([letʃ']) and in Switzerland 
([leitəs'])10, in some Italian dialects in North Italy and in Corsica (latsol, lattarella) 
and in Rhaeto-Romance ([leitəs']).  

In Germanic languages, except for the Danish, where (fandens) mælkebøtte 
‘damn milky bucket’ is the most prevalent type, we find sporadic compound forms 
                                                 

5 See Latvian pienene, pienine, piene, pienele, pieninīca and Lithuanian piẽnė, pienė̃, piẽnis, 
pienỹs. 

6 See Polish mleczak and mleczaj. 
7 Of the numerous registered forms and variants, we mention here the dial. Ukrainian. moloč, 

the dial. Belorussian maločnik, the Russian moloĉaj.  
8 Of the numerous registered forms and variants, we mention the Bulgarian mleč, the Serbian 

and Croatian mliječ and derived forms, the Macedonian plečka. 
9 See the Slovenian mleč, the Czech mlíč and the Slovak mlieč. By association with curdy 

milk, as a viscous liquid, by semantic transfer we can explain the Slovak term slimák ‘slime’. 
10 Here also [laetr' bδã] from the Latin lactarius +blank. 
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like milchdistel ‘milk+thistle’ in Austria (1 place), Germany (3 places) and 
Swedish (mjölktistel: 3 places), milchbüshel ‘milk-bush’ in Austria (4 places) and 
Germany (milchbüshe(en): 2 places), milchblättchen ‘milk-leaves’ in Austria  
(3 places). The Serbian and Croatian compound form mlèčna trava ‘milky grass’ 
belongs to this group as does the Spanish yerba letrera and jerba lechera ‘milky 
grass’. Instead, compounds like ‘pig’s milk’ characterize Latvian (with 16 places)11 
and Lithuanian (with 17 places) setting it apart from the other European 
languages12.  

In this domain we also include some names derived from words referring to 
dairy products like butter or cream. The first type is represented by the Slavic 
forms attested in Serbian and Croatian (maslačak, slačak), where it is very 
common (7 places), and sometimes in Slovak (måsliak); the second one occurs in 
Czech smetamka. We also add here the Bulgarian compound mayno kokače ‘greasy 
little bone’. 

Compounds with ‘butter’ are also common in some Germanic languages such 
as German (butterblume ‘butter flower’ and butterdistel ‘butter thistle’) and 
especially Swedish (smörblomma, smörgubbe), where they represent a very 
common type (12 places) in Sweden and in the Swedish-language area of Finland. 
The type butterdistel also occurs in a German speaking part of Romania. 

In the same domain we include the compound words referring to bacon and 
lard, such as German speckblume ‘bacon flower’ and schmalzblume ‘lard flower’ 
which also refer to some children’s games as mentioned in Marzell (1943–1972)13. 

 
1.2. The stalk 

 
From the physical features of the stalk come forms like the German (in 

Austria) röhrel ‘little pipe’, the North Italian [bj'ɔdola] ‘little cane’14, the Friulan 
type [t'ale], from Latin thallus ‘stalk’ (REW 8695, REW-F), the South Italian 
[j'unku]15 ‘reed, rush’ and the Swedish slat-tistle ‘smooth thistle’ because the stem 
has no thorns. The Slovenian regrat is borrowed from the Bavarian dialect of 
German, while the Slovenian regat, attested as reàrl, is a loan from the German 
röhrlein (German dial. rearle) ‘little pipe’.  
                                                 

11 Cfr. Latvian cūkpiene and Lithuanian kiaũliapiene. 
12 A similar isolated form is the Ukrainian dial. psjače moloko ‘dog’s milk’. For these 

expressions concerning animals see below 4.1. 
13 “Die Kindern halten die Blume wohl auch an den Hals, um am wiederschein ihrer gelben 

Farbe zu sehen, wieviel Speck ein jeder hat. Die Kindern halten die gelben Blüten unter das Kinn und 
sehen ob sie ‘viel Schmalz’ haben” (Marzell 1943–1972: IV, 612). 

14 From Latin buda (REW 1371) + suffix -ola. 
15 From Latin juncus ‘reed, rush’ (REW 4619). 
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1.3. The leaf 
 

1.3.1. ‘frizzy’ 
 

Dealing with the names that may be related to the features of the leaf, we find 
a few Romance names suggesting the idea of ‘frizzy’ such as the French [krep'øta] 
and the South Italian [kresp'œmme], both derived forms from the Latin crĭspus 
‘frizzy’.  

 

1.3.2. ‘bitter’ 
 

The South Italian type [mar'εlla], a derived form from the Latin amarum 
‘bitter’ (REW 406) and the Spanish achicoria amarga ‘bitter chicory’ are linked to 
the edibility of the leaves and their bitter taste. 

 
1.3.3. Comparisons with other plants with same leaf 

 
Many nouns come from comparisons with other plants with similar leaves 

like ‘chicory’, ‘radicchio’, lettuce’, and ‘thistle’. The simple type ‘chicory’ or its 
derived forms is the widest-spread in Italian ([tʃi'korja]/[tʃikori'one]) and Sardinian 
dialects. It is fairly widespread in Occitan in Italy ([tʃi'korja]/[tʃikori'one]), in 
Franco Provençal in France and in the French-speaking part of Belgium ([ʃikor'e]) 
and also recorded in Catalan ([tʃik'ɔ˜ǝ]), Rhaeto-Romance in Switzerland (zicorgia) 
and Rumanian (cicoare). In Italy, besides simple and derived nouns, we found 
numerous compound forms like the Sardinian [tʃi'korja a'rεsta] and [tʃik'orja 
b'urda], the South Italian [tʃik'ɔrja azin'ina], the North Italian [tʃik'orja 'matta] and 
[tʃik'orja salv'adiɡa], the Italian in Switzerland [tʃik'ɔrja di pra:j], which contain 
adjectives used in these areas to differentiate wild plants from cultivated plants16. 
In Spanish we also found compound names like achicoria silvestre ‘wild chicory’. 
Although nouns relating to ‘chicory’ seem to be typically Romance forms, we must 
mention some sporadic similar items in the West Germanic domain such as the 
German in Austria zichorei, the Dutch cichoreiblœm, the German (in Switzerland) 
zichorienblume.  

In Italian dialectal forms occur which come from the Late Latin radiculum 
‘radicchio, chicory’, such as [rad'itju] (in Corse) and [ra'dikkjo], as well as the 
compound forms ‘wild radicchio’, such as [rad'etʃo m'ato], [rad'icco salv'atiho], 
[raditʃ'uη17 sarv'εɡu]. Another series of Italian nouns, like [rad'itʃa], [radicc' εlla] 
‘small root’, [rad'itʃja sarv'adɡa] ‘small wild root’, comes from the Latin radicula 
‘small root’ (REW 6996).  

                                                 
16 It must be said that in North Italian dialects also the suffix -one, present in [tʃikori'one], can 

mean ‘wild’ used in reference to plants. 
17 The last one is a derived form with the suffix -one that means ‘wild’. 
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The type ‘lettuce’, from the Latin lactuca (REW 4833), is very widespread in 
Rumanian (lăptucă: 12 points), and also occurs occasionally in Occitan ([lit'ydza]: 
2 points). 

Finally, we have forms corresponding to ‘thistle’ in English, and in the 
Romance domain, especially in Central and South Italy, with derived forms (from 
Latin carduus) like [kard'eɖɖa], [kard'iʎʎu], [kard'onə], [karduntʃ'illə] and 
compound forms like [kard'eɖɖa serv'adzdza], [kard'uni kr'esti] ‘small wild thistle’, 
and in Catalan carroncha. 

 
1.3.4. Culinary use 

 

Since dandelion leafs are edible, and especially used in salads, the presence 
of the term ‘salad’ is also explainable, like the simple French form [sal'ad] and 
compound forms with ‘wild’, like the North Italian [sal'ata salv'adiga] and [sal'ata 
di pr'ai] ‘wild salad’18. 

 
1.4. The flower 

 
1.4.1. The color 

 
In reference to the yellow colour of the blossoming dandelion, a series of 

Germanic and Slavic derived and compound terms have been created. In particular, 
we note that compounds with ‘yellow’ are particularly common in the Germanic 
languages of northern Europe, i.e. in Norwegian (gulblome, gulblomster, gulgut, 
gullboste) and in Swedish (gulblomma/gulablomma/storgulblomma, gulborste 
‘yellow brush’, gulgubbe ‘yellow little lump’), while they appear sporadically in 
some East Slavic languages such as Bulgarian žălturče, Serbian žućenica, 
Ukrainian dial. žovtoj kvitja ‘flower + yellow’, žovta korol’ka ‘yellow crown’ and 
žovta kosycja ‘yellow plait’ that can be explained by the fact that young girls 
interlaced dandelions in their hair. In Romance languages only the Rumanian 
floare galbenă (documented near Ukraina) ‘yellow flower’ and the Spanish 
achicoria amarillia ‘yellow chicory’ are recorded.  

In relation to the brightening effect the dandelion colour produces, we have 
such names as the Bulgarian lampički (diminutive derivation from lampa ‘lamp’, in 
the plural) ‘little lamps’, the Slovak lámpavirág, and the Croatian lampuš (< Hung. 
Lampas ‘lamp’). Because of the flowers’ yellow colour, some names for dandelion 
have been associated with gold. So we can explain compound forms like the 
Swedish gullros ‘gold rose’ (1 place), gullbörst ‘gold brush’ (8 places), gullgubbe 
‘gold lump’ and we can notice that the direct or indirect motivation regarding the 
colour of the flower is most common in Swedish. 

                                                 
18 Also the North Italian form [tadzejn'etu] ‘grass to be cut’ to be eaten as salad illustrates this 

custom. 
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Finally in the Norwegian solei and in the Spanish sol ‘sun’ we find a 
semantic association with the sun. 

 
1.4.2. The period of flowering 

 
A significant number of nouns are based on the names for two months of the 

year: March, when the dandelion emerges and its leaves are more tender and sweet 
and therefore better for salads, and above all, May, the period when the plant is in 
blossom. With regard to March, the Bulgarian names martenica and baba marta, 
attested in the same place, Smolsko, also seem to echo some popular beliefs 
regarding the ‘old ladies’, chimerical and changing beings who, in the Balkans, 
explain the variable weather in the early days of this month. Regarding the month 
of May, we find some derived and compound names in West Slavic languages: the 
Polish maj and majka, the Czech máječek, the Slovak majka, the Ukrainian dial. 
majka and majova čička ‘May flower’. In the Germanic domain, especially in 
Austria and in Germany, compound forms like the German maiblume, maibuschen 
‘bushes of may’, maistök, mairöhrel occur. In the Swedish midsommarsblomma 
‘Midsummer’s flower’ we find a general reference to the period of flowering, 
while buförsblomma ‘removal flower’ refers to the “removing”, or rather bringing 
of cattle to summer pastures in spring times and stadublomma and stadugubbe 
mean ‘flower of the stada’ which comes three days before and three days after the 
summer solstice when all plant life was considered to be at a standstill. From the 
period of flowering or from the habitat of the plant come the Swedish types 
kornblomma ‘barley flower’, bjuggfibla and sädestoppa ‘grain flower’. 

 
1.4.3. Flower’s behavior 

 
Only in Norwegian and in Swedish we find nouns which refer to the fact that 

‘flowers close at night’; in particular, in Norwegian nattsvæve, nattsøve, 
kveldsvæve, kvelsøve, kveldsovn, kveldkippe, kveldkneppe are attested, while in 
Swedish nattsovare means ‘night sleeper’. Instead, the Gallo-Roman [saramjez'u] 
means ‘close to the heat of noon’ and it is isolated in the Romance domain.  

A series of Occitan (in Italy), North Italian and German terms refers to the 
fact that the flower turns to the sun. These forms are the North Italian [viras'ul] 
‘turn to the sun’ and [miras'u] ‘look at the sun’, the Occitan [virasulεj] ‘turn to the 
sun’, the German sonnenwurm, as well as sonnenwirbel ‘sun + turn’ attested in 
Germany and  in Switzerland. 

 
1.4.4. Insects’ flower 

 
Being a flower often visited by bees led to the creation of Germanic 

designations like the Danish biblomme, the German (in Luxembourg) [b'æəʃtak] 
and the Norwegian humeblom. Instead, in Swedish forms appear like kusblomma 
‘insect flower’, lusros ‘louse rose’ and busros ‘insect rose’ that refer to the fact that 
the dandelion is frequently visited by small insects. 
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1.5. The fruit 
 

A few Russian diminutives like puŝok, puŝoĉek ‘little fluff’ refer to the fluffy 
aspect of the mature flower head, as we can also see in the Rumanian pufuleţ ‘little 
fluff’. We include here some other terms derived from ‘cotton’ or other plants with 
similar ‘fluffy’ features, like the Bulgarian bumbalce ‘cotton’ (derived) and 
papunka ‘cotton’s capsule’, the South-Italian [βammatʃ' eɖɖa], a diminutive form 
of ‘cotton’, and the North Italian [stupj'] derived from stoppa ‘fluff’ (influenced 
by soffione ‘puffball’).  

 
2. CHILDREN’S GAMES 

 
According to folktales, the dandelion is often used for children’s play. 

Children not only blow on the seed heads, but also create straws, small trumpets or 
small pieces of jewellery like rings or necklaces by cutting and curling the stem.  

Children’s games that involve blowing on the fluff from the dandelion have 
given rise to several nouns dealing with ‘to blow’19. In Russian and Belorussian, 
where the forms derived from milk are attested to a lower degree (see 1.1.), the 
dominant form comes from the radical dut’ ‘to blow’, usually preceded by a prefix 
(ad-, nad-, pad-, raz-) and followed by the suffix -čik: the Russian oduvanĉik, 
duvanĉik, the Belorussian aduvanĉik and naduvanĉik. These names cover most of 
the Russian-language territory, being attested in 72 places (out of 78) and more 
than a third of Belorussia’s territory, being attested in 12 places (out of 29). This 
word is weakly attested in the other Eastern Slavic languages, Ukrainian, where it 
occurs in only 2 places, as a dialectal word: oduvanĉyk (one record), naduvanĉik 
(one record). In Germanic languages this type occurs with some items in Germany 
(pusteblume ‘blow flower’), while in Romance languages it seems to be unknown, 
with the exception of the standard Italian soffione, a derived form from soffio 
‘blow’, and the South Italian dialectal [tʃʃ'utʃʃəmə m m'okkə] ‘blow in my mouth’20. 
Instead the Ukrainian padyvolos and the Czech pleška ‘bald, hairless’ are forms 
coming from words meaning ‘to fall off, to detach’ like the Croatian lupež, a 
derived form from the radical lup- ‘detach (decorticate, ripple)’. Regarding these 
nouns we can mention that Portuguese children also call the dandelion o teu pai é 
careca ‘your dad is bald’, due to a game in which the children blow on a 
dandelion: if it is left with no seeds, it means the other kid’s dad is bald. 

A children’s activity that has left its mark on European denominations of the 
dandelion, for example the South Italian [pertʃakann'eɖɖa] ‘pierce cane’21 and the 

                                                 
19 Children enjoy blowing on the mature seed heads to send the achene flying on their feathery 

pappus and they are anxious to find this plant in order to spread its seed head in one breath or more. 
20 From Latin sufflare ‘to blow’ (REW 8430) + personal pronoun mi + ‘in mouth’. 
21 From Latin pertusiare ‘pierce’ + ‘cane’. 
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Swedish pipblomma ‘pipe flower’, involves making a sort of trumpet from the 
stem. Evidence of this tradition can be found in France (Rolland 1896: VII, 191) 
and in Italy where these rudimental musical instruments are made while chanting a 
propitious verse (Cugno 2012).  

The stem is also used in children’s games to make rings or chains, and some 
terms refer to this aspect. They are the Croatian prstenak ‘little ring’, the Serbian 
verige ‘chain’ and derived forms like the Croatian lancek from lanec ‘chain’. The 
Slovenian form vergart is probably explained by contamination with verige 
‘chain’. Regarding the Germanic domain, we mention the widespread Norwegian 
forms lekkjeblom (with numerous phonetic variants), the Dutch kettenbloem ‘chain 
flower’, and the German kettenstrauch ‘chaine shrub’, kettenbusch ‘chaine bush’, 
kettenblume (in Switzerland). Among Romance languages the Rumanian inelar, 
from inel ‘ring’, and the Rhaeto-Romance flour cadagna/flur chadaina ‘flower 
chain’ should be mentioned. 

 
3. POPULAR BELIEFS 

 
3.1. Effects of the dandelion on the human body 

 
In Italy, France and Germany children are usually told that whoever picks a 

dandelion will wet their bed that night and this superstition is probably tied to the 
plant’s well known diuretic property22. So the effect the dandelion has on the 
bladder and bowels gave rise to compound forms like ‘to piss in bed’ in Gallo-
Roman, the widespread French [pisã'li]23 and the Belgian forms [pisã'li], [piʃol'ε] 
and only one record in Switzerland ([piʃ ã je:]). Within the Romance domain we 
find the Spanish meacamas and churracamas ‘piss in bed’ and the Central Italian 
[piʃʃal'lεttə], but the much more common noun in various Italian dialects is 
[piʃʃak'ane] which means ‘dog pisses’, according to one popular explanation 
because dandelions are found on roadsides. We also find the type ‘to piss in bed’ 
(bettseichen) in the German speaking area of France and in a few localities in 
Germany and in Luxembourg, then in English (pissabed(s)) and in Dutch 
(pissebedde, beddepisser). In the Germanic domain compound forms meaning ‘piss 
flower’ also occur like the Dutch zeikbloem and pisbloem, the German 
miegenblume and seichblum, and the Swedish pissros. By extension, in France we 
also find compound forms such as ‘to shit in bed’, like the French chie-en-lit and 
the Occitan cago-lie, a type that also occurs in Germany (bettscheisser) and in the 
German speaking area of France. 
                                                 

22 At the same time, however, in a German text from 1693, the dandelion was indicated, as a 
decoction to take morning and evening, as a remedy for nighttime urine incontinence (perhaps for its 
yellow colour according to the principle similia similibus) (Schröder, Apotheke, in HDA). 

23 In French pissenlit is the official name of dandelion. 
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Under this heading we also include names referring to the effect the fluff may 
have on humans, causing blindness or deafness (HDA): the Italian [bruza'ɔtʃo] is an 
imperative compound meaning ‘burn eye’, the Occitan mal d’els means ‘eyes hurt’, 
the Ukrainian slipak means ‘blind’ and the compound kurača slipata means ‘the 
hens blindness/moon blindness’ while the Bulgarian gluharče (glušarče, 
gluvarniče) and the Macedonian gluvarče are derived forms from the adjective 
‘deaf’24.  

 
3.2. Medicinal uses 

 
There is much evidence related to the dandelion’s use in folk medicine. For 

example, as was previously noted, in German areas it was prescribed for nighttime 
enuresis or as an amulet against eye disease and its milky juice was used to treat 
warts if applied on the third day of the waning moon (HDA). Some different forms 
sporadically present in Spanish, Italian, Swedish, Norwegian and Rumanian 
suggest medicinal uses of the dandelion, in particular to fight leprosy, scabies and 
other skin diseases. They are the Spanish jerba sana ‘healthy grass’, the South 
Italian [skatʃʃalj' εpri] ‘drive away leprosy’, the Swedish skabbros ‘flower of 
scabies’, the Norwegian skabb, skobbe, skabber ‘scabies’, vorteblomst and 
skurvblomst(er) ‘wart flower’ and the Rumanian compound kur găină which means 
a type of ‘skin disease’. 

In Danish, in German and in Frisian we find that the most frequent names are 
derived from the use of the dandelion as a remedy against lice. They are the Danish 
compound lopperose, loppeblomst, the North Frisian liis-blömk and the German 
lūsblōme (4 places) ‘lice flower’, and Danish loppeurt ‘lice grass’. 

 
3.3. Oracle from the seed 

 
As evinced from superstitions passed down from folk tradition, there are 

numerous areas which believe the dandelion pappus could be used to foretell the 
future: these predictions dealt with how long you would live, or love and marriage, 
and even life after death25. Many of the dandelion’s denominations in this regard 
refer to people’s love life. Young lovers relied on the plant to predict the outcome 
of their hopes and loves: they blew on the pappi, and if all the achenes blew away, 
their dreams would come true. Hence the Portuguese forms [mor duz 'mãiʃ] 
‘men’s love’ and [ʒu'izu duz 'ɔmɨʃ] ‘judgment of men’ can be related to this belief 
and we encounter similar forms in Swedish herdekärlek and pojk-kärlek ‘boy’s 
                                                 

24 It should also be noted that in this case there is also evidence of therapeutic uses of the 
dandelion against eye diseases: the roots gathered at dawn and put in a small bag were used as a 
charm against eye problems (HDA). Instead, in Serbian folk medicine the juice extracted from the 
roots was used for earaches (Theissen 2005). 

25 See HDA and Rolland (1890–1914). 
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love’. Instead, the Dutch klokkebloem ‘bell flower’ probably refers to another type 
of oracle which held that the number of seeds left tell the time. This kind of oracle 
is present in Germany, in England and in Romance countries (HDA; Rolland 
1890–1914). 

 
4. ANIMALS 

 
There are many names for the dandelion which refer to animals or parts of 

them, such as the muzzle or tail, often accounted for or used as a metaphor by the 
speakers to associate physical characteristics of the plant with certain animals or 
with the fact that some animals eat, like human beings, the leaves. Alinei (1984) 
believes, on the other hand, that the theriomorphic representation of plants, just like 
those of other particularly influential aspects on human life such as illnesses and 
atmospheric phenomena, may constitute a sign of an extremely ancient cultural 
period, dating back to totemism, when animals were perceived as magical beings, 
which could become evil and therefore harm man. And, in effect, a totemic 
representation of the plant can still be recognized in some kinship names attested in 
South Italian dialects (see 5.). In the languages considered here, the animals that 
appear in the dandelion’s designations are the pig, lion, horse, dog, cow, rooster, 
hen, scorpion, snake, owl, frog, goose, stork, and crow; or rather, not only animals 
typical of the totemic era, namely wild beings found in folktales and legends, but 
also animals typical of an agrarian society dedicated to farming and raising 
livestock. As Alinei himself suggests, the heterogeneity of the repertoire itself 
should be considered an indication that comparisons with an animal depend on 
cultural rather than metaphoric reasons, and at the same time reveal how the 
motivation was accepted and re-proposed even in the periods following the first 
and oldest hunting and gathering era.  

 
4.1. Swine 

 
Compound names like ‘swine + flower/thistle/cabbage/rose’ etc. are present 

in several Germanic languages, so we found saublume (in Austria and 
Switzerland), saudistel (in Germany), schweinblume  and saublume in Switzerland 
and sow-thistle in English. This type seems to be more common in Norwegian 
(with sauablom in 7 Points) and above all in Swedish, with the following 
compounds: svintistel, svintoppa ‘swine flower’, svinörta ‘swine herb’, svinmil(l)a 
‘swine flower’, svinkål ‘swine cabbage’, grisblomma ‘pig flower’26. In the 
Romance languages expressions similar to those found in the Germanic languages 
are very rare as the isolated South Italian types [εrba majal'etta] ‘little swine grass’, 
                                                 

26 In German-speaking Gressoney, in Italy, we find also [ʃw'iχρut] that is saukraut. 
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the Rhaeto-Romance flur piertg and the Occitan [ẽɡrayse pwar] ‘get fat the pig’ 
and [pjous'εlo] ‘suckling pig’ show. Concerning the Baltic languages we can notice 
that in Lithuanian and Latvian there are some compound forms such as ‘milk+pig’ 
probably due to the vast number of types based on ‘milk’ (see 1.1.), to which is 
added the reference ‘pig’, very common, as we have seen, in Germanic languages. 

 
4.2. Horse 

 
In Frisian (hijngsteblom, hoarsblom), Dutch (paardebloem), Norwegian 

(hesteblom, hesteblomst) and in some localities of Swedish (hästblomma, hästört) 
the type ‘horse flower’ is attested, with only one example in Slavic languages like 
the Serbian konjski radić ‘the horse’s chicory’.  

 
4.3. Cow 

 
The type ‘cow flower’ (kuhenblume) is widespread in German with only one 

other occurrence in Swedish kofibla. Regarding the German noun, it is interesting 
to know that according to popular beliefs the dandelion, because of its milky juice, 
is considered a useful remedy for cows whose milk was stolen by witches (HDA). 

 
4.4. Dog 

 
In Dutch (hondebloeme) and German (hundeblume) the type ‘dog flower’ is 

also attested. As we have seen (3.1.) in various Italian dialects a similar compound 
form, [piʃʃak'ane], occurs in which the animal has been associated with the known 
diuretic properties of dandelion. 

 
4.5. Rooster and hen 

 
In French we find some claims like cochet ‘small rooster’, cocu, another 

noun for ‘rooster’, and in Occitan galina grassa, that means ‘fat hen’.  
 

4.6. Other animals 
 

Finally, in many of the languages examined some sporadic compound terms 
relating to other types of animals have come up. Thus, we have ‘cat grass’ in 
Danish (kattenhurt), ‘goose flower’ in Swedish (gåsblomma), ‘the stork’s flowers’ 
in Serbian (rodino cvijece) and ‘the frog’s flower’ in Slovak (žabací kvet). We can 
mention here some cases in which the dandelion is simply called by the name of an 
animal, without further specification, like the South Italian [palumm'εddə] ‘little 
pigeon’, the Bulgarian kotence ‘kitten (fluffy)’, the Macedonian bušeta, probably 
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the plural form of buše, diminutive of buv ‘owl’. If in these cases we can assume 
the fluffy aspect of dandelion is associated with animals, other forms like the North 
and South Italian [skərpj'oni] ‘scorpion’27, the Danish snogeurt ‘snake-plant’ or the 
Swedish ormros ‘snake-rose’ rather suggest a negative image of the dandelion, 
perhaps because it easily takes root and it is difficult to eradicate, or because of its 
negative effects on the human organism28.  

 
4.7. Lion’s tooth 

 
Of all the names referring to parts of animals the type ‘lion’s tooth’, recorded 

in Medieval Latin dens leonis, stands out because of its frequency. Although this 
name is generally explained by the indented form of the dandelion’s leaves, it 
cannot be ruled out that the dandelion’s use in folk medicine to cure toothaches, 
found, for example, in Germany29, as well as the ancient use of teeth as magic and 
protective charms, both contributed to its popularity. It appears in the French [dãd 
lj'] and [l d] ‘lion tooth’30, in the South Italian [ri'ente də lə'jonə], and, as a loan 
word from Spanish, in the Catalan [dj'ente δe le'on]. From the Middle French dent 
de lion this type arrived in English (dandelion), in Scots (dandylion, dandy) and in 
Welsh (dandelion, dant y llew). Even the German form löwenzahn is a translation 
of the Medieval Latin dens leonis and it is widespread in Austria and particularly in 
Germany31, with some items in Danish (løvetand) and Dutch (ganzetong). Also in 
Norwegian the form løvetann is the most common type.  

 
4.8. Dog’s tooth 

 
Other similar nouns are the North Italian [dent de kaη] ‘dog’s tooth’, and the 

Gallo-Roman dent de chien in France. 
 

4.9. Pig snout 
 

The type ‘pig snout’ ‘snout’ or ‘muzzle’, common to large areas of Gallo-
Romania, has been considered a metaphoric expression, because when dandelions 
are in bud they may look like the muzzle of an animal, as suggested by the name 
rostrum porcinum that appears in medieval herbals next to the most popular dens 
leonis. Thus, from the Latin murru ‘muzzle, mouth’ (REW 5762) comes the French 
                                                 

27 These forms explicitly refer to the leaf, because the fruit takes another name. 
28 Regarding the Italian form the ancient identification of the plant with the animal might be 

derived from the therapeutic use of the dandelion against scorpion stings as recounted by Baldassarre 
Pisanelli, a doctor from Bologna in the 1500s (Pisanelli 1611 [1972]). 

29 “Bei Zahnweh soll man Lowenzahn Blätter solange anhängen, bis sie trocken sind” (HDA: 1439). 
30 The last one in Switzerland. 
31 It also appears in Várgeszetes, a German-speaking place in Hungary. 
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[m'ure] as well as the Occitan derived form moralhon and the compound forms 
‘muzzle + porcine/pig’ such as [mur puns'iη], [m'ure pursj'εu], [m'ure də pɔr]. 
Among the Germanic languages this last type occurs only in Swedish (svinetryne). 
In occidental Romance languages we find other similar forms from Late Latin 
grunium ‘snout’ (REW 3894; FEW IV: 293b) like the French ['ɡrunj], the Italian 
[ɡr'uɲɲo], derived forms like the Franco Provençal [ɡrunj'e] and the North Italian 
[ɡruɲal'] and compound forms such as the French [ɡrw d pɔr] ‘pig snout’ and the 
North Italian [ɡruɲ pisakaη] ‘snot pissing dog’. The Occitan [m'ure də 'fedo] 
‘muzzle sheep’ seems to be an isolated form. 

Except for the Swedish, all other forms related to this type seem concentrated 
in the Romance varieties, and in particular in Occitan (starting with murru), in 
French and Central North Italian (here starting with grunium). 

Other similar sporadic forms are the Gallo-Roman in Switzerland [al a 
kɔrb'e] ‘crow’s wing’, [k'uθa korn'iʎe] ‘crow’s rib’ and the Spanish codarrata ‘tail 
+ rat’, a compound form that usually refers to the leaf, and the Slovenian kozja 
brada ‘the billy goat’s beard’. 

 
5. KINSHIP  NAMES 

 
Probably because of its polymorphic nature discussed above, a series of 

popular beliefs have evolved around the dandelion such as the plant’s alleged 
therapeutic or oracular properties, which reveal its ancient role in magic and 
religion. This aspect also seems to confirm a series of kinship names remaining in 
some dialects in South Italy. Among these are denominations such as [n'anni], 
[tattar'annə], [papar'annə], which correspond to ‘grandpa’ or ‘great grandpa’, and 
[tsəts'i], a term of endearment used to address an uncle recurrent especially in 
animal denominations (Alinei 1984: 26). The presence of kinship names of 
address, namely substitutive nouns meant to ingratiate the plant by calling it by the 
name of a relative, as attested by its greater frequency among the animal names, 
may be a clue to the dandelion’s magic and sacred role; the personification of the 
dandelion pappi and their identification with a dead relative are also suggested by 
widespread popular beliefs in South Italy that hold that crushing the plant’s seeds 
blown away by the wind will bring bad luck since they supposedly transported the 
soul of the dead. 

 
6. HUMAN BEINGS 

 
In Alinei’s scheme (Alinei 1984), the stage of totemism, reflected in family 

and animal names is followed by a period marked by magical-religious pagan 
names, which indicate the assimilation of the plant to an imaginary 
anthropomorphised being, which replaces the earlier zoomorphic representation. 
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As far as the dandelion is concerned, the Ukrainian dominant term kal’baba, can be 
considered a linguistic fossil from this period. It covers almost half of the 
Ukrainian language territory, being registered in 32 places (out of 68). The origin 
of this term is not yet clear: it is probably formed from the Ukrainian kul’a ‘round-
shaped object; bulb’, with the reduplicated syllable -ba or, most probably, with the 
term baba ‘witch, peasant woman’32, which also led, by diminutivisation, to the 
Ukrainian boboĉka. It’s interesting to underline that the same word baba occurs in 
the Bulgarian expression baba marta which indicates, as we have seen in 1.4.2, a 
chimerical and changing being who, in the Balkans, explains the changing weather 
in the early days of March. The idea of ‘old’ – old man and old woman – is also 
present in the following forms: the Czech stareček, the Belorussian dzed i baba 
‘old man and old woman’, the Swedish gubbskalle ‘old man’s head’, gubb-blomma 
‘old man’s flower’. 

Other examples of human beings are the Swedish gullgosse ‘gold boy’ and 
the South Italian [papu'onnə] that indicates a fantastic being, a sort of bogeyman 
that mothers invoke to frighten their children (Cugno 2012).  

 
7. CHRISTIAN NAMES 

 
With the advent of Christianity magical pagan beings which governed the 

more mysterious aspects of the world were often, in the popular imagination, 
substituted by Christian entities. In terms of the dandelion, this alternation is 
evinced by designations referring to elements from Christianity, including the type 
‘priest’ which stands out for its frequency. However these terms have usually been 
explained by the appearance of the stem top after the pappi have blown away 
which resembles a tonsure (Bertoldi 1927) and we can already find this 
anthropomorphic association in the medieval Latin caput monachi and corona 
caput monaci. The names belonging to this field are concentrated in Romance 
languages and include the Gallo-Roman [kɔpel'ɔ] ‘priest’ and [pajr'in], a 
diminutive form of paire ‘priest’, the North Italian [frε] ‘friar’ and [pr'εveδi] 
‘priest’, the South Italian [munak'εɖɖu] ‘little monk’ and the compound [m'unətʃi 
ʃpaʎʎ'ati] ‘monk without straw’. We can notice that this type is widespread in 
Rumanian with the form păpădie, from the Greek papas, through Bulgarian, where 
popadija means ‘the priest’s wife’. The Christianization of the dandelion can also 
be observed in the popular beliefs rooted in the collective imagination that the fruit 
can foretell the destiny after death of whoever blows the seed; for example, in 
Italian and Gallo-Roman domain a widespread superstition holds that whoever is 
able to blow all the pappi away in just one breath will go to heaven, while the 
                                                 

32 From Old Slavonic *baba ‘old woman’ with a great semantic variety, from ‘old woman’ to 
‘evil woman’ or even ‘young woman’ (Caprini, Alinei, Sorcière, ALE I/7). 
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number of pappi left indicates the number of sins to atone for (Rolland 1890–
1914). In Germany, when all the seeds have blown away the colour of the pappi 
will indicate whether you go to heaven (if white) or hell (if black) (HDA). 

Nouns such as the Bulgarian velokdenče, derived from Velikden ‘Easter’, and 
the Ukrainian dial. božuï tilu ‘God’s body’ have a reference to the Christian feast 
of Easter, but may also indirectly indicate the flowering period. However, it is 
worth noting that dandelions are symbols of grief and of the Passion of Christ in 
theological symbolism. 

Instead, some other names clearly belong to the negative image of the 
dandelion, seen as a plant that is difficult to eradicate, easily takes root, has 
potentially toxic latex or pappi which can cause irritation. Thus we can explain 
expressions like the Danish fandens urter ‘damn herbs’, the Italian in Switzerland 
[fj'o dru di'aw] ‘devil’s flower’ and the Rumanian floare-mort ‘flower of the dead’. 

 
8. CONCLUSIONS 

 
To conclude, this first brief attempt to group the names for dandelion in some 

European languages based on the implied motivational principles has identified the 
most prolific denominations and defines the main areas in which they were used. In 
particular, the derivative or compound nouns that come from “milk” seem to be 
typical of the Baltic languages and some neighbouring Slavic languages, like 
Polish, Belorussian and Ukrainian. Terminology of this type is still attested, 
although to a lesser degree, in the other Central Slavic languages (Czech, Slovenian 
and Slovak) and in South Slavic languages. In Russian and Belorussian the 
prevalent names are tied to the idea of “blowing” while they are scarcely found 
elsewhere, and in the Ukraine the form kal’baba, containing the term baba ‘witch, 
peasant woman’, is widespread. In the Germanic languages in North Europe, 
namely, in Swedish and Norwegian, names tied to specific aspects of the flower, 
like the yellow colour or the fact that the flower closes at night, are frequent. 
Instead, the type ‘swine + flower/thistle/cabbage/rose’ is found in all the Germanic 
languages, even though it is more frequently attested in Swedish and in Norwegian, 
while the type ‘horse flower’ seems to be limited to the more northern Germanic 
languages such as Frisian, Dutch, Norwegian and Swedish. The type ‘cow flower’ 
is confined to German. From the medieval Latin dens leonis a lexical type has 
developed that is even more common in most of the main languages in central and 
northern Europe, including German (in Germany and Austria), Danish, Dutch and 
Norwegian, and in French, through which it also spread in Great Britain, where it is 
a loan in the English speaking territories in England, Wales, Ireland and in Scots. 
Moreover, beside the compound ‘lion’s tooth’, in Germany the type “butter flower” 
is also fairly widespread. Generally speaking, the denominations in the Romance 
languages seem to be somewhat fragmented: in French the type ‘piss in bed’ is the 



17 Words for ‘dandelion’ in Romance, Germanic, Slavic and Baltic languages  49 

most common, to which the variant ‘dog pisses’ found in Italian dialects can be 
added. In Occitan derived and compound forms based on ‘muzzle’ and ‘swine’ are 
more popular. Italian dialects, Romanian and Rhaeto-Romance are noted for a 
considerable number of derivatives or compounds which refer to ‘chicory’, even 
though in Romanian the types derived from ‘lettuce’ and above all păpădie are 
more prevalent. In addition to the more common denominations, the dandelion 
plant, as previously mentioned, typically has multiple other names, some more 
transparent than others. Often they are related to popular beliefs and knowledge 
which have taken root in the collective memory over the centuries and contribute to 
keeping alive the image of a plant of many magical powers; it can be used as a 
remedy for diverse medical problems and to predict the future in various spheres of 
life. At the same time, some of these denominations, like the animal and kinship 
names or the names of magical-religious beings, seem to support the hypothesis 
that the dandelion was used in ancient magic and religion. We believe this aspect 
will be better defined when linguistic data is compared with data on folk cultures 
from different parts of Europe and by extending research to include all those 
European languages that we have data on. 
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SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE NOUNS WITH 
ESSENTIAL MEANING ‘SHEPHERD’ AND THEIR DERIVATIVES 

IN THE SLAVIC LANGUAGES 

 
ILIANA GARAVALOVA 

 
As pastoral vocabulary is of particular interest to dialectology, it has been 

devoted a number of linguistic studies involving both individual talks and large 
geographical areas. However, it is noteworthy that they usually do not comment the 
very name of the person who takes care of his flock of sheep. The reason for this is 
the fact that a subject of dialectological studies are mostly individual villages or 
groups of villages, and within such small areas typically only a single term is 
found, which motivation is clearly distinct. Even in this case, however, the lack of 
such a basic token is appreciable in regard of the completeness of the study. It 
should not be forgotten that for many centuries sheep is the main livelihood of a 
significant portion of the world population. Therefore the profession of shepherd 
occupies an important place in the culture of the Slavic (Bulgarian and in 
particular) peoples. 

The importance of this type of farming not only for the livelihood of people, 
but in terms of trade and crafts, transforms the shepherd to a significant figure 
within the society. This is evidenced by its emergence as a central figure in a 
number of sacral rites and ritual activities,  related mainly, but not exclusively to 
the Christian holiday of St. George. The way society perceives the shepherd is 
particularly important in terms of determining the motivation that generates 
additional meanings and makes the token ambiguous in a particular linguistic 
system. In this respect, very indicative are the literary texts that preserve the image 
of the shepherd as it was in the time of creation of the work.  

For example, the shepherd is a common character in Bulgarian folk songs, 
which is usually depicted as a beautiful, black-eyed young man leaning on his 
forged crook and playing with a copper pipe, pounding girls’ hearts (Stoin 1975: 
99, 430; SNPSIB 1962: 55). He lives in the green forest, away from the sinfulness 
of people, high in the mountains, i.e. closer to God, and St. George and St. Peter 
watch over his flock (in some versions St.Peter, St. Elias and St. John) (SNPSIB 
1962: 86). Therefore when he strays off the righteous path, the vengeance is not 
late, but the punishment is very severe (SNPSR 1973: 415, 430). His life is idyllic 
and harmonic, marked by simplicity and poetry, but also lonely and full of labor 
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and danger, so it’s wrapped in a halo of heroism and righteousness. Despite the 
bravery of the shepherd, his remoteness from home and relatives and of civilization 
often makes him a tragic figure in Bulgarian folklore. He is isolated and 
vulnerable, so easily falls prey to predatory raids and attacks by wild animals or is 
exposed to dangerous natural disasters or illnesses without hope to get help. His 
family is also left unprotected and he learns the bad news from it too late (Stoin 
1975: 99, 430; SNPSIB 1973: 176, 524; SNPSR 1973: 45, 413, 419, 429). The 
humorous folk songs on the other hand, focus on simplicity and ingenuousness 
raised by the shepherd’s lonesome vocation – being the reason this deprived of 
social contacts shepherd very easily to become an object of ridicule (Stoin 1975: 
65, 155, 430). But regardless of the diversity of stories in the folk artist’s mind the 
shepherd stays as a positive figure.  

The description of the pastoral way of life made by Zahari Stoyanov in his 
“Notes on the Bulgarian revolts” is of particular interest, since it has not been 
covered by the veil of poetry, specific for the folk art. The emphasis here is again 
on the isolation of the shepherds from society, thereby clearly indicating the 
negative effects that it may have on human nature. Driven by his personal 
experience, the author depicts the shepherds as ignorant and rude, even cruel 
people, living a wild life full of deprivation and destitution, which have no goals or 
aspirations. As a result of this long stay in the mountains with their flocks the 
shepherds have lost their ability to communicate with people outside their 
professional circle, are afraid to be close to civilization and behave badly in public. 
This remoteness of the shepherds from their hometowns and their families 
sometimes lasts so long that even becomes a reason for imposing changes in some 
traditional Bulgarian ritual to enable them to be carried out in their absence  (e.g.:  
a wedding with a shepherd’s cap) (Stoyanov 1983: 39–53).  

The specifics of pastoral life indicated in the above artworks are directly 
reflected in the semantics of the lexeme shepherd. In Bulgarian language this word 
is distinguished not only by the presence of characteristic of all Slavic languages 
meaning ‘a person who deals with sheep / person who is employed to tend sheep 
and care for them in particular time of the year’, but operates in the linguistic 
system also by a directly consequential figurative use, manifested primarily in the 
area of conversational communication, which serves to designate a ‘common and 
not enough educated man’ (e.g.: Вместо да се съветва с компетентни хора, 
той се заобиколил с овчари. (RBE 2002: 287)). Closely related to the everyday 
life of the shepherd who spends most of the year away from home, there is a 
second meaning of the analyzed token ‘man who has returned from afar/abroad, 
someone who works afar/abroad and has returned to his relatives – a guest’ (e.g.: 
Честити ти овчар. – Н. Геров, РБЯ ІІІ 327 (RBE 2002: 287)).  

Unlike the Bulgarian, in most Slavic languages the word ‘shepherd’ is 
unambiguous, as the object it denotes is fixed and the connection between the name 
and the actual reality is very clearly motivated. Exception are Russian and Polish 
language in which the second major meaning and the figurative meaning, typical 
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for Bulgarian lexical system do not differ, but however the token has developed its 
semantics in another interesting direction. In Polish for example, ‘shepherd’ means 
also ‘healer’ (BPRS 1988). Such semantic development is quite logical, since as 
they spent most of the year in isolation, away from populated areas, the shepherds 
have the opportunity to better know the flora and fauna of the region in which they 
reside with their flock. Thus, in the process of taking care of the animals, as well as 
in efforts to preserve their own health and life, they learned to use and understand 
the valuable qualities of the natural resources that surround them. In modern 
Russian the word ‘shepherd’ functions in the lexical system also by meaning of 
‘shepherd’s dog, sheepdog’ (comp.: Собак пять-шесть, одна другой лохматей 
и безобразней, приветствовали нас лаем. – Овчары!-заметил Мартын 
Петрович. – Тург. Степн. кор. Лир. (SSRY 1959а: 602)). This type of semantic 
development is also not surprising, since in their lifestyle shepherds are invariably 
accompanied by their dog (dogs). It is not only his companion and friend, but also 
a valuable assistant for the movement or for the protection of the herd.  

From formative perspective the names for someone dealing with shepherd’s 
trade in Slavic languages are often motivated by the name of animals that make up 
the herd. In Bulgarian linguistic system there are separate words for different kinds 
of shepherds depending of the type of animals they take care of: говедар ‘for 
cattle’, биволар ‘for bulls’, кравар ‘for cows’, телчар ‘for calves’, джелеп ‘a 
cattle merchant with many herds depastured on alpine pastures in summer and in 
White Sea region in winter’, коняр ‘for horses’, хергелджия ‘a person who tends 
herds of mares’, бощàн ‘a groom which tends horses in free grazing’ (coll. 
Common in Gabrovo and from there transferred to South-Eastern Bulgaria and 
Bessarabia), мулетар ‘for mules’ и камилар ‘for camels’ (Rodopa region), свинар 
‘for pigs’, гъсар ‘for geese’ and many others (EB 1983: 51–52). The situation is 
similar in other Slavic languages (comp.: череднúк, скотáр ‘herdsman’, 
вантáжник ‘shepherd’, козáр ‘goatherd (coll.)’, гусíй, густник ‘who takes care 
of geese’, стáдник ‘ostler’, свинопáс ‘swineherd’ – Ukrainian; чердар 
‘cattleman’, сточар – Serbian, Croatian; свињар – Serbian; чередник – Russian, 
Slovenian; кокар ‘cattleman’ – Bulgarian dialects in the geographical region of 
Macedonia; густник ‘who takes care of geese’, свинарь // свинопáс (obs.) 
‘swineherd’ – Russian etc. (RBS 1965: 195, 926; RUS 2003: 736; RUS 1984: 460; 
ТRMJ 2006: 445; Vlahov 2007: 414; Lopatin etc. 2006: 422; FSSRLY 2004: 716; 
RSCКJ 1969: 900; ČBRDT 2002: 649; RUS 1984: 278; BRSS 1963: 753; RČS 
1978а: 587; SSJ 1960: 631; BPRS 1988а; SSRY 1959а: 602)). Much more often, 
however, on the literary level in these languages is used a word group formed by 
the noun shepherd and the name of the animal (e.g: пастир конí ‘ostler’, pasák 
vepřů ‘swineherd’ – Czech (ČBRDT 2002: 21)). In analyzing the above names 
there is a clear repeatability of the root чер(е)д- in the formation of the 
corresponding tokens meaning ‘one who takes care of cattle herd’ in various Slavic 
languages. The reason for this is found in the fact that their origin is common and 



 Iliana Garavalova 4 

 

54 

is derived from the pre-Slavic name *čеrda ‘aggregation, herd’ and suffix *-nikъ 
(BER 1979: 348). 

On literary level, the name of the person who takes care of sheep herds in 
Slavic languages is also most often motivated by the name of the animal for which 
care is taken and lexeme is derived from the word for sheep in the respective 
language and forms using the suffix -ар- (for agent), being the direct successor to 
the pre-Slavic *avьčārь, formed by suffix -ārь from *avьčā (comp.: îâüöà–îâü÷àðü 
– Old Bulgarian; овца – овчàр – Bulgarian; овца – овчàр – Bulgarian dialects in 
the geographical region of Macedonia; овца – òвчāр – Serbo-Croatian; оvca – 
ovčàr (остар.: ovciak) – Slovenian; овцà – oвчàр – Russian; вiвця – вiвчàр – 
Ukrainian; авечка – оўчàр – Belorussian; оvca – оvčiar – Slovak; owca – оwczarz 
– Polish; оvca – ovčàř – Kashubian; vovca – wowčer – Upper Sorbian (Archive 
ЕLА; BER 1995: 771–772; Mladenov 1941: 372). In some of the belonging to the 
analyzed group languages within the lexeme meaning ‘a person who is engaged in 
sheep caring’ is reveald the presence of a suffix -ак- (comp.: оvce – ovčák – Czech; 
ovciak (obs.) – Slovenian; vejca –wojcak – Lower Sorbian (Archive ЕLА; BER 
1995: 771–772; Mladenov 1941: 372)), and on the dialect level other suffixes too 
(e.g: suffix -ин- (овчàрин // овчèрин – Bulgarian geographical region of 
Macedonia); suffix -ник- (вовéчник – Ukrainian) etc. (Archive ЕLА)). 

 Because it has a specific denotated object and is clear motivated, the word 
shepherd is characterized by a high degree of vitality and functionality into these 
linguistic systems. In the Bulgarian dialects for example except with the semantics 
stated above, it is also used to mean ‘name of a star’ or is a main part of phrases 
which have a specifying a function or serve to indicate the hierarchy and 
specialization within the shepherd’s occupation (e.g: удажúйа (водаджия) – 
‘shepherd who manages the sheep milking’, овчар-мариджия ‘shepherd wo 
manages the disabled sheep’, биглùк уфчèри, стàрши уфчàр, мъхл’àнски уфчàр 
(Archive BDR)). In Slavic languages the analyzed token often occurs as a 
constituent element of the idioms, proverbs or sayings (comp.: пъдù-овчар ‘crocus 
– Colchicum autumnale’, изпъди овчар ‘hollyhock – Tagetes erecta’ – Bulgarian; 
на патникот патот, на овчарот стапот ‘everyone should mind their own 
business’ – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia etc. (ТRMJ 
2006: 445)). 

Although as stated above it is derived from the name of the animals in the 
flock, the token itself becomes a basis on which forms a number of derivative 
tokens. For example, in all Slavic languages alongside the masculine noun with 
semantics ‘person who deals with sheep’ there is a corresponding name in feminine 
and neuter with the same meaning (e.g.: овчàрка // овчàрче (dial.: овчариня, 
овчаркѝня, овчàрица (see: Йостала е Стана /.../Бре млада вдовица,/ млада 
овчарица. – Folk song Сб. ВСтТ. 1036.)) – Bulgarian and Bulgarian dialects in the 
geographical region of Macedonia; овчàрица – Serbo-Croatian; вiвчáрка – 
Ukrainian; овчàрка – Russian etc. (RBE 2002: 287; ТРМJ 2006: 445; RSCКJ 
1969: 901; RUS 2003: 649; SSRY 1959а: 602)).  
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Compelling evidence to support the thesis that analyzed nouns for feminine 
and neuter are derived from the word shepherd but not derived directly from the 
word sheep, besides the presence in them of the suffix -ar- for agent, is the fact 
that, unlike the lexeme in masculine, which in most Slavic languages is 
unambiguous, they are ambiguous, which is a sign that they appeared later in the 
lexical system. For example, in the Bulgarian dialects, located both at state borders 
and beyond, the word овчарка can mean not only ‘a woman who takes care of 
sheep’ or ‘wife of a shepherd’, but ‘breed sheepdog’ (e.g: Двете от трите 
кучета, ..., са обикновени овчарки), and in this meaning is associated in a steady 
phrase with the adjective немска and becomec a term to refer to the East European 
Shepherd Dog breed. In the analyzed linguistic paradigms the noun also means 
‘ritual bread for St. George’s day’ (in northeastern Bulgaria - Preslav, Shumen and 
Provadiya), ‘the plant Petasites Tourn, Petasites albus Gartn, Petasites officinalis 
Much, Еrythronium dens canis or Tagetes erecta’ or ‘sort of mushrooms’ (Pirin 
mountain area) (RBE 2002: 287; Archive BDR). In Serbian and Croatian the 
lexeme овчàрица exept of ‘female shepherd’ also means ‘kind of bird’ or ‘room 
for sheep’ (RSCКJ 1969: 901). In Ukrainian language the feminine noun вiвчáрка 
is also ambiguous, serving to refer to both ‘female shepherd’ and ‘breed dogs that 
are bred mainly for guarding flocks of sheep’ (Zagnitko etc. 2012: 113). Even in 
Russian, where the word овчàр is marked as obsolete and from synchronic 
perspective shifts to пастỳх, a second meaning is kept for овчàрка ‘breed 
sheepdog’ (see: Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку... Он 
говорил, что это пастушеская горная собака. /Паустов. Золот. роза./; 
восточноевропейская овчàрка, кавказкая овчàрка – Russian (SSRY 1959а: 602; 
Vlahov 2007: 414; Lopatin etc. 2006: 422)). Especially interesting in this case is 
that the phrase овчàрная собака is also identified as archaic because of the high 
degree of functionality in this linguistic system of the adjective пастỳшеский 
(FSSRLY 2004: 716). 

Ambiguity is observed also with the neuter noun овчарче. In Bulgarian 
language and its dialects of the geographical area of Macedonia it functions as ‘boy 
who takes care of sheep’ or diminutive name formed by shepherd (e.g.: Овчарче, 
младо пастирче,/ защо та жалба нажали-/ да не йе стадо болняво,/ или йе 
сръце ранено? – Folk song, Сб.НУ ХВVІ, 202 (RBE 2002: 288)). With the 
lexeme овчарче is also named the common in Bulgaria bird wagtail (Motacilla 
alba) (Archive BDR). Within the analyzed linguistic system is used and sustainable 
word group лъжливо овчарче that has been marked as colloquial and means ‘man 
who no one wants to believe, even when telling the truth because he was already 
caught in a lie or has made a name of a liar’ (RBE 2002: 288). It is characterized 
also by the formed with the suffix -к- deminutive (affectionate) form овчарко, 
which is used mainly on dialect level or in folk poetry, usually in invocation 
(comp.: Овчар стадо на егрек не дига, / дор не мине гиздава девойкя,/ да му 
рече “Добро утро, овчарко!” – Folk song СбНУ ХХІХ, 42. (RBE 2002: 288)). 
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In Bulgarian dialects located as within the state borders as beyond, there is the 
presence of a magnifying form derived from овчар (e.g.: Види се байо да е бил 
некойе старопланинско овчарище, шчо имал на двор от воденицата ягънца, а 
не звер. – Bulgarian language; овчариште – Bulgarian dialects in the 
geographical region of Macedonia (RBE 2002: 287; ТРМJ 2006: 445)). In Polish 
the lexeme оwczarczyk, although marked by synchronous perspective as outdated, 
also functions as a name of a child shepherd and as diminutive (BPRS 1988а). 

In most Slavic languages from the lexeme овчар using the suffix -ник- is 
formed a masculine noun meaning ‘a building or room that serves as a housing for 
sheep, usually in winter’ (e.g.: овчарник /Кооператорите бяха построили един 
овчарник, дето рядко се среща. Това бе дълга сграда, бяла и чиста, вътре 
ясли за овцете, корита за вода и какво ли не. - Кр. Григоров, Н, 147./ – 
Bulgarian language; овчарник – Bulgarian dialects in the geographical region of 
Macedonia; òвчāрник /Подигнути [су] нови свињци, овчарници и друге стаjе 
за смяштаj изложених грла. – Пол. 1959./ – Serbo-Croatian; овчáрник / 
Ольховцы начали собираться на колхозный двор, на южной окрапне деревни. 
Здесь была просторная конюшня, светлый коровник под тесовой крышей, 
овчарник из сборного леса. – Бубенн. Бел. береза./ – Russian; вiвчáрьник, coll. 
овéчник – Ukrainian (RBE 2002: 289; RМJSCT 1965: 20;  RSCКJ 1969: 901; 
SSRY 1959а: 602; RUS 2003: 649; RUS 1984: 278-279). In Bulgarian folk 
speeches the analyzed token, like the word овчарка occurs meaning ‘ritual bread 
that is kneaded on Christmas Eve and St. George’s day’ (RBE 2002: 289). Such a 
transfer of title is not surprising, since type of bread usually depicts precisely the 
sheep pen. 

In Slovenian lexical system functions a word, characterized by identical 
semantics and grammatical features, but formed using the suffix -ik- (comp.: 
ovčiarik – Slovenian (SSJ 1960: 631)). It also should also be noted here that the 
name of the dwelling in question comes directly from the marked as obsolete in 
terms of synchronous form ovciak, which is a sign of its archaic structure, and on a 
dialectal word level functions the word vid’, characterized by a completely 
different origin (comp.: ovčiak – Slovenian (BRSS 1963: 753)).  

Common to all these languages here is that, regardless of its type, the suffix 
which builds the lexeme meaning ‘a building or room that serves as a sheep 
dwelling, usually in winter’, is attached to the base of the word for shepherd. The 
situation is different in Czech language where noun in question is also masculine, 
but the suffix for agent, used for a овчар, is missing, while the suffix -in-/-inek- is 
attached to the base of the word sheep (comp.: ovčín / ovčínek – Czech (RČS 
1978а: 587). The same occurance is being observed in the Ukrainian language in 
aspect of the colloquially used lexeme овéчник (RUS 1984: 279). 

In many Slavic languages is used a feminine noun, characterized with the 
same semantics. In Bulgarian on dialect level functions the word овчарница, 
formed by suffixes -н- and -иц- (e.g..: В края на 1935 г. стадото се премества в 
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опитната овчарница при земеделското училище край Свищов. – Пр, 1953, 
кн. 1, 23. (RBE 2002: 289)). Due to the nature of the mandatory representations 
here also (as in овчарка and овчарник) is observed a transfer of the title on the 
ritual bread prepared for Christmas Eve and St. George’s day (RBE 2002: 289). In 
the majority of this group of languages the feminine noun meaning ‘a building or 
room that serves as a dwelling for sheep, usually in winter’ is characterized by a 
suffix -н-, distinguished by a soft consonant (comp.: овчáрня /Перепуганная 
многолюдным сборищем и общим вниманием, ярка с отчаянным блеянием 
затрусила к овчарне. – Николаева, Жатва/ – Russian; вiвчáрня – Ukrainian; 
оwczarnia – Polish (SSRY 1959а: 602; RUS 2003: 649; RUS 1984: 279; BPRS 
1988а). In Polish the analyzed feminine noun is ambiguous and can also mean 
‘sheep herd’ and ‘congregation’ (BPRS 1988а). In Ukrainian from вiвчáрня is 
derived the adjective вiвчáрный ‘related to the sheep pen’, as opposite of 
кошáрний ‘related to the sheep breeding’ (RUS 2003: 649; RUS 1984: 279).  

In Slavic languages the name of the activity related to the sheep breeding is 
also most often directly derived from a word for shepherd. In the Bulgarian literary 
language is used the lexeme овчарство, meaning ‘occupation and livelihood of the 
shepherd’, but on dialect level often occurs овчарлък (e.g: А смятах,..., да 
развъдя овце и да се заловя за овчарлък. – А. Каралийчев, ТР, 191.; И 
овчарството е работа. – Х. Русев, ПЗ./ - Bulgarian language; овчарлак // 
овчарство – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia (RBE 
2002: 289; RМJSCT 1965: 20)). Within the analyzed lexical paradigm овчарство 
functions also with a second collective meaning ‘all shepherds as a whole, as a 
community’ (RBE 2002: 289)). Same token occurs in many other languages 
(comp.: овчáрство // овчáрēње /Овчáрство с гаjње, узгоj оваца као привредна 
грана – У сухим степским подручjима ... овчарство jе наjраширениjе. – ОГ.; 
Овчáрēње с чаjење оваца – Развио [се] овдjе веħ одавна номадски начин 
овчарења. – ЕГ 1./ – Serbo-Croatian; ovčarstvo – Slovenian; оwczarstwo – Polish. 
(RSCКJ 1969: 901; SSJ 1960: 631; BPRS 1988а). 

The noun овчар stands in the base of the lexeme овчарина meaning ‘what is 
paid to the shepherd watching sheep’, typical for Serbo-Croatian (RSCКJ 1969: 901).  

As nouns derived from овчар in Slavic languages appear lexemes which 
belong to other parts of speech. For example, for each of these language systems is 
typical the existence of an adjective meaning ‘shepherd’s, who is associated with 
shepherd’ (e.g.: овчарски // coll.: овчаров (see.: Дойчин изпива шише ракия, ... 
допира ръка до овчаровия кавал и подхвърля... – К. Петканов, ОБ 2–3.) – 
Bulgarian; овчарски – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; 
овчáрев // овчáров (belonging to a shepherd) and òвчāрскū (connected to a 
shepherd and sheep breeding) – Serbo-Croatian; вiвчáрьский (related to a 
shepherd) – Ukrainian; ovčiarsky – Sovak; оwczarski – Polish; овчарны – Russian. 
(RBE 2002: 288-289; RМJSCT 1965: 20; RSCКJ 1969: 900; RUS 2003: 649; RUS 
1984: 278-279; BRSS 1963: 753; BPRS 1988а; SSRY 1959а: 602)). It should be 
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noted also that in Bulgarian language the adjective овчàрски is used as well as 
‘which is inhabited by shepherds or consists of shepherds’ (e.g..: Селяните от 
овчарските села слязоха да видят новата гара, която майсторите 
съградиха между двете села Кремиково и Вълчи дол. – А. Каралийчев, НЗ, 
22.; овчарски сдружения), as well as with the archaic semantics ‘pastoral’ (e.g..: 
овчарска драма; овчарска пиеса; овчарска поезия) (RBE 2002: 288-289). 

Typical for all Slavic languages is that the considered adjective type is often 
a component of sustainable nominal groups. An interesting example of this is the 
fact that since the sheepdog is constant friend and helper of the shepherd, the 
general prevalence and specificity of the object  can be a cause in the analyzed 
linguistic group to show more than one way of referring, besides using the above 
feminine noun, in the Slavic languages the naming going through sustainable 
combination of words formed from adjective derived from овчар and the 
corresponding noun meaning ‘dog’ (comp.: овчарско куче (псе) // овчарски пес 
(вж.: Вълкът прилича на голямо куче и се смята за прадядо на овчарското 
куче. – П. Петков, СП, 31.) – Bulgarian and Bulgarian dialects in the geographical 
region of Macedonia; овчарски пас – Serbo-Croatian; ovčiarsky pes – Slovak; 
ovčárský pes – Czech; ovčiarsky pes – Slovenian; оwczarski pies – Polish; 
овчарная собака (comp.: Каждый дом охраняется неистовым полчищем 
меделянских и овчарных собак. – Н. Усп. Деревня Гнилуши) – Russian (RBE 
2002: 288; RSCКJ 1969: 900; BRSS 1963: 753; RČS 1978а: 587; SSJ 1960: 631; 
BPRS 1988а; SSRY 1959а: 602). To refer to this kind of dog in the analyzed 
lexical paradigm of the Slavic languages is operating a masculine noun whose 
origin is also displayed by the corresponding word for shepherd (e.g.: ovčiak – 
Slovak; ovčák – Czech; оwczarek – Polish. (BRSS 1963: 753; RČS 1978а: 587; 
BPRS 1988а). The situation in Bulgarian is different. It is also characterized by a 
masculine noun used for the naming the object but because under Shepherd usually 
is understood “East European Shepherd Dog breed native to Eastern and Central 
Europe and mainly used to guard flocks of sheep” with a distinctive appearance 
similar to that of the wolf, the origin of the name is not of shepherd but of wolf 
(see: вълчак – Bulgarian (RBE 2002)). 

In Bulgarian language occurs also the sustainable phrase овчарска торбичка 
(e.g.: В ливадите зеленее сочна трева, изпъстрена тук-там от цъфнала 
лайкучка, овчарска торбичка и синкавочервеникави детелинки. – Кр. 
Григоров, ОНУ, 171. (RBE 2002: 289)). It is used for Herba (Capsella) Bursae-
pastoris, one-year or two-year herbaceous plant of the family Cruciferae with 
fragile stem and tiny white flowers in racemes top cluster. As it  is common found 
in the temperate climate zone as a weed or grassland and has been used as an herb 
in folk medicine, it is also known in other Slavic countries, where is also named by 
sustainable combination of words, but unlike in Bulgarian the adjective is derived 
from lexeme пастир (see details below).  

With the presence of the adjective shepherd’s in their composition are 
characterized also a number of other typical for the specific linguistic system of 
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each of the Slavic languages resistant phrases (e.g.: оwczarski szałas ‘shepherd’s 
hut’ – Polish. (BPRS 1988а)). They are particularly numerous in the Bulgarian 
dialects located both inside and outside the state borders, as in this lexical system 
the word овчар is not marked as archaic and fully protects its functionality. These 
include some Bulgarian dialect names of plants (comp.: овчаров // овчарски стап 
‘wild grass which is used for food; магец’ (Н. Геров РБЯ), овчарска мерудия // 
овчарска чубрица // овчарски босилек ‘thyme’ (Наоколо дъхаше ... на овчарски 
босилек, на зеленина. – Х. Русев, ПЗ, 29.), овчарска (горска, полска) тинтява 
‘gentian’ (И все пак змейовете са безсилни срещу чародейната сила на 
тревите вратика, комунига, перуника и овчарска тинтява. – Д. Мантов, ХК, 
29.), овчарска комунига ‘white clover (MELILOTUS ALBUS DESft)’, овчарско 
хоро ‘a specific type of male dance, performed usually by young shepherds’ 
(Овчарското пусто хоро, / най-хубаво, най-гиздаво -/ със овчици заградено,/ 
със ягънца преграденко! – Folk song СбНУ ХLVІ, 273.), for the curd, called in 
some regions of Bulgaria уфчàрскạ ỳрдạ, and the hoopoe, which in part of the 
Bulgarian dialects is called овчарско пиле (RBE 2002: 288-289; RМJSCT 1965: 
20)). Persistent phrases of this type are typical of Bulgarian literary language 
(comp.: овчарска (пастирска) резба ‘specific type of wood carving for household 
items in which a small number of instruments are used’, овчарски скок ‘pole-
vault’ and the colloquial овчарски гювеч ‘a type of hotchpotch made of milk, eggs 
and cheese’, овчарска салата ‘type of salad with meat and cheese’ etc. (RBE 
2002: 288-289)). 

From the noun овчар is derived also the Bulgarian adjective овчарски, which 
however has a relatively limited use (e.g.: Галските народи населяват 
възточните брегове, живеят овчарски и разбойнически. – Г. Икономов, КЗ, 
102. (RBE 2002: 289)). 

Importance of shepherd’s trade as a main occupation of a significant part of 
the population becomes a cause of a verb meaning ‘to perform shepherd duties" in 
many Slavic languages (e.g: овчарувам (dial.: овчарствам) – Bulgarian; 
Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; овчàрити – Serbo-
Croatian (Archive BDR; RSCКJ 1969: 901). It forms a verbal noun in the Slavic 
languages (e.g: овчаруване – Bulgarian; овчарување – Bulgarian dialects in the 
geographical region of Macedonia, Serbo-Croatian etc. (Archive BDR; RМJSCT 
1965: 20; RSCКJ 1969: 901). 

In most Slavic languages this marked as archaic word овчар is gradually 
being replaced by the more general name пастир meaning ‘a man who graze 
cattle’ (e.g: Гергьовден идеше, та рекохме отрано да си спазарим пастири за 
селската стока. (Н. Попфилипов, РЛ, 30.); Както в полето бели овчици,/ тъй 
по небето светли звездици -/ сякаш е пастир месец ги води. (П. Р. Славейков, 
Избр. пр І, 321.) – Bulgarian; Трепере звиjезде ... иза велябита пење [се] сjаjпiе 
пастир да разгледа дивно стадо своjе. (Кум.) – Serbo-Croatian; ako ovce bez 
pastiera o l’ud’och bez vedenia – Slovenian; nie je stádo bez pastiera – Slovak;  
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И пастырь нисходит к веселым долинам. (Пушк. Кавказ.) – Russian и др. 
(BER 1999: 85; RSCКJ 1971: 352; SSJ 1963: 38; BRSS 1965: 33; SSRY 1959b: 
277). Whether it is enforced or operates in parallel with the noun овчар however, it 
is typical for the lexical system of all Slavic languages, since it is a basic Slavic 
word, in pre-Slavic *pāstyrjь is derived from the verb *pāsq ‘graze’, and other 
entities with the suffix -tyrь are not currently known (e.g: ïàñòûðü – Old Bulgarian; 
пастùр – Bulgarian literary language; пастыр and пàстыр – Bulgarian dialects 
in Banat; пастùр – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; 
пàстûр (pastir), пастиjер (dim. пастùриħ /Смотримо под ... дрветом дерана 
пастирчиħа. – Вел./) – Serbo-Croatian; pastír – Slovenian; пастирь, пастр – 
Russian (obs.); пáстырь (obs.), пáстир (poet.) – Ukrainian; pastř – Czech; 
pastier – Slovak; pasterz (pastyrz) – Polish; postårnik – Polabian; pastyѓ – Upper- 
and Lower Sorbian, etc. (BER 1999: 85; Mladenov 1941: 413-414; RUS 1984: 
460; Holub etc. 1952: 266; BRSS 1965: 33)). The analyzed noun functions as a 
Slavic borrowing in the lexical system of the Hungarian language, too (comp.: 
pasztor – Hungarian (BER 1999: 86)). 

In Czech, however, in parallel with the noun pastř meaning ‘a person who 
breeds a herd of herbivores’ we can find also pastevec and pasák (RČS 1978b: 12), 
formed from the verb graze again, but typical for Slavic languages, though not in 
this case, the suffix for agent -аk. The same phenomenon is observed in the 
Ukrainian language, where for naming assistant shepherds, though rarely, the 
lexeme пiдпáсок (пiдпáсич) // пiдпáсач (пiдпáси(а)ч) is used (RUS 1984: 460; 
RUS 2003: 736)).  

Unlike the lexeme овчар, which in most Slavic languages is unambiguous, 
the noun пастир besides the above semantics, operatesl in all the analyzed 
linguistic paradigms with a second meaning ‘cleric in terms of his flock; mentor’ 
(comp.: пàстùр /Единодушно мнение съществуваше за него, което го 
признаваше за образец на всички добродетели и способности, които трябва 
да обладава един духовен пастир. – К. Величков, ПССъч. VІІІ, 77./ – 
Bulgarian; пастир /духовен пастир/ – Bulgarian dialects in the geographical 
region of Macedonia; рastier /duchovný pastier/ – Slovak; пàстūр /Митрополит 
jе добар пастир, от и музе и стриже своjе стадо. – Кост. Л.; [Виши човек]... 
jе крмар, пастир, от jе буктиња. – Скерл./ – Serbo-Croatian; пастырь (obs.) 
/Мир ти, Агафья, - сказал подошедший пастырь, снимая шляпу. – Шишк. 
Тайга./ – Russian; пáстир ‘shepherd’, ‘priest’ – Ukrainian; pastř 
(църк.)/duchovní pastýř/ – Czech; pastierz ‘shepherd’, priest’ – Polish; (RBE 
2004: 181; SBR 1970: 536; RSCКJ 1971: 352; ESUM 2003: 311; RUS 1984: 460; 
ČBRDT 2002: 21; RМJSCT 1965: 13; BPRS 1988b: 21; SSRY 1959b: 277-278; 
RČS 1978b: 12). In Slovenian, however, alongside with the marked as obsolete 
noun pastier meaning ‘priest, spiritual guide’ functions also lexeme pastor (in 
ecclesiastic sense), whose origin is derived from the Latin pastor and it is 
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considered that the Latin word in German entered the Slavic languages (BRSS 
1965: 34; Fasmer 1971: 214)).  

Since it was common practice children or young girls to look after for smaller 
herds that were grazed in the morning and carried home in the evening back to the 
village, in the lexical system of the Slavic languages besides the analyzed 
masculine noun function also names of feminine and neuter respectively, also 
meaning ‘a person who breeds herbivores’ (comp.: пастùрка / Там по това 
време прибираше стадото си Лилова Калинка, малката пастирка. – Е. 
Пелин, Съч. ІІ, 56./; пастùрче /Често пъти пастирчето я оставя [телицата] 
сама и отива след биволите. И като се върне след час-два, заваря я на 
същото място. – Ил. Волен, БХ, 29./ - Bulgarian; пастùрка / пастùрче – 
Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; пàстūрка // 
пастрѝрица /По пољанама богата крда пасу, али се пjесма пастирке не чуjе. 
– Шанг.; Пастирица [jе] крива што jаj jе аутобус прегазио прасе./; пастúрче 
/пàстирчāд – /fem. collective name formed from пастирче/ – Serbo-Croatian; 
pastýřka // pasačka – Czech; pastierka; pastierik (dim.: pastierča) – Slovak (RBE 
2004: 181; SBR 1970: 536; BRSS 1965: 33; RSCКJ 1971: 352; RМJSCT 1965: 
13; RČS 1978b: 12). For them, however, the second meaning ‘priest, spiritual 
mentor’ that is found in пастир is not relevant for obvious reasons. 

However, the analized type feminine and neuter words in most Slavic 
languages are ambiguous. For example, within the whole Bulgarian language 
territory, and in Serbo-Croatian language lexeme пастúрче means not only ‘child-
shepherd’, but also functions as a diminutive name formed by shepherd (e.g: 
пастùрче (dim. from пастир) – Bulgarian, Bulgarian dialects in the geographical 
region of Macedonia; Усред те невоље пониче из народа пастирче коjе ħе га 
спасти. (М. 1867.) – Serbo-Croatian (Archive BDR; RSCКJ 1971: 352; RМJSCT 
1965: 13)). In connection with this theory should also be noted that in the Serbo-
Croatian language ambiguous are also the lexemes meaning ‘female-shepherd’, as 
in the analyzed linguistic system with a presence of semantics ‘Wagtail (Motacilla 
flava)’ пàстūрка is used, as well as the feminine noun пастрùрица (comp.: бела 
пастирица, жута пастирица), which is also used to refer to the book for the 
education and training of young priests (Књига пастирица ... би младо 
свеħемство ... одгаjала. – Павл.), and its diminutive form пастùричица (Шоjка 
... пастиричица стане цвргуљит. – Кур.) (RSCКJ 1971: 352). Thus the Serbo-
Croatian lexical system directly corresponds to Bulgarian, where there is an 
identical transmission of the name овчарче from the person who takes care of the 
flock to the bird – Wagtail (see above for details). It should also be noted that the 
language in question is characterized by the existence of another kind of diminutive 
noun from shepherd – пастúриħ (e.g: Смотримо под ... дрветом дерана 
пастириħа. – Вел. (RSCКJ 1971: 352)). 

As is the case with the word овчар, пастир forms a noun meaning 
‘occupation of shepherd pastoralism, pasturage’ in several Slavic languages  
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e.g: пàстùрство // пастирлк (dial.) /Пастирството едно време било работа 
на самите царици, та чудно ли е, че моята Евдокия тръгнала сега подир 
овцете? – Т. Шишков, В, 16.; Макар по-рано никога да не бе мислил, че ще 
става овчар, сега той бе овладял пастирлъка доста бързо и хората бяха 
доволни от него. – Ст. Даскалов, СЛ, 300./ – Bulgarian; пастирство 
/Наjосновниjи облик стогарења jе пастирско сточарство или пастирство 
коjе се оснива на сталноj промjени испаше. – ОГ./ – Serbo-Croatian; 
пастырство (остар.) / Что может еще делаться, то как-то пока само 
делается, и я это видел под конец моего пастырства в Сибири. – Леск. На 
краю света./ –  Russian; пастырство –  Ukrainian; pastierstvo (neuter) // 
pastiereň (fem.) // pastorácia ‘shepherd obligation’ – Slovak (RBE 2004: 181; 
RSCКJ 1971: 352; SSRY 1959b: 275; RUS 1984: 460; SBR 1970: 536; BRSS 
1965: 33)). Similar to the word пастир that except of ‘someone who breeds a herd 
of herbivores’ can also mean ‘priest, spiritual guide’, and its derivative noun 
functions in the lexical system of the Slavic languages meaning ‘spiritual 
leadership, mentoring’ (e.g: пàстùрство (obs. lit. coll.) /Копти, произхождани 
от вехтите египтяне, говорят още язика на прадедите им развален и 
държят възточната православна вяра под пастирството на 
Александрийского патриарха. – Ив. Богоров, КГ, 244./ – Bulgarian; 
пастырство (eccl. obs.) – Ukrainian etc. (RBE 2004: 181; RUS 1984: 460)). 
Logical consequence of the existence of this semantic feature is the third key 
meaning, with which the noun пàстùрство occurs in Bulgarian language – ‘all 
clerics regarding their congregation’ (comp.: От той оттласк ся оправдаха 
доста последователите на отделността, а ся ужалиха много пò учителите 
на доктрината един пастир и едно пастирство. – Ч, 1871, бр. 12, 366. (RBE 
2004: 181)). It also features with a shade of collectiveness, is marked as obsolete 
and a literary from a synchronous point of view and is therefore largely 
functionally limited to the analyzed linguistic system. In Serbo-Croatian language 
on literary level the lexeme пастирство occurs meaning ‘motives of pastoral life’ 
(see: Заволио [jе] и сувремену талиjнску поезиjи, у коjоj jе превладало 
пастирство и анакреонтика. – Водн. (RSCКJ 1971: 352).  

According to the model of the lexeme овчарина (see details above) in the 
analyzed language system is formed the word пастѝрина to refer to what the 
shepherd is paid at the end of the year (e.g: Сваке године о Мартињу убирали су 
говедари ... пастирину. – Гор. (RSCКJ 1971: 352)). 

Both the nouns овчар and пастир in all Slavic languages form the 
corresponding adjective meaning ‘which refers to shepherd; shepherd’s, 
herdsman’s’ (e.g: пàстùрски // пастùрев (obs.) /Петко го познаваше като 
добър селянин, но никога не бе допускал, че той ще се хване за пастирската 
работа. – Ст. Даскалов, СЛ, 58.; Кир не могъл да са наприказва и 
безпрестанно поменувал за помайчимата си, пастиревата жена, която той 
нежно обичал. – Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 123./ – Bulgarian; 
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пастирски – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; 
пàстūрскū ‘which refers to shepherd’ / пастúров // пастирев ‘which belongs to 
shepherd’ – Serbo-Croatian; пастирский (obs. ‘which refers to shepherd/ belongs 
to shepherd’) /Тут мы расположились на временную пастырскую жизнь... – 
Гриб. Путев.; Он с пастырской солидностью ходил из угла в угол. – Аник. 
Крамола./ – Russian; пáстырский (obs.) – Ukrainian; pastiersky // pastierov – 
Slovenian; pastiersky – Slovak; pastýřský – Czech etc. (RBE 2004: 181; RМJSCT 
1965: 131; RSCКJ 1971: 352; SSRY 1959b: 275; RUS 1984: 460; SSJ 1963: 38; 
SBR 1970: 536; RČS 1978b: 12)). This lexeme type is characterized by high 
frequency and functionality in the lexical system of the majority of this group of 
languages (comp.: пастирска песен, пастирско сборище – Bulgarian; 
пастирска песна – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; 
пастирски jеду ‘as a shepherd, in shepherd’s manner’ /За синиjу дугу [су] сjели 
да пастирски jеду. – Уj./ – Serbo-Croatian; pastierovi trúba (shepherd pipe), 
pastiersky život (shepherd life), pastiersky roh (shepherd horn), pastiersky spev 
(shepherd song), pastierskа palica (shepherd crook) – Slovenian; pastierska palica 
(crook), pastiersky klobúčik (hat), pastierske kmene (communities), pastiersky roh 
(horn), pastierske piesne (songs) – Slovak etc. (Archive BDR; RМJSCT 1965: 131; 
RSCКJ 1971: 352; SSJ 1963: 38; SBR 1970: 536; BRSS 1965: 33)). 

Similar to the lexeme овчарски, the adjective formed from the noun пастир 
in Slavic languages often functions as a vital component of sustainable collocations 
and phraseological expressions. For example, in Serbo-Croatian language are used 
set phrases пàстūрска игра (lit.), with which in Drama region is named a type of 
folk dance, and пàстūрско песништво ‘pastoral poetry’, in which the main motifs 
are borrowed from idyllic pastoral life (RSCКJ 1971: 352).  Exact equivalent of the 
latter phraseme is used in Slovenian – pastierska poézia, in which lexical system 
functions also the sustainable word group pastierska piesen ‘shepherd’s song’ (SSJ 
1963: 38). For Slovak language are typical the phraseological nominal phrases 
pastierskа poézia (old) and pastierska kapsička ‘shepherd’s urse’, which denotes 
the plant (Herba (Capsella) Bursae-pastoris) (SBR 1970: 536; BRSS 1965: 33-34). 
It is curious that each of the above idioms has an exact equivalent of identical 
semantics in Bulgarian language (comp.: овчарско хоро, овчарска поезия, 
овчарски пай и овчарска торбичка (RBE 2002: 288-289)), where instead of the 
lexeme пастир as a backbone word of the noun phrase is functioning овчар (see 
details above).  

Due to the ambiguity of the noun, from which is directly derived, in many of 
the Slavic languages the adjective пастирски functions also with a meaning 
‘which refers to the spiritual pastor, ecclesiastical, priestly’ (e.g: пàстùрски 
/Stoyanov не се е стеснявал да привлече и вниманието на митрополит 
Григорий, под чието ръководство е развивал пастирската си дейност 
Климент. – М.Арнаудов, БКД, 266./ – Bulgarian; пастирски /пастирска 
проповед/ – Bulgarian dialects in the geographical region of Macedonia; 
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пáстирський (църк.) – Ukrainian (RBE 2004: 182; RМJSCT 1965: 131; RUS 
1984: 460)). Unlike other Slavic languages, in Slovak the adjective pastiersky 
which is derivative of shepherd meaning ‘which refers to the spiritual pastor, 
ecclesiastical, priestly’ is marked as obsolete and gradually moving in the 
background and in its place are increasingly used either the formed by suffix -čný 
on the same base lexeme pastierčný (eccl.), either the word pastorský (eccl.) (see: 
pastorský úrad, hodnost’ pastora), which origin develops from the Latin pastor, 
having an identical semantic nature, hence in German (pástór) passes in Slavic 
languages (SBR 1970: 536; BRSS 1965: 34; Fasmer 1971: 214).  

Besides the above word овчарувам, for the lexical system of the Slavic 
languages is typical the presence of a verb with the same meaning ‘graze cattle, 
have occupation of shepherd’, but formed from the noun пастир (e.g: 
пастирỳвам (rare.) /Следобед аз заминах за Сойката, където бяха заседнали 
свиневъди от границата. Два дни пастирувахме заедно с тези 
непретенциозни и кротки мъже. – Й. Радичков, ЧП, 222./ – Bulgarian; 
пастирòвати // пàстūрчити /Ожеговиħ Имбро ... стаду пастируjе. – Кур.; 
Одмах по очеву одласку дала га маjка да селу пастирчи. – Гор./ – Serbo-
Croatian; pastierčit’ – Slovak etc. (RBE 2004: 181; RSCКJ 1971: 352; SBR 1970: 
536)). In Bulgarian of this verb type is formed also a corresponding verbal noun 
meaning ‘shepherd’s trade, pasturage’ (see: пастирỳване /Говедарите се бяха 
загубили между разбъркания добитък. Той [Мито] позна Цоло дългия, 
Копралята, както му викаха, който размахваше тоягата си и подвикваше с 
глас, който от дългото пастируване, наподобяваше вече дрезгавия глас на 
добитъка. – Ст. Даскалов, БМ, 266./ – Bulgarian (RBE 2004: 181)). 

Unlike the reviewed lexemes овчар and пастир, which are typical of the 
lexical system of all Slavic languages, the noun with identical semantic 
characteristics пастỳх occurs only in some of them (mostly in eastern type). 
Similar to пастир, it is used with two main meanings ‘man who takes care of a 
herd of herbivores’ and ‘priest, spiritual mentor’ as in pre-Slavic language the word 
*pāstuхъ derives from the verb *pāsti, pāsq (see: пасà), of which is formed by 
means of the suffix -uхъ (found also in петỳх, конх), hence inherited in part of 
the languages of the Slavic linguistic family (e.g: ïàñò¹õú – Old Bulgarian; 
пàстх – Serbo-Croatian;  pastùh ‘stallion’ – Slovenian; пастỳх /Хороший 
пастух знает каждую корову своего стада. – Львова, На лесн. полосе./ – 
Russian;  пастýх – Ukrainian; рastuch(а) – Czech;  pastuch – Polish (BER 1999: 
87; Mladenov 1941: 414; RUS 2003: 736; SSRY 1959b: 274)).  

Like all analyzed above types of lexemes meaning ‘one who takes care of a 
herd of herbivores’, from пастух are also formed corresponding nouns for 
feminine and neuter (e.g: пастушка / пастушок (dim., flatt. пастушонок) /Когда 
в поле пастушкой за стадом ходила. – Аврамен. Благодарность.; Из-за 
ометов выскочили два пастушонка и отчаянно начали колотить тыков. – 
Гусев Орент. Страна отцов./ – Russian; пастушка (dim., flatt. пастýшечка) / 
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пастушóк (dim., flatt. пастушóнок) – Ukrainian; pastuszka / pastuszek – Polish 
etc. (SSRY 1959b: 275; RUS 2003: 736; BPRS 1988b: 21; Lopatin etc. 2006: 
476)). However, it should be noted that, like овчарче and пастирче and the neuter 
noun formed by пастух operates in the analyzed lexical systems with double 
meaning, as it may mean ‘shepherd child’ or to act as a diminutive form of the 
word, which is derived from (e.g: Тут скалы – и стадо бродит. По скалам, и 
пастушок. (Мятлев. Сенсации... госп. Курдюковой.) – Russian; пастушóк 

(dim. flatt.) – Ukrainian etc. (SSRY 1959b: 275; RUS 1984: 460)). In addition to 
the above two in Russian the lexeme пастушок is characterized by a third 
meaning ‘small bird with protective coloration’ (e.g: Пингвин, пастушки, кулики, 
ржанки, чайки...-вот морские птицы, морские в той или иной степени или 
изключительно. – Н. Тарас. Море живет.; болóтный пастушóк (SSRY 1959b: 
275; BRSS 1965: 34)). Similar transfer of the name of the person who breads 
animals to a bird - wagtail (Motacilla alba) is observed, as mentioned above, and in 
some other Slavic languages (see овчарче – Bulgarian; пàстūрка // пастрѝрица 
// пастѝричица /бела пастирица, жута пастирица/ – Serbo-Croatian  (Archive 
BDR; RSCКJ 1971: 352)). 

For lexical paradigms that are characterized by the presence of the word 
пастух is typical also a process of forming of a derivative noun meaning 
‘occupation of shepherd , pastoralism, pasturage’ (e.g: пастушество /[Панька] 
как вышел в отставку, так, по привычке к пастушеству, нанялся у степных 
татар конские табуны пасти. – Леск. Дурачок./ – Russian; пастухувáння 
(coll.: пастушенé) // скотáрство (obs.) – Ukrainian (SSRY 1959b: 274; RUS 
1984: 460)).  

In the Russian lexical system functions also the derived from пастух noun 
пастýшные (pl. t.), meaning ‘reward for taking care of animals’ /Из этих 
тридцати пяти рублей [получаемых в год за работу] крестьянин должен 
заплатит подушные, пастушные, пожарные, мостовые. – Н. Усп. Издалека 
и вблизи./ (SSRY 1959b: 274). 

For all Slavic languages, in which the reviewd lexeme is in use, is typical 
also the formation of its derivative adjective. In Russian there are three words of 
this type, as a distinction between semantic level is mde between пастухóв ‘which 
belongs to a shepherd’ (e.g: Вспомнил Аггей про пастуховы побои и побоялся 
сказать правду. – Гарш. Сказ. о горд. Аггее.) // пастушеский (‘which relates to 
a shepherd’ /пастушеский труд/; ‘connected to the shepherd’s trade 
/пастушеские племена/ or (obsolete) ‘which is pastoral’ /пастушеские 
стихотворения/) // пастýший ‘which relates to a shepherd, which is connected to 
a shepherd’ /Пастушьи песни огласили Долины. – Барат. Весна./ (SSRY 1959b: 
274-275; Lopatin etc. 2006: 476). Such distinction, although only between two 
types of forms is observed in Ukrainian language (comp.: пастуш[ач]ий ‘related 
to a shepherd’ // (coll.) пастухíв ‘which belongs to a shepherd’ (RUS 2003: 736; 
RUS 1984: 460)). In Polish the adjective pastuszy is used (BPRS 1988b: 21). 
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The plant Capsella bursa pastoris Moench, known in some part of the Slavic 
languages on conversational level as  shepherd’s bag (see details above), in 
Russian is called through sustainable word group, the composition of which 
includes an adjective with the base пастух (comp.: пастỳшья сỳмка // сумочник – 
Russian (FSSRLY 2004: 716; SSRY 1959b: 275)).  

In Ukrainian from the noun пастух are formed derived verbs пастýшити, 
пастушáти and попастухувáти meaning ‘work as a shepherd’ (RUS 2003: 736; 
RUS 1984: 460).  

A series of geopolitical processes lead to permanent neighborhood between 
some of the Slavic languages and representatives of the Turkic language family. 
Even more, as a result of the invasion of the Ottoman Empire in the Balkan 
Peninsula during the Middle Ages southern and much of the Western Slavs lived 
for centuries under Ottoman rule, i.e. on an actual bilingualism. It is therefore not 
surprising that many words with Persian roots entered through Turkish in their 
linguistic system. They are usually marked as colloquial or carry negative semantic 
feature, but are alive and function of the dialect level. One of these borrowings is 
the lexeme чобàн, used also by meaning ‘one who takes care of a herd’ (e.g: чобàн 
// чобàнин – Bulgarian; чобан (mainly in folk poetry) – Bulgarian dialects in the 
geographical region of Macedonia; чóбан (čoban) // чобанин (čobanin) // чобáнац 
/Чобан овце оставио, ћак се с књигом опростио... сви одоша да се боре. – 
Һоп.; jелени завршаваjу у jефтином барањском чобанцу коjи ће по приватним 
крчмама конобари дискретно нудити. – Вj 1972.; Чобани тераjу овце и 
говеда./ - Serbo-Croatian;  чабáн – Ukrainian etc. (BER 1999: 687; RМJSCT 
1966: 546; RSCКJ 1976: 890; RUS 1984: 278). 

In all Slavic languages, characterized by the presence of the word чобан is 
used and its deminutive form, formally coinciding with the lexeme in neuter 
meaning ‘child-shepherd’ (comp.: чобàнче – Bulgarian; чобанче – Bulgarian 
dialects in the geographical region of Macedonia; чóбāнче (čobanče) – Serbo-
Croatian и др. (BER 1999: 687; RМJSCT 1966: 546; RSCКJ 1976: 891)). In 
connection with this problem should also be noted that in Serbo-Croatian lexical 
system that is rich of derivatives from the analyzed word, are used also the 
diminutives чóбанић (from чобан) and чобáнчић (from чобанин), as well as 
augmentives чóбанина (from чобан(ин)) and чобáнчина (from чобанин) (RSCКJ 
1976: 890–891). 

In all reviewed Slavic languages, similar to all presented above lexeme types, 
corresponding nouns in feminine and neuter are formed from чобан – чобанка / 
чобанче meaning ‘female-, respectively child-shepherd’ (comp.: чобàнка / 
чобàнче – Bulgarian; чобанка / чобанче – Bulgarian dialects in the geographical 
region of Macedonia; чóбāнка (čobanka) / чóбāнче (čobanče) /Под густом 
хладовином... немарно се бацило на траву младо чобанче. – Ранк/ – Serbo-
Croatian; чабáнка – Ukrainian etc. (BER 1999: 687; RМJSCT 1966: 546; RSCКJ 
1976: 891; RUS 1984: 278)). In this respect, Serbo-Croatian lexical system turns 
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out to be richer, as besides the above words there operate some characterized by 
the presence of identical semantics nouns – чóбáница (čobanica), which had 
formed the deminutive чóбāнчица (fem.) and чóбанчāд (neut.) (e.g: После краћеz 
времена поjави се озго, кроз шуму, млада чобаница. – Ранк. (RSCКJ 1976: 
891)). Moreover, in the analyzed language rather than ‘female shepherd’ the 
lexeme чóбáница (čobanica) means ‘a bird (Motacilla alba) wagtail’ (see: бела 
чобáница), and its diminutive word form чóбāнчица serves to refer to the red 
hawthorn plant (RSCКJ 1976: 891). 

The reviewed here Persian by origin base is characterized by a high degree of 
productivity also in terms of the formation of adjectives (e.g.: чобанов ‘which 
belongs to чобан’ / чобански ‘which relates to чобан’ /чобанска песна, чобанско 
куче/ – Bulgarian dialects in and beyond the state borders; чóбанов (čobanov) // 
чóбанинов (čobaninov) ‘which belongs to чобан’ / чобански (čobanski) ‘as 
чобанин’ /Jа, као чобанин, простро сам у авлиjи опаклиjу, извалио се онако 
чобански. – Jакш. Ћ./ – Serbo-Croatian etc. (Archive BDR; RМJSCT 1966: 546; 
RSCКJ 1976: 890-891)). Moreover, in Serbo-Croatian is observed an interesting 
phenomenon that distinguishes it from all other Slavic languages. In its lexical 
system are detected adjectives formed not only by чобан but also of its derivatives 
feminine and neuter (e.g: чóбāнкин ‘which belongs to чобанка’, чóбáничин 
‘which belongs to чобаница’, чóбāнчетов ‘which belongs to чобанче’ (RSCКJ 
1976: 891)). This phenomenon has no equivalent even within the same language 
system in the analyzed above types of lexemes with similar semantic.  

As noted repeatedly above, the analyzed lexical basis of Persian origin is 
particularly productive in the Serbo-Croatian formative system. A proof of this fact 
is that only here from all Slavic languages are found lots of its derivatives. One of 
them is the name of the elder shepherd formed by using the same Turk by origin 
borrowing баша / башия meaning ‘master’ чóбанбаша (e.g: Покупише [чобани] 
оне паре, па их чобанбаша однесе газди. – Вес. (RSCКJ 1976: 890). Same basis 
is found in the derived nouns чобáниjа meaning ‘pay for shepherd’s obligations’, 
also ‘чобани (coll. e.g: Зачу птице српска чобаниjа. – НП Вук.)’, чóбáнство // 
чобáнлук, meaning ‘occupation of a shepherd, shepherd’s trade, pasturage’ (e.g: А 
када jе био на чобанству, окупљао jе чобане поред лугова. – Ћур.; Власи 
зашли чобанлуком па притиснули горе. – Павл.) and the name of wooden cup 
used for drinking water or in brandy making, чóбања /Jедним поjасом привезаше 
чобању па jе спустише [у бунар] и напунише jе водом. – Вес./ (RSCКJ 1976: 
890-891). The verbs by which is indicated the execution of shepherd duties 
чóбáнити and чóбáновати are also formed by it (e.g: А jа му кажи село гдjе 
Мапде сиротуjе и чобани. – Љуб.; Jачица Шафран чобановао селу до 
старости. – Гор.), as well as the derivative of  чóбáнити verbal noun with 
similar semantics’ implementation of shepherds obligations’ чóбáњēње (RSCКJ 
1976: 891). 
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The lexemes discussed in the statement above, used to refer to the person 
who takes care of a herd of herbivores and their derivatives are typical for all or for 
a large part of the Slavic languages. However, there are words with similar 
semantics which are typical only for a specific linguistic system. An example is the 
noun кехая in Bulgarian language. Like чобан it also is of Persian origin and 
passes through the Turkish into hereby reviewed lexical paradigm being 
reconsidered on Bulgarian basis, because while the Turkish literary word kâhya 
(dial.: кehaya) is characterized by the presence of semantic ‘host of a rich house, 
the head of a guild’, in Bulgarian the analyzed lexeme is used to mean ‘chief 
shepherd, elder shepherd, village herald, superintendent, owner of a large herd of 
sheep’ (BER 1979: 348). In Bulgarian language the noun in question is marked as 
obsolete and of folk origin. On dialectical level except кехая are found also its 
variations кяя, кея (South of Vardar), derived directly from the literary Turkish 
word кâhya with dropping of x and contraction, and кехè (Chepino region), derived 
from Turkish кâhyè, employed in Serbo-Croatian (ħexája), Greek (κεχαγιάs) and 
Romanian (chehaiá) meaning ‘customs officer, postmaster, quartermaster ‘ (BER 
1979: 348). It should also be noted that in the Bulgarian on dialect level this Turk 
borrowing is particularly productive in the formation of the names in the hierarchy 
of shepherds (e.g: енкехая // ян кеха (turkish en and kâhya) ‘a shepherd who has 
a lot of practice and lots of sheep and is second in the hierarchy after кехаята’, 
подкеха ‘second shepherd after кехая’ etc. (BER 1979: 348)). Another example 
related to this issue is the Ukrainian lexeme кýндель ‘shepherd’s dog’, which 
operates only on dialect level and does not occur in any of the other Slavic 
languages (RUS 1984: 278). 

As a result of the above formal and semantic analysis of the words, operating 
in the lexical system of the Slavic languages with a meaning ‘one who takes care of 
sheep’ and their derivatives several major conclusions are imposed. First, given 
that closely related languages are considered which belong to a language family, 
whose archetype of word-formation models is found in pre-Slavic, and the majority 
of the analyzed vocabulary is of home origin, it is logical for a particular word to 
operate in a large part or in all of the analyzed lexical paradigms. Here of great 
help are the very close geo-political conditions in which are situated and developed 
the Slavic peoples, which is the reason for the existence of interesting parallels in 
the development of the Turk loanwords in them. Simultaneously, however, there is 
no exact match in the semantic characteristics of words as the meaning of each of 
them undergoes also an individual development within the specific linguistic 
system in which it is found. Also is noteworthy the completely identical nature of 
the transfer of title from the person with the analyzed specific profession (the same 
in all languages) to special species of plants, birds or realities of the environment, 
named with stable collocations, which testifies for their archaism.  
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CARACTERISTICILE SEMANTICE ALE SUSTANTIVELOR  

CU SENSUL „PĂSTOR” ŞI DERIVATELE LOR ÎN LIMBILE SLAVE 
  

REZUMAT 
 

După o prezentare succintă a importanţei păstoritului în cultura bulgară şi slavă (abordând şi 
obiceiurile rituale de Crăciun şi de Sfântul Gheorghe), autoarea realizează o analiză comparativă cu 
celelalte limbi slave (rusa, ucraineana, poloneza, sârba, croata, ceha, slovaca şi slovena), din 
perspectivă diacronică şi diatopică, a denumirii generice păstor, din punct de vedere formal şi 
semantic. 

Concluzia autoarei evidenţiază prezenţa unui arhietip care îşi are originile în slava veche. 
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ÜBER DIE TYPOLOGISCHE CHARAKTERISTIK  
DER BEZEICHNUNGEN FÜR ‘SCHÄFER’  

IN DER DEUTSCHEN SPRACHE  
(IM VERGLEICH ZU BULGARISCHEN) 

 
ANA KOTSCHEVA 

 
I. Die Schäferei ist einer der ältesten Berufe der Welt, wofür die  

volksterminologischen Entsprechungen, die mit ihm verbunden sind, eindeutig 
sprechen. Diese Tatsache ist für alle Sprachen festzustellen, in welchen reiches 
lexikalisches Material gesammelt ist. In den indogermanischen Sprachen ist die 
pastorale Terminologie sehr reich, unabhängig von den unterschiedlichen 
geographischen Bedingungen, die von Relief- und Klimabedingungen der Länder, 
wo dieser Beruf ausgeübt wird, bestimmt sind. Einen besonders wichtigen Platz im 
Leben der Völker in Südosteuropa nimmt die Schäferei in der Balkan-Karpaten 
Areal, wofür die Herstellung eines speziellen Atlases spricht – der Karpatenatlas, 
der Länder wie Rumänien, R. Moldova, Ukraine, Slowakei, Bulgarien, Mazedonien, 
Serbien, Albanien und anderen umfasst. 

  
In den deutschsprachigen Ländern wurde die Schäferei schon seit dem 17. 

Jahrhundert neben ihren volkstümlichen Charakter (die konkrete Zucht von 
Schafen und Herden) auf einem hohen künstlerischen Niveau angehoben – darüber 
wird eine besondere Poesie geschrieben, auch Dramen und Romane – mit anderen 
Worten – entstand eine ganze literarische Bewegung. Der Hüter der Schafe – der 
Schäfer – ist ein Held von den höchsten Gipfeln der Kunst. Neben der pastoralen 
Literatur entstand noch pastorale Musik, etc. Hier steht keine Frage, ob das 
Phänomen nur deutsch oder überhaupt westeuropäisch ist, das Wichtigste ist, dass 
die Erscheinung eine ausserordentlich grosse Reflexion in den germanischen 
Sprachen gefunden hat – sowohl im Wortschatz, als auch in der Wortbildung. 

Laut Köbler, Gerchard (DEW 1995:190) und Kluge (EWdDS 2002: 415) 
verbindet sich eine der wichtigsten Worte für Hirt, gotisch hairdeis; altfrank. hirdi 
und andere mit den urgermansischen *herdja, *herdija, *herdiaz, und diese 
Formen mit der indogermanischen *kerdh mit allgemeiner Bedeutung ‘Reinfolge, 
Reihe, Herde, d.h. Reinfolge von (einigen Wesen), Herd’ (mhd hirt(e), ahd herte). 
Der Schäfer ist der Inhaber einer Reihe, einer Vielzahl, eines Herd oder etwas 
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ähnliches. Das sind mehrere Schafe, Ziegen, Büffel, oder andere Haustiere. 
Meistens sind das Schafe, deshalb wird der Name des Besitzers zum Synonym für 
Schäfer, Hirt, in denen sich die Bennenung schon ganz konkret und explizit 
etymologisch mit Schaf verbinden, d.h. er ist kein ‘Besitzer einer Herd im 
Allgemeinen’, sondern ‘Besitzer einer Schafsherd’. So werden die allgemeine 
Bezeichnung (Genusart) Hirt und das Wortart Schäfer Synonyme und können sich 
gegenseitig ersetzen. Darüber hinaus sind sie manchmal in der Lage, einen 
gemeinsamen Kompositum zu bilden – Schafherde. Hier werden sie zusammen in 
dem Themenbereich behandelt. 

Ähnlich, obwohl etwas unterschiedlich, ist die Situation in den slawischen 
Sprachen, deren Vertreter in diesem Fall das Bulgarische ist. Die Verbindung 
zwischen den Genus- und Wortarten wiederspiegelt sich in der lexikalischen 
Relation  past’ir – ovč’ar. Das Wort past’ir ist der Nachfolger der altbulgarischen 
PASTYRЬ (durch die gleichen Wurzel verbindet es sich mit dem Synonym 
PASTOИHЪ). Beide Formen werden von dem altbulgarischen Verb PASTI 
(ïàñòè) abgeleitet, das als Motivationsmerkmal dahinter steckt: PASTYRЬ 
(ïàñòûðü) bezeichnet den Genusbegriff : vgl. auch andere slavische Sprachen 
(Serbisch und Kroatisch – pastijer, Slovenisch – pastir; Russisch (archaisch) – 
ïàñòèðü+ ïàñòûð, Tschechisch – pastyř ; Slovakisch – Pastier, Polnisch – pasterz 
(pastyrz); obenluzhisch. und unterluzhisch. – pastyŕ), (nach BER 1996: 85–86) 

Das Wort ovč’ar stammt aus der mittelbulgarischen Form OVЬČARЬ 
(îâü÷àðü) und damit nennt man eine der Wortarten und dementsprechend 
Bezeichnungen für ‘Hirt’: „ein Mensch, der sich mit Schafzucht beschäftigt”. Dafür 
spricht noch das Motivationsmerkmal, das nämlich mit der Form ovč’(a) verwandt 
ist. Die Beziehungen zwischen den Genus- und Wortarten in Bezug auf den Beruf 
sehen in der bulgarischen Sprache folgendermaßen aus: 
 

                                                  ↗              goved’ar  ‘Rinderhirt’ 
                                                                 
                                                 ↗               kon’ar  ‘Pferdehirt’ 
 
             past’ir                         →               bivol’ar  ‘Büffelhirt’ 
             ‘Hirt’ 
                                                  ↘              koz’ar  ‘Ziegenhirt’ 
 
                                                  ↘              svin’ar  ‘Schweinehirt’ 
 
                                                  ↘               ovč’ar(in) ‘Schäfer’ 
 
In einigen bulgarischen Mundarten findet man zudem eine Variante (Spielart) von 
ovč’ar(in), obwohl das selten ist. Das ist das türk.-persien. Lehnwort čob’an(in). 
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II. Nach der Mischung der Genus- und Wortarten in der deutschen Sprache 
sind drei Typen von Anwendungen von Hirt und Schäfer am wichtigsten (nach 
verschiedenen enzyklopädischen Quellen). Hier werden sie zusammengefasst 
dargestellt: 

 

1. Bedeutung, die mit der Lebensweise verbunden ist: ein Beruf, der sich mit 
der Zucht und Haltung von Schafen beschäftigt. „Hirten (Schäfer) sind die Hüter 
und Beschützer ihrer Herden, aber auch ihr schlimmster Feind, wobei sie sie in die 
Schlacht führen”. 

 

2. Heilige Bedeutung: die Hirten (Pastoren) sind „der Inbegriff der Dualität 
der Welt. In der Bibel sind sie diejenigen, die die erste Nachricht von der Geburt 
Jesus empfangen”. Jesus selbst war ein Hirte der Herde (‘das christliche Volk’). 
Die Hirte (das Klerus) – die Beziehung zwischen Himmel und Erde verwirklichen 
– sind auch Hirte auf der Erde, sie führen die Laienbrüder (das Volk). 

 

3. „Künsterische” Bedeutung: der Hirt ist der Hauptheld in der pastoralen 
Literatur (Poesie), Musik, Malerei usw. 

 

Die wichtigsten Formen Schäfer und Hirt, und vor allem ihre Derivate – 
Komposites (die Formen, in denen sie sich beteiligen), sowie die phraseologische 
Kombinationen, bilden thematisch folgende semantische Gruppen: 

1. AUS DEM BEREICH DES SCHÄFERLEBENS 

a) Personen: Schäferbube, Schäferbursch, Schäfername, Schäfermädchen, 
Hirtenmagd, Schäferweib. 

b) Schäfer. Charakterologische Besonderheiten: Schäfergespräch, Schäferruhe, 
Hirtenrecht, Schäfermiene ‘1. Gesicht 2. Bildlich. Nettes Gesicht, schäfern – Verb’  
1. Geruch der Schafe, 2. der Hund schäfert 3. Ich handle wie ein Hirt (Schäfer). 

c) Häufigkeit der Familiennamen, mit dem Wort Schäfer (nach dem 
Luxemburgischer Familiennameatlas – Universität Lätzeburg, 2012): 

 

Namen wie Schäfert, Schäfermann, Schäfers, Schäfler, Schafner, Schaper 
 

Name      Luxemburg  Deutschland  Niederland   Belgien   Frankreich  Italien 
Schäfer          61                3780                    166           110            2278          20 
 

Die höchste Anzahl von Familien ist in DE (3780) und in FR (2278) aus 
offensichtlichen Gründen, am wenigsten in Lu (61) und BE (20). 
 

d) Die Schäferei als Beruf. Eine der Bedeutungen des Wortes ist 
‘Schäfergesellschaft, eine Sammlung von Hirten’. Sie alle erfüllen ihre Pflichten – 
Hirtenpflicht. Gleichbedeutend ist Hirtenreihe ‘eine Reihe von Hirten’. Und ein 
drittes Synonym ist Hirtenvolk – ‘ein Volk von Hirten’.   
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e) Das pastorale Leben: Der s.g. Hirtenmonat ist der in dem die Schäfer die 
weidenden Schafen für das Gras vorbereiten, das ist der April. Im Freien können 
sie nun Hirtenfeuer leuchten, in einem speziell vorbereiteten Haus – Hirtenhaus – 
leben. Die Schafe und die Hirten werden von dem Hirtenhund // Schäferhund 
bewacht. Sie trinken Wasser aus dem Brunnen, den die Hirten als Schäferbrunnen 
bezeichnen. 

f) Schäferbekleidung und Requisiten: Die Schäferbekleidung – 
Hirtentracht – ist speziell, sie bezieht sich auf die nomadische Lebensweise. Die 
markantesten Attribute dieser Bekleidung sind Schäferhut und Hirtentasche, die 
alle persönlichen Gegenstände und Lebensmittel des Hirten enthält. Unter den 
professionellen Attributen, die mit dem Nomadentum verbunden sind, ist der 
Hirtenstock. Ein typisches und sehr wichtiges Attribut des Berufs ist die 
Schäferflöte// Hirtenpfeife. Nicht an letzter Stelle steht noch die Schäfersalbe, 
die die Schäfer zubereiten. Zunächst hatten sie gegen Schafskrankheiten 
verwendet, aber später auch für menschlichen Wunden. 

g) Schäferphitonimie: Dank seiner Nähe zur Natur erkennen die Hirten alle 
grundlegenden Kräutern, Bäume und Gräsern, von denen einige im täglichen 
Leben für verschiedene Zwecke verwendet werden. Der Kontakt mit ihnen wird ein 
Argument für das Volk sie mit solchen Namen zu bezeichnen, die den Wortteil 
Schäfer oder Hirt enthalten: Schäferbirne (f. eine art birnen pastourelle), 
Hirtenbirne (Birnensorte); Hirtennadel ‘Pflanze Kerbel’ (Scandix Pektin 
veneris), Hirtengras (eine Art Gras), Hirtenflöte zweite Bedeutung – Art 
Wegerich (Plantago aquatica); Hirtentasche – zweite Bedeutung (Pflanze Thlaspi 
bursa pastoris); Schäfernusz 1) Pfleanze – der rote Steinbrech, spiraea filipendula 
2) erdnusz, saukastanie Pimpinelle bulbocastanum; Schäferpfeife Pflanze, ‘Hafer’; 
Schäferwald. 

2. DIE „HEILIGE” BEDEUTUNG VON DEM WORT HIRT 

Als der Hirt die Schafen weidet, ist, nach dem Evangelium und der 
nachfolgenden Literatur, der König ein Hirt seiner Untertanen; der Hirt (Pfarrer) ist 
der Pfarrer ihrer Laien (= Schafe) und der Gott ist der Pfarrer von allen Menschen 
auf der Welt, für sie opfert er sein Leben auf der Erde und verkündet durch die 
Auferstehung im Himmel er sei der Gott der Menschen: „der Gott ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln”. (Bibel) 
 

der herr ist mein hirte, mir wird nichts mangeln. er weidet mich auf einer grünen 
awen. ps. 23, 1; du hirte Israel, höre. 80, 2; gedenk o mensch, wie gott der herr 
biszher dein guter hirt und wirth gewesen sei, so dasz du und dein samen nicht hast 
dürfen nach brodt gehen. SCHUPPIUS 209; gott ist mein hirt, ich darf nicht mangel 
leiden. OPITZ psalmen s. 46. Du seiest der gute Hirte, der uns zum Ruheplatz am 
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Wasser führt, (Ps 23,2) ich bin ein guter hirte. ein guter hirte lesset sein leben fur 
die schafe. Joh. 10, 12 
 

Fazit: Der Hirt ist jeder Führer eines kleineren oder größeren 
Gemeinschaft: König, Pfarrer, Gott. Die Herde von Schafen, die von dem ‘Hirt’ 
geführt wird, sind die Menschen. 

3. DIE „KÜNSTLERISCHE” BEDEUTUNG VON DEN WÖRTERN 
SCHÄFER UND HIRT 

Die Abgelegenheit und Isolation des Hirten von der gesellschaftlichen Leben 
führen dazu, daß das Schäferleben mysteriös aussieht – in komfortabeler Einsamkeit 
für die Verliebten, die alleine und weg von den Menschen in Gefühlen schwelgen, 
ungestört von niemanden. Wie schon erwähnt, werden in der westlichen Welt der 
Schäfer und der Hirtenjunge Helden in der bukolikischen, pastoralen Poesie, 
Literatur und allgemeine Kunst (Malerei , Musik, etc.) Die bukolikische Kunst ist 
für die ganze 17. und 18. Jahrhundert typisch und sie stellt sich besonders in den 
bukolitischen Versen in der Poesie vor. Die pastorale Liebe ist in vielen Fällen 
sogar erotisch gefärbt, sie ist nicht nur idyllisch, obwohl das Idyllische herrscht.  

In der deutschen Literatur haben die größten Meister der Poesie Goethe und 
Schiller Gedichte der Erhabenheit der Schäferei gewidmet. Natürlich, auf einem 
Podest ist der arbeitsbereite Schäfer erhöht (und Schäferin). Aber der faule träumt 
ebenfalls (manchmal sogar schlafend) von der Hand einer Frau berührt zu werden. 
Er zählt die Sterne, trauert, beklagt sein Sehensucht nach Liebe, träumt von Liebe 
(„Der Schäfer” – Goethe). Während der verabredeten Treffen ertönt Leier, Klang 
vom Himmel, der angenehmer ist im Vergleich einer Sternenwiege. Silberne Töne 
schweben. Die Muse inspiriert („Die Entführung von Laura” – Friedrich Schiller). 

In der bukolitischen Literatur und Literaturwissenschaft finden wir folgende 
„künstlerische” Lexik, Phraseologie und Terminologie – ein Spiegelbild der 
literarischen Ästhetik der Ära: Schäferwelt; Schäferdichtart; Schäferpoesie; 
Schäfergedicht; Hirtengedicht; Schäferdönchen; Schäfergesang; Hirtenlied, 
Schäferlied; Hirtehgesang; Schäfermusik, Hirtenmusik; Hirtenhorn – Horn 
des Hirten: das Hirtenhorn hast verschlaffen (du kommst zu spät) Sprichwort; 
Schäferroman; Schäferliebe; Hirtenliebe – die Vier Bücher von der  
Hirtenliebe des Daphnis und Chloe; Schäfersache – Angelegenheit der Schäfer, 
Liebesangelegenheit; Schäferreich; Schäferreichtum; Schäferstunde; Schäfermuse – 
Bezeichnung in der bukolischen Dichtung; Schäfercharakter; Schäferglück u.a. 

Im Bulgarischen ist die Mischung zwischen past’ir und ovč’ar nicht so 
typisch. Die Hauptverwendungen von dem Wort past’ir sind zwei. Die erste 
Verwendung ist mit der Lebensweise verbunden, die zweite ist die „heilige”. 
Ovč’ar wird nur mit einer Bedeutung verwendet (verbunden mit der Lebensweise). 
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Die sog. „künstlerische (artistische)” Verwendung des Wortes ist im Bulgarischen 
weniger wichtig im Vergleich zum Deutschen. 
 

1. Verwendung, die von der Lebensweise abgeleitet wird: 

Thematisch bilden das Wort „past’ir” und seine Derivate keine sehr 
umfangreichen, lexikalischen Gruppen. Man könnte sagen, dass sie einen 
literarischen Charakter haben und dass sie von dem dialektischen Material für den 
Europäischen Sprachatlas fehlen.  

a) Personen: past’ir, past’irka, vgl. noch  past’(uh), past’irče  
b) charakteristische Eigenschaften: past’irski, vgl. noch past’ušeski 

(Adjektive); pastir’uvam (Verb); pastir’uvane (Substantiv)  
c) Frequenz – kleine 
d) Berufe – past’irstvo und pastirl’ǝk 
Aus thematischer Hinsicht haben das Wort „past’ir” und seine Derivate 

gewissermaßen größere Verbreitung: 
a) Personen: ovč’ar//ovč’arin ‘Mann, Hirt’; ovč’arka//ovčar’ica ‘Frau Hirt’ 

ovč’arče ‘Kind Hirt’ (Hier werden die modernen Begriffe für Schäfer, verbunden 
mit der modernen Landwirtschaft: ovčev’ǝd, ovcegled’ač, nicht analysiert). 

b) Schäferbesonderheiten: ovč’arov//ovč’arski – Adjektive von ovč’ar. 
c) Frequenz der Familiennamen: eine mittlere Frequenz haben die 

Familennamen Ovč’arov, Ovč’arski und zudem die auf orientalischen Lehnwörter 
basierte Čob’anov, Čob’anski, Keha’iov. 

d) Gewerbe, Beruf: ovč’arstvo, ovčar’ǝk (Subst.), ovčar’uvam (Verb), 
ovčar’uvane (Verbalsubstantiv). 

e) Schäferische Lebensstil: ovč’arski kl’adenec (Ortsname, Toponym), ovč’arnik 
(eine Art Schafstall), ovč’arski g’uv’eč, ovč’arsko ml’jako (Lebensmittel), ovč’arsko 
hor’o (spezifischer Tanz). 

f) Schäferische Bekleidung: ovč’arski kalp’ak (eine Art Hut), ovč’arski iamurl’uk 
(eine Art Mantel), ovč’arska g’ega ‘Hirtenstab’. 

g) Schäferphitonimie: ovč’arska merud’iia, ovč’arska č’ubrica, ovč’arska 
tint’ava, ovč’arska torb’ička, ovč’arski bos’ilek – Kräuter und Gewürze. 

h) Schäferzoonimie : ovč’arka , ovč’arsko kuč’e (Hunderasse). 

2. Heilige Verwendung: In RBE, ХІІ: 204 lesen wir die Bedeutung: 
„Kleriker in Bezug auf seine Herde; Mentor”. Ein besonders beredsames Beispiel 
findet man in einem übersetzten Werk von F. Velev, und zwar wieder in dem 
selben Wörterbuchartikel(leksikalischen Artikel): „Das Wort «Pastir» (Hirt) wird 
von dem Verb „pasa” gebildet. Im übertragenen und heiligen Sinne bedeutet es, 
jemanden von der geistlichen Herde der Menschen zu lehren”.  

Wie bereits angedeutet, ist auf Bulgarisch die sogenannte „künstlerische” 
Verwendung von past’ir und ovč’ar(in) einer anderen Natur. In Bulgarien gibt es 
keine pastorale literarische Tradition. Hier zeigt der Autor Zahari Stoyanov das 
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Schäferleben mit aller seinen Grobheit. Vielleicht ist  die Schäferei weniger als 
Romantik nur in der bulgarischen Folklore anwesend. Spezielle Begriffe wie 
Schäferdichtart, Schäferpoesie, Schäfergedicht, Schäferspiel, Schäfergesang, 
Schäfersprichwort, Schäferroman, Schäferreich, Schäferreichtum, Schäferschwur, 
Schäferstunde, Schäfermuse, Schäferglück u.a. gibt es in der bulgarischen 
Literaturwissenschaft nicht. 

III. WORTBILDUNG (DERIVATION, ABLEITUNG) 

Der wichtigste Weg der Wortbildung der Namen in der deutschen Sprache ist 
die Komposition. Die komplexen Substantive sind in der Regel zweibasische, aber 
auch mehr basische (mehr thematische) Formationen. 

Die Suffix Formationen (im Gegensatz zu den slawischen Sprachen: овца – 
овчар – овчарски – овчарство etc.) sind in der deutschen Sprache eher seltener 
zu finden: z.B Schäferei. Die Komposition-Formationen + Suffixe in der 
deutschen Sprache sind ebenso weniger typisch. 

Komposites mit einem Schlüsselwort Schäfer sind von zwei Arten: mit Schäfer 
im Preposition (Schäfermuse) und mit Schäfer im Postposition (Bauernschäfer). 

 
A. Kompositen, in denen Schäfer im Preposition steht: 

 
Schäferbirne, Schäferbrief, Schäferbrunnen, Schäferbube, Schäferbursch, 
Schäfercharacter, Schäferdichtart, Schäferdönchen, Schäferei, Schäferflöte, 
Schäfergedicht, Schäfergesang, Schäfergesellschaft, Schäfergespräch, Schäferglück, 
Schäferhund, Schäferhut, Schäferliebe, Schäfermädchen, Schäfermiene, 
Schäfermuse, Schäfermusik, Schäfername, Schäfernusz, Schäferpfeife, Schäferpoesie, 
Schäferreich, Schäferreichthum, Schäferroman, Schäferruhe, Schäfersache, 
Schäfersalbe, Schäferschwur, Schäferspiel, Schäfersprichwort, Schäferstab, 
Schäferstunde, Schäferwald, Schäferweib, Schäferwelt 

 
В. Kompositen, in denen Schäfer im Postposition steht: 

 
Bauerschäfer, Baumschäfer, Beckschäfer, Bickschäfer, Bohnenschäfer, Dieckschäf
er, Dorfschäfer, Grafenschäfer, Heuschäfer, Horstschäfer, Hügelschäfer, Kampsch
äfer, Kaupschäfer, Kästingschäfer, Meinschäfer, Neuschäfer, Niederschäfer, Obers
chäfer, Riedenschäfer, Rottschäfer 
 

C. Kompositen, in denen Hirt im Preposition steht: 
 
Hirt beteiligt sich in den Kompositen mit der Erweiterung -en (nach en-
Deklination) – Hirten: Hirtenbirne, Hirtenfeuer, Hirtenflöte, Hirtengedicht, 
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Hirtengesang, Hirtengras, Hirtenhaus, Hirtenhorn, Hirtenhund, Hirtenliebe, 
Hirtenlied, Hirtenmagd, Hirtenmonat, Hirtenmusik, Hirtennadel, Hirtenpfeife, 
Hirtenpflicht, Hirtenrecht, Hirtenreihe, Hirtenstock, Hirtentasche, Hirtentracht, 
Hirtenvolk. 
 

D. Kompositen, in denen Hirt im Postposition steht: 
 

Die Kompositionen, in denen Hirt(en) in einer Postposition steht, sind 
seltener: l’amalshert (dialektal). Das Wort Hirt (im Vergleich zu Schäfer) taucht 
schon seltener auf und erzeugt wenigere Derivate Formationen. Schäfer mit seiner 
mehr konkreten Bedeutung – ‘Besitzer nämlich Schafe’ kommt von Hirt häufiger 
vor. Hirt verfügt wiederum über eine umfangreichere Semantik: 1. ‘Hirte von Tiere 
überhaupt’ 2. ‘Hirte von Schafe, d.h. Schäfer’ 3. ‘Pastor, Hirte der Menschheit 
(Jesus Christus)’. 

Hirt und Schäfer und ihre Derivate haben eine andere Verbreitung und 
bilden eine unterschiedliche linguistisch-geographische Teilung. Die grundlegende 
Relation zwischen Wortbildung mit Suffixe (auf Bulgarisch) und Komposition (auf 
Deutsch) kann graphisch folgendermaßen dargestellt werden. Daraus  wird klar 
dass die Rolle des Suffixes in der bulgarischen Sprache eine der Komponenten des 
Compositum in der deutschen Sprache spielt: 
 
In der bulgarischen Sprache: 
 
goved-            ↘ 
kon(i)-             ↘ 
bivol-               ↘ 
koz-                 →   ‘ar 
svin-                 ↗ 
ovč-               ↗ 
  
In der deutschen Sprache: 
 
Rinder-             ↘ 
Pferde-              ↘  
Büffel-               ↘ 
Ziegen-               →  Hirt 
Schweinen-        ↗ 
(sogar) Schаf-    ↗ 
 

Die verschiedenen phonetischen und morphologischen Variationen der 
Formen in den Mundarten beider Sprachen werden später auf den Karten und den 
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Kommentaren in einem der nächsten Bänder des Europäischen Sprachatlases 
(verbunden der mit der gleichen Problematik) dargestellt. 

BIBLIOGRAPHIE 

BER 1996  – Български етимологичен речник, том V, София, БАН. 
DEW 1995  – Köbler, Gerhard, Deutsches etymologisches Wörterbuch, 1995. 
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm im Internet. 
EWdDS 2002  – Kluge, Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
Luxemburgischer Familiennamenatlas 2012 – Luxemburgischer Familiennamenatlas: Sprach- und 

Kulturwissenschaftliche Untersuchungen des Familiennamenbestandes in 
Luxemburg – LFA. 

RВЕ 2004  – Речник на българския език, том ХІІ, София, БАН. 
 
 

DESPRE CARACTERISTICILE TIPOLOGICE ALE DENUMIRILOR 
PENTRU CIOBAN ‛SCHÄFER’ ÎN LIMBA GERMANĂ  

(COMPARATIV CU BULGARA) 
REZUMAT 

Articolul, conceput ca o contribuţie realizată prin metode contrastive, urmăreşte denumirile 
pentru cioban, întâlnite atât la nivel standard, cât şi în plan dialectal, în limbile germană şi bulgară. 
Bogăţia terminologică şi varietatea mijloacelor de exprimare a acesteia sunt explicabile şi prin faptul 
că autoarea se referă, adesea, la aspecte diacronice, şi, mai mult, trimite, în repetate rânduri, la limbi 
învecinate, din zona balcanică şi din cea carpatică, vorbite în România, R. Moldova, Ucraina, Slovacia, 
Macedonia, Serbia, Albania ş.a. 

The Institute for Bulgarian Language  
Bulgarian Academy of Sciences  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ana Kotscheva 10 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FD, XXXIII, Bucureşti, 2014, p. 81–86 

A CHIUI – COMENTARII  ETNOLINGVISTICE 

 
MARA IULIANA MANTA 

 
1. Ipoteza de la care pornim are în vedere faptul că varietatea termenilor 

referitori la „acţiunea de a chiui” corespunde unui ritual complex, cu reguli bine 
stabilite, după care se desfăşoară nunta tradiţională. Ca ceremonial de trecere, 
desfăşurarea obiceiurilor legate de căsătorie cuprinde trei etape principale: logodna, 
nunta şi momentele de după nuntă şi, în unele locuri, răstimpul până la naşterea 
primului copil (Pop 1999: 158). Aceste acte îmbracă forme rituale, ceremoniale şi 
se concretizează într-o serie de manifestări folclorice, precum oraţii, urări, 
strigături, cântece de jale şi de bucurie, dansuri etc. (idem: 157). Deşi este unitar în 
structura lui, acest obicei complex se manifestă variat în diferite zone, prin 
succesiunea secvenţelor ori prin prezenţa sau absenţa unor elemente. 

2. Termenii de care ne ocupăm sunt excerptaţi din atlasele lingvistice 
regionale, ca răspunsuri la întrebarea (formulată indirect) din chestionarul NALR.: 
„Când la nuntă (la horă, la joc etc.), cineva face aşa (IMIT.), ce zici că face?”.  

2.1. După criteriul frecvenţei, primul răspuns este a chiui (257 de localităţi). 
Lexemul cunoaşte variante morfologice: Ö–u˜e/ Öiu˜éşte (235, respectiv, 22 de 
localităţi), care formează arii lingvistice în toate regiunile, mai ales în Muntenia, 
Dobrogea şi Oltenia. Urmează verbul a chioti (înregistrat în 124 de localităţi) cu 
variantele morfologice Öíote / Ö˜otéşte şi varianta fonetică Öi©áÈe, cu formă 
nesufixată (corespunzătoarea verbului chiota, înregistrat în DA); verbul formează 
54 de expresii: dă Ö–ot, dă cu Ö–ot, fáce Öí©ot, Öíote dă Öíot, în componenţa cărora 
intră nuclee verbale cu valoare performativă a da, a face sau structuri cu valoare de 
superlativ, de tip poliptoton (Öíote dă Öíot). Verbul a chiui „a striga, a răcni, a 
chema în gura mare, a striga de bucurie, a spune o chiuitură” este derivat de la 
interjecţia chiu, creaţie spontană, care exprimă bucuria şi entuziasmul; ovaţie 
(DER). Chioti este derivat de la chiot (după DER, chiot (s.n) este derivat de la 
verb, cu sufixul -ot ca zgomot, chicot; după DA, substantivul este derivat din 
onomatopeea chiu, cu sufixul -ot.); dialectal, verbul apare în forma cioti, rar chiota, 
chihoti (cu pronunţarea dialectală cihoti).  

Pentru a chiui, variantele fonetice Éú˜e/ Éu˜Aşte (27 de localităţi) şi É–©u˜e/ 
Éi©u˜ésc (11 localităţi) formează arie lingvistică în Transilvania.  
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În Muntenia şi Dobrogea, chiuitul este perceput ca o activitate a 
performerului1 masculin, care intervine în momentele bine stabilite din scenariul 
nunţii (chematul la nuntă, plecarea alaiului la casa miresei, primirea miresei, masa 
mare); nerespectarea acestor acte ritualice şi pierderea semnificaţiilor simbolice 
este marcată prin suprapunerea funcţiilor performerilor masculini cu cei feminini 
(femeile aveau acest rol doar la gătitul miresei): „acu Ö–u˜e şi femeile, nu numa 
bărbaţii”. (ALRR–Munt. şi Dobr. II, h. 159, punctul 886). Aceeaşi distincţie apare 
şi în Oltenia, marcându-se şi diferenţa de sonoritate: „Öióte flăcăii: i-ha-ha, iar 
fetele hurEáză: i-hu-hu” (NALR–Olt. II, h. 179, punctul 953); în plus, apare o altă 
diferenţă, dată de statutul social: „fetele Öiotésc, femeile dau mai mult Ö–ot” (idem: 
957). În Transilvania, unde ceremonialul de nuntă păstrează forma complexă, 
funcţiile sunt delimitate: „Öiu˜ésc femeile la nuntă când închină cu sticla” (ALRR–
Trans. II, h. 274, punctul 321), aşadar în momente bine marcate2, iar bărbaţii 
horésc (idem: 259, 271) şi flăcăii str–gă (idem: 343), strigatul desemnând actul 
performării prin cuvinte (oraţii şi strigături). Aceste secvenţe în care intervin doar 
performerii masculini sunt: chematul la nuntă, conăcăria, petrecerea tinerilor la 
cununie şi horele.  

2.2. Verbul a ura formează arie lingvistică în Banat (93 de localităţi), cu 
variantele morfologice uréşte şi úriză şi una fonetică húreză (cf. DLR, verbul are 
următoarele forme regionale: ur–, urÄ, urezá, hurezá, aurá); la nivel dialectal, 
verbul desemnează „acţiunea de a rosti, de a recita o oraţie la nuntă” (ex. a ureza, 
urezând); tot regional, în forma ureza, înseamnă „a face cuiva reproşuri”; 
etimologic, prima formă verbală este din lat. orare, iar ureza este refăcută după 
prezent indicativ (cf. DLR, s.v. a ura; Mărgărit 2007: 259, 262).  

Sensurile din DER ale verbului susţin funcţia simbolică a actului ritualic:  
1° „a cuvânta, a vorbi în public pentru a emoţiona, a convinge sau pentru a 
binecuvânta”; 2° „a face urări de fericire, a binecuvânta, a felicita”. În plus, sensul 
lui ureza, mai sus menţionat, poate fi asociat cu obiceiul strigatului din ritualul 
nunţii, prin care sunt satirizate abaterile de la normele comunităţii.  

Folosit pentru a marca îndatoririle stegarului3, aşa cum atestă comentariul 
hărţii 196 (ALRR–Ban. II), „úriză stăgişu (steagul) şi oamenii şi muierili”, verbul 
dezvoltă sensuri derivate, referitoare la mai multe momente al nunţii în care se fac 
oraţii, urări şi strigături (în timpul „danţului”, la uncrop, la masă, colcerul trebuie 

                                                            
1 Performerul este reprezentat de transmiţătorul mesajului, având o funcţie activă, ce urmăreşte 

provocarea unui efect asupra beneficiarului : stegarul, naşul, tatăl miresei, vornicul, flăcăii din alaiul 
mirelui etc. (cf. Pop şi Ruxăndoiu 1976: 110).  

2 „Vătăjiţele”, „vorniciţele” sau chemătoarele sunt femeile care în ziua uncropului îndeplinesc 
mai multe funcţii: „la fiecare casă unde se duc să invite, fac o mulţime de glume, joacă pe drum şi în 
ogrăzile celor care sunt invitaţi, chiuie şi cântă fel de fel de hore satirice”. (Marian 1995:169). 

3 „Din cuvintele din urmă ale lui G. Trăilă [d. stegarul din Ungaria, care are datoria de a ureza 
la conducturile nuntei], deducem că stegarii sau stegiştii la românii din Transilvania şi Ungaria în 
ceea ce priveşte a ureza, adică a ura, ocupă postul colceriului la românii din Bucovina” (idem: 165).  
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să-i înveselească pe oaspeţi cu glume şi cântece satirice; acest obicei poate fi 
performat şi de către flăcăii care iau parte la horă, numai după ce conducătorul 
dansului rosteşte oraţia şi scoate la horă pe mireasă şi pe druştele ei). Pe lângă rolul 
de a înveseli oaspeţii, cântecele satirice sau strigăturile sunt o formă de protest al 
colectivităţii împotriva celor care se abat de la rânduiala tradiţională, mai ales în 
ceea ce priveste căsniciile şi viaţa morală a tinerelor fete. Reproducem, pentru 
exemplificare, câteva dintre strigăturile înregistrate în Banat (literalizate): „Cui nu-i 
place cinăra,/ rupă-i dracu inima”; „Asta-i nana de la Brebu/ Care scutură opriegu”; 
„Frunză verde de bujor,/nici la toamnă nu mă-nsor” (ALLR–Ban. II, h. 196, 
punctele 51, 54). 

2.3. În Crişana, Maramureş şi Transilvania formează arie lingvistică verbul  
a striga (57 de localităţi); foarte sugestive sunt expresiile care accentuează valoarea 
ritualică prin parigmenon (str–gă strigătúri şi str–gă la strigătúri), cele care 
marchează momentul din ceremonialul nupţial (str–gă de joc, str–gă-n joc, strígă 
hórile) şi cele care pun în evidenţă valoarea satirică a strigatului4 (str–gă minÉ¦â). 
Deşi are o frecvenţă redusă, în Muntenia şi Dobrogea verbul exprimă totalitatea 
formelor de manifestare folclorică (chiuituri, oraţii, strigături) executate de alai 
(care merge să ia mireasa şi apoi se întoarce la casa mirelui): „când merg pe stradă 
str–gă” (ALRR–Munt. şi Dobr. II, h. 159, 880).  

Frecvenţa acestui lexem poate fi explicată şi prin obiceiul de a face cunoscută 
comunităţii logodirea tinerilor. După ce tinerii încredinţaţi şi părinţii acestora s-au 
înţeles, merg la biserică şi îl roagă pe preot să înştiinţeze că s-au încredinţat. 
Strigările sau vestirile (în Bucovina), mărturisirile (pe lângă cei doi termeni) în 
Transilvania, strigările (în Sălaj şi în zona Şomcutei-Mari) se strigă în biserică în 
trei duminici sau sărbători consecutive. Preotul strigă vestirile sau mărturiseşte (cf. 
Marian 1995: 149). 

2.4. Asocierea cu ceremonialul nunţii a verbului descÄntă (identificat în 31 de 
localităţi din Crişana şi Maramureş) nu surprinde5, pentru că etimologia cuvântului 
trimite la gesturi şi rostiri cu valoare magică (cf. DER, s.v. descântá „a face 
farmece, a înşira formule magice; a seduce cu vorbe, a ademeni”; lat *dīscantāre 
(Puşcariu 508; Candrea-Dens. 356; Tiktin, Candrea). Semnificaţia regională a 
verbului, aceea de „a rosti strigături în timpul dansului popular; a chiui; a spune 
glume în locul oraţiei de nuntă” apare prin Banat şi Transilvania (cf. DA, s.v.  
a descânta): „după ce a descântát, adică a zis o strigáre” (NALR-Cr. II, h. 281, 
punctul 146). 

                                                            
4 Folcloriştii remarcă umorul ca element esenţial al oraţiei, mai ales în momentele în care sunt 

permise improvizaţii (cf. Pop 1999: 163) 
5 Manifestările ocazionate de nuntă conţin vagi reflexe ale gândirii de sorginte mitică, ce îşi au 

rosturile lor multiple, însă motivaţiile magice străvechi s-au dizolvat, ca urmare a estompării rigorilor 
rituale (cf. Rotaru 2011: 2). 
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Ca ritual de trecere, nunta conţine câteva momente esenţiale care marchează, 
prin strigături performate de femei, separarea (tinerei de familie), unirea 
(ceremonialul religios) şi integrarea (primirea în familia tânărului): „fetele descÄntă” 
(idem: punctul 171). În alte momente, cum ar fi cel al horei, performarea este 
datoria bărbaţilor: „muierile uiéşte u-iu-iu, bărbaţii descÄntă” (idem: punctul 114).  

2.5. Verbul de origine onomatopeică a ui apare în varianta fonetică iªu˜éşte 
(cu „înmugurirea” silabei) în 25 de localităţi din Crişana şi Maramureş. Sensul 
dialectal al verbului se referă la „acţiunea de a rosti strigături la nuntă”, semantism 
întărit de construcţia repetitivă iuiéşti iuitúri (idem., punctul 189). Verbul este 
format de la interjecţia (pop.) ui, strigăt adesea repetat care însoţeşte sau prin care 
se introduc chiuiturile (cf. DLR, s.v. ui). Textele folclorice atestă iniţierea oraţiilor 
prin această interjecţie, în momente foarte importante din ritualul nunţii, ritul de 
prag şi cel de integrare-primire a miresei de către soacră şi aducerea zestrei6.  

2.6. Înrudit semantic şi etimologic cu a ui, verbul a ziui (zi, imperativul lui a 
zice, şi sufixul -ui – DLR, s.v.) formează arie lingvistică doar în Crişana, cu 
varianta fonetică zîªu˜éşte (identificat în 18 localităţi). Sensul regional din DLR 
(s.v. a ziui) este „a cânta cu strigături” (ind. prez. ziu–-esc), aşadar marcând 
momentele în care se rostesc oraţii sau strigături menite să înveselească oaspeţii. În 
materialul dialectal analizat, nu se face distincţia dintre performerii feminini sau 
masculini în ceea ce priveşte această acţiune.  

2.7. Deşi au o răspândire redusă, verbele a hui şi a huhura au fost reţinute în 
analiza noastră pentru expresivitatea lor. De origine onomatopeică, primul verb 
reprezintă, conform DA (s.v. a hui), forma populară a lui vu–, sinonim cu u–. 
Exprimă, aşadar, chiuitul de bucurie de la nunţi.  

Dacă analizăm şi sensul învechit al verbului (din Moldova şi Transilvania), 
acela de „a ocărî, a certa, a cicăli, a huidui pe cineva”, atunci îl asociem 
strigăturilor din ritualul de nuntă cu rol de a satiriza, ca şi a urî şi a striga. În atlas, 
apare în 7 localităţi din Crişana şi o localitate din Transilvania, cu variantele 
morfologice hu˜éşte/ hu˜u˜wşte (a hu– şi a huiui).  

A huhura „a striga de bucurie, a da chiote, a chioti, a hăuli”, DA, s.v.  
a huhura, apare în 4 puncte din Oltenia şi într-un punct din Muntenia, cu două 
variante morfologice (huhuréáză/húhură). Valoarea negativă a verbului este 
marcată în comentariul din harta 179 NALR–Olt. II, punctul 943: „huhurEază:  
uhu-hu muma pădurii!”.  

2.8. Verbul a ţipuri, înregistrat în DLR prin Transilvania şi Maramureş, apare 
în corpusul nostru în forma fonetică a ţîpuri, cu două variante morfologice 
ţîpurésc/ţîpurA în 4 localităţi din Crişana. Sensul din dicţionar marchează 
momentul în care este performată strigătura de nuntă: „a rosti strigături (în timpul 
executării unui dans popular); a chiui (la joc)”. La nivelul graiului, verbul este 
                                                            

6 „U, iu, iu şi bine-mi pare/ C-aţi adus voinică floare” strigă soacra mare; „U, iu, iu şi na, na, 
na” spun vorniceii care primesc zestrea (cf. Marian 1995: 447–449). 
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asociat rostirii oraţiilor, dar nu numai în timpul dansului/horei de nuntă: „ţîpurésc 
când spun strigături” (NALR–Cr. II, h. 281, punctul 220). În plus, se face o 
diferenţă de sonoritate (ALRR–Trans. II, h. 274, punctul 227 „ţîpurésc când chiuie 
subţire, ca oşenii”) şi/sau de arie geografică (NALR–Cr. II, h. 281, punctul 212 
„oşenii ţîpure”).  

3. Umorul, caracterul caricatural al anumitor oraţii sau strigături din ritualul 
nunţii sunt exprimate şi prin alte expresii, cu răspândire limitată, dar care 
marchează explicit acest aspect: sp¦ne minÉ¦â/ ~ în joc (după modelul strigă 
strigături şi strigă în/de joc) în 4 puncte din Transilvania; fáÉe haz, fac házur— dă 
joc – în 2 puncte, şi fac gălăÌí˜e într-un punct din Muntenia; da© goánă un punct 
din Oltenia.  

 
4. CONCLUZII 

 
Lexemele dialectale analizate, cu variantele lor fonetice şi morfologice, 

exprimă simbolic şi expresiv momentele din ritualul nunţii şi rolurile pe care cei 
din comunitate le îndeplinesc. Elementele lexicale trădează, pe de o parte, percepţia 
mitică şi ritualică asupra acestui rit de trecere (oraţiile aproape imuabile şi 
performarea lor de către anumite persoane), dar şi, pe de altă parte, o percepţie 
funcţională, pragmatică (strigăturile satirice şi glumele, performate şi de 
participanţii la nuntă, fără rol simbolic). Bogăţia materialului dialectal arată 
importanţa acestui eveniment în viaţa comunităţii, cu toată varietatea diacronică şi 
sincronică şi cu toate elementele eterogene care îl compun.  

 
 

SIGLE  

 
ALRR–Ban. II  = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Banat  (NALR. Banat), vol. II, 

sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen Beltechi, Ioan Faiciuc, 
Nicolae Mocanu, [Bucureşti], Editura Academiei Române, 1997.  

ALRR–Mar. I = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureş (ALRR. Maramureş), 
vol I, de Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1969. 

ALRR–Munt. şi Dobr. II  = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Muntenia şi Dobrogea  
(NALR– Munt. şi Dobr.) vol. II, de Teofil Teaha, Mihai Conţiu, Ion Ionică, 
Paul Lăzărescu, Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, 
Magdalena Vulpe, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1996.  

ALRR–Trans. II = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania (ALRR–Transilvania), 
de Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loşonţi, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1997.  

DA = Academia Română, Dicţionarul limbii române (A–Lojniţă), sub conducerea 
lui Sextil Puşcariu, Bucureşti, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea; 
Imprimeria Naţională „Universul”, 1913–1948.  
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DER = Dicţionarul etimologic al limbii române(DER), de Alexandru Ciorănescu, 
Bucureşti, Editura Saeculum, 2007.  

DLR  = Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă, 
redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur, acad. 
Ion Coteanu, acad. Marius Sala, acad. Gheorghe Mihăilă, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 1965–2010. 

NALR–Cr. II = Noul Atlas lingvistic român. Crişana  (NALR–Crişana), vol II, de Ionel 
Stan, Dorin Uriţescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003. 

NALR–Olt. II  = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia (NALR– Olt.), vol. II, 
întocmit sub conducerea lui Boris Cazacu, de Teofil Teaha, Ion Ionică şi 
Valeriu Rusu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1970. 
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«POUSSER DES CRIS DE JOIE» – COMMENTAIRES 
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RESUMÉ 
 

Les éléments lexicaux dialectales analysés reflètent une conception mythique et en même 
temps pragmatique sur le mariage traditionnel. La variété de termes faisant référence à «l’action de 
pousser des cris (de joie)» correspond à un rituel complexe des règles immuables. Ainsi, les discours 
de mariage expriment l’importance de mariage pour la communauté.  
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TRĂSĂTURI DIALECTALE COMUNE GRAIURILOR 
 MUNTENEŞTI ŞI CELOR CRIŞENE* 

 
MARIA MARIN 

 
1. Cercetările mai vechi sau mai noi evidenţiază, mai ales, d e o s e b i r i l e  

dintre unităţile dialectale şi, cu precădere, dintre grupurile graiurilor dacoromâne 
de nord–nord-vest şi cele meridionale, subliniindu-se, în majoritatea cazurilor, 
caracterul arhaizant al celor dintâi comparativ cu celelalte. 

Descrierea din ce în ce mai amănunţită şi mai rafinată a subdialectelor şi a 
graiurilor a relevat că, pe lângă deosebiri, există o serie de particularităţi care le 
apropie, uneori până la identificare. Aceste asemănări sunt cu atât mai frapante şi 
mai greu de explicat, cu cât graiurile respective aparţin unor zone îndepărtate sau 
chiar opuse din punct de vedere geografic. 

Particularităţile la care ne referim fac parte fie din categoria celor incluse, de 
obicei, între elementele considerate definitorii pentru unul sau celălalt ori pentru 
ambele grupuri de graiuri, munteneşti şi crişene, fie dintre cele întâlnite pe arii mai 
extinse, dar caracterizând, prin densitatea atestărilor şi/sau prin extinderea 
geografică, mai ales, aceste unităţi dialectale. 

2. Remarcate, explicit sau nu, comentate ştiinţific ori doar trecute în revistă în 
cadrul unor descrieri, fără a reţine atenţia din perspectiva care ne interesează, 
elementele dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişene aparţin la toate 
compartimentele limbii: fonetică, morfologie, sintaxă, lexic. 

2.1. Fonomorfologie 

2.1.1. Închiderea lui e aton la i în cuvinte cu două silabe posttonice conţinând 
vocala e (mai ales la substantive terminate în -e la singular sau plural, care primesc 
articolul hotărât enclitic -le). Fenomenul are loc în etape succesive: mai întâi, prin 
disimilare regresivă, se închide e din penultima silabă: dintele > dintile, iepurele > 
iepurile, prunele > prunile, vasele > vasile, dar şi altele > altile; în a doua etapă, 
prin asimilare progresivă, se închide e final: dintile > dintili, iepurile > iepurili, 

                                                 
* Comunicare prezentată la Simpozionul „Zilele «Sextil Puşcariu»”, Cluj-Napoca, 12–13 

septembrie, 2013. 
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prunile > prunili, vasile > vasili, altile > altili1. Această închidere a lui e din 
articolul hotărât enclitic -le se produce, în condiţii similare, şi în forma articulată a 
substantivelor cu pluralul în -i, -uri: florili, oili, pisicili, câmpurili, timpurili. 

În concepţia lui Sextil Puşcariu, cauza prefacerii lui -e în -i în condiţiile 
menţionate „pare a fi accentul proparoxiton” (Puşcariu 1921–1922: 82). 

Modificarea fonetică se repercutează asupra morfologiei articolului hotărât 
enclitic, al cărui inventar se îmbogăţeşte cu varianta li pentru le. 

Germeni ai acestei prefaceri fonetice sunt atestaţi încă din limba veche, unde, 
pe lângă ferestrile, albinile, eventual, interpretabile, ca urmare a unor plurale în -i, 
de tipul ferestri, albini, sunt atestate forme precum sângile, soarile, pagubile 
(Densusianu, HLR, II: 84, 152). 

Mai târziu, numărul atestărilor se amplifică, cele mai numeroase provenind 
din aria sudică: Muntenia, Dobrogea (Jipescu, Opincaru, apud Brâncuş 1973: 38; 
Weigand 1902a: 255; Weigand 1902b: 159) şi din cea vestică: vestul Transilvaniei, 
Crişana (Gheţie 1975: 107; TDR: 292). 

În perioada actuală, particularitatea este considerată „specifică pentru 
subdialectul muntean, prin frecvenţa cu care apare” (Dial. rom.: 163) şi este 
enumerată, de asemenea, printre trăsăturile caracteristice majorităţii graiurilor 
crişene, inclusiv celor din Ungaria (TDR: 291; Borbély 1990: 13–14 ; Marin, 
Mărgărit 2005: LV). 

2.1.2. Vocalele centrale ă, î, după ş, j rostite palatal, trec în rândul palatalelor 
anterioare e, i: uşe, mătuşe, cuaje, grije, maşină, şir, prăjină, jir etc. 
Particularitatea este rezultatul unei tendinţe privind o nouă repartizare teritorială a 
formelor mătuşe, grije vs. mătuşă, grijă în funcţie de caracterul dur sau palatalizat 
al consoanelor ş-, j-, tendinţă ale cărei faze incipiente se manifestă în prima 
jumătate a secolului al XVII-lea. Astfel, dacă, până pe la 1640, formele cu ş, j 
palatalizate erau normale pentru graiurile de tip nordic, în timp ce pentru graiurile 
sudice (munteneşti) aceste consoane erau dure, după această dată, în graiurile de tip 
nordic începe depalatalizarea lui ş, j, iar în cele sudice are loc o palatalizare a lor şi, 
drept urmare, substantivele în -ă trec în categoria celor în -e: mătuşă > mătuşe 
(Densusianu, HLR, II: 75, 153; cf. Vasiliu 1968: 107–108; Gheţie 1975: 140–141; 
Frâncu 2009: 19). Pe lângă aria sudică (centrul şi estul Munteniei, inclusiv sud-
estul Transilvaniei, o parte din Oltenia şi o mare zonă din Dobrogea (Dial. rom.: 
163; TDR: 167), fenomenul este caracteristic majorităţii graiurilor crişene, inclusiv 
celor din Ungaria (Dial. rom.: 156; TDR: 297; Marin, Mărgărit 2005: LXIV). 

Afectând, mai ales, numele feminine cu tema în ş, j, particularitatea se 
răsfrânge asupra morfologiei acestor substantive, care trec din categoria 
femininelor în -ă în cea a femininelor în -e. 

                                                 
1 Chiar dacă rezultatul este, în mare parte, asemănător şi chiar dacă el se datoreşte aceleiaşi 

tendinţe de închidere a lui e, fenomenul din graiurile moldoveneşti cunoaşte etape diferite faţă de cel 
de care ne ocupăm, în sensul că în aria moldovenească prima etapă constă în modificarea lui -e final. 
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2.1.3. Vocalele palatale e, i trec în seria centrală după consoanele d, p, mai 
ales în prepoziţii şi în cuvinte cu prefixul des- (dez-): dă, pă, dân, pân, dăparte, 
dăscuia, dăzbrăca etc. 

Fenomenului străvechi din limba română, general „în toate dialectele şi 
graiurile româneşti” (Petrovici 1960: 13), i-a urmat tendinţa de relativă 
depalatalizare (produsă, după părerea lui Em. Petrovici, sub influenţa unor rostiri 
străine) (idem: 14–15), care, în „formele munteneşti, bănăţene şi crişene dă, pă” 
reprezintă rezultate ale depalatalizării complete (idem: 20). Chiar dacă pierderea 
timbrului palatal al oclusivelor labiale şi al africatelor labiodentale este considerată, 
prin excelenţă, o trăsătură a graiurilor bănăţene (Uriţescu 1987: 207; Faiciuc 1983; 
TDR: 249), prin amploare şi prin extinderea geografică, ea poate fi socotită, totuşi, 
caracteristică graiurilor munteneşti, cuprinzând şi estul Olteniei şi graiurile 
dacoromâne din nordul Bulgariei, şi celor crişene (inclusiv graiurile nord-vest 
bănăţene, pentru forma dă, şi cele nord-est bănăţene, pentru forma pă), pe cele din 
estul Ungariei şi pe cele din Maramureşul de la sud de Tisa (Dial. rom. 148–149, 
160, 163; TDR: 167, 246, 291, 324; Marin, Mărgărit 2005: LXVI–LXVII; Neagoe, 
Mărgărit 2006: LXVIII). 

2.1.4. Înregistrarea lui ° final (asilabic) atât după consoane simple, cât şi 
după grupuri consonatice: om°, bun°, cap°, lup°, vis°, caş°, ficior°, cunosc°, 
prost°, tort°. 

Fenomenul se întâlneşte în două arii distincte: una acoperind jumătatea estică 
a Munteniei, Dobrogea (TDR: 168; cf. Dial. rom.: 164), continuând în sud–sud-
estul Moldovei, până peste Prut (TDR: 213) şi alta ocupând centrul şi nord-estul 
Crişanei, inclusiv Ţara Oaşului, graiurile româneşti din estul Ungariei şi vestul 
Transilvaniei, cu zona Apusenilor (TDR: 293; Marin, Mărgărit 2005: LV; cf. Dial. 
rom.: 154 şi h. 6, 7). 

Vechimea şi explicaţia particularităţii diferă de la autor la autor şi în funcţie 
de zona de atestare. Dacă pentru Crişana, vestul Transilvaniei şi zona 
moldovenească se admite, în general, că fenomenul reprezintă un arhaism (Dial. 
rom.: 138, 164; TDR: 168, 293), în legătură cu prezenţa lui în aria sudică s-a emis 
părerea că aici ar fi vorba de o particularitate „importată” în urma mişcărilor de 
populaţie (Caragiu, Compediu: 155). 

Alexandru Rosetti este singurul lingvist român care consideră că fenomenul 
din textele vechi şi până în graiurile actuale, reprezentând o inovaţie, se explică 
prin explozia puternică specifică rostirii consoanelor oclusive aflate în poziţie 
finală, care, apoi, s-a extins şi la cuvintele terminate în alte categorii de consoane 
(Rosetti 1947: 245–254; ILR: 458–461). Părerea sa este însuşită de către autorii 
manualului de Dialectologie română doar în privinţa explicaţiei referitoare la 
prezenţa lui ° final în graiurile moldoveneşti (Dial. rom.: 138) şi în cele munteneşti 
(idem: 164). 

Majoritatea lingviştilor români, indiferent dacă se referă la limba română 
veche (Gheţie et alii 1997: 96) sau la situaţia din graiurile dacoromâne actuale, 
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susţin, aşadar, caracterul arhaic al lui ° final. Astfel, Sextil Puşcariu, comentând 
hărţile din ALR I, respinge ideea lui Al. Rosetti cu argumentul că u afonizat din 
lup° sau corb° apare şi în cuvinte în care nu avem de-a face cu un sunet exploziv: 
praf°, nas°, buboi° care se întâlnesc în aceleaşi zone ca şi  cap°, corb° (Puşcariu, 
LR, II: 57 şi hărţile 10–13). În acelaşi sens se exprimă şi Emil Petrovici şi Petru 
Neiescu, care sunt de părere că u final reprezintă un arhaism fonetic constând în 
conservarea, într-o formă modificată, a lui u din latină, amuţit şi apoi dispărut în 
majoritatea graiurilor dacoromâne, iar în Crişana, zonă recunoscută pentru 
caracterul ei conservator, păstrat şi extins ulterior, prin analogie, la cuvinte cu 
finala consonatică, de diverse origini (Petrovici 1952: 153–157; Neiescu 1957: 
159–180). 

2.2. Morfologie 

2.2.1. La verbele de conjugarea a III-a s-a produs deplasarea accentului pe 
sufix la indicativ prezent persoana 1 şi a 2-a plural: făcém–făcéţi, spuném–spunéţi, 
inovaţie survenită în urma adaptării verbelor în -e la sistemul general de conjugare 
sub aspectul accentuării (cf. cântắm, vedém, vorbím etc.) sau, în terminologia 
folosită de Sextil Puşcariu, ca urmare a spiritului „nivelator al limbii”, tendinţă 
manifestă „în toate timpurile” (Puşcariu, LR, II: 327). 

În limba veche, trecerea de la conjugarea a III-a la a II-a este slab 
reprezentată, Ov. Densusianu (HLR, II: 196) menţionând un singur asemenea 
exemplu: băteţi (cf. Rosetti, ILR: 544)2. 

În secolul al XX-lea, particularitatea s-a extins foarte mult. Pe baza 
materialului din ALR I, Sextil Puşcariu remarca existenţa ei „în două arii 
l a t e r a l e, în nordul şi în sudul ţării” (LR, II: 327 şi harta 16; subl. n., M. M.). În 
perioada actuală, fenomenul are drept arii de frecvenţă maximă, pe de o parte, 
centrul Munteniei şi vestul Olteniei, cu atestări sporadice prin estul Munteniei, 
până în Dobrogea şi, mai departe, spre sudul Basarabiei şi Transnistria (ALR II,  
s. n., vol. VII, h. 1914, 1920, 1923, 1925, 1927, 1930, 1931, 1937, 1944, 1946; 
Marin 1991: 46 şi h. 1; Gr. rom.: 75) şi, pe de altă parte, centrul Crişanei, cu 
extindere spre vest, în graiurile din Ungaria, şi cu prelungiri spre nordul 
Maramureşului şi, mai departe, până în Ţinutul Herţei şi zona Hotinului din nordul 
Bucovinei (ALR II, s. n., vol. III, hărţile citate mai sus; TDR:; 306; Gr. rom.: 75). 

2.2.2. Formele de perfect simplu cu -ră- la singular, de tipul lăudarăm, 
lăudarăşi, lăudară, au fost semnalate, în câteva texte din nordul Moldovei – 
Bucovina, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de al XIX-lea 
(Avram 1975: 27–28), dar şi în opera lui Costache Conachi (Rosetti, Cazacu, Onu 
1971: 569), iar apoi în gramatici din secolul al XIX-lea din toate cele trei provincii 
româneşti (Muntenia, Moldova, Transilvania) (Avram 1975: 27–28). 

                                                 
2 Lipsa altor exemple poate fi explicată şi prin faptul că în majoritatea textelor vechi accentul 

nu este marcat. 
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S-ar părea că o primă atestare datează din secolul al XVI-lea şi provine din 
Palia de la Orăştie (Carabulea 1965: 597). 

Pentru secolul al XX-lea, numărul exemplelor creşte considerabil. Preluate 
din diverse culegeri de texte folclorice, cele mai multe sunt interpretate drept 
acorduri după înţeles ori prin atracţie sau creaţii cu valoare emfatică (Papahagi 
1925; Graur 1938; Byck 1939)3. Dovada indubitabilă a existenţei lor reale, în 
vorbirea vie, este adusă de cercetările de teren efectuate pentru atlasele lingvistice 
naţionale şi regionale şi pentru AFLR. Astfel, la ora actuală, la nivel dialectal, 
forme cu -ră la persoana a 3-a singular a perfectului simplu sunt înregistrate în 
două arii (compacte) ale Dacoromaniei: una ocupând o mare parte din jumătatea 
nord-nord-estică a Munteniei, inclusiv câteva puncte din sudul Moldovei (Neagoe 
1973: 132) şi alta în Crişana: sud-sud-vest de Oradea, precum şi în puncte din 
nord-vestul Crişanei, inclusiv în graiurile româneşti din Ungaria (TDR: 309; Marin, 
Mărgărit 2005: LXXXIX). 

Acest tip de perfect simplu ar putea reprezenta rezultatul unor analogii 
morfologice sau ar putea continua forme ale mai-mult-ca-perfectului indicativ latinesc4.  

2.2.3. Formaţia perifrastică a fost + gerunziu, întâlnită, prin excelenţă, în 
texte cu caracter narativ, de obicei în vorbirea indirectă, de unde şi atestarea ei, de 
regulă, la persoana a 3-a, exprimă o acţiune nesigură, în curs de desfăşurare sau 
iterativă, sinonimă cu imperfectul: Un băiat sărman încotro s-a fost ducând n-a 
fost folosind nimic (GS, III, 2: 355 – Teişani, Ph); A fost venindă un drum aşa [...] 
şi ăla n-a observat, şi s-a-ntâlnit piept în piept cu ursu (TDM, II: 598 – Odăile, 
Bz); Ea a fost având ibovnic şi el a fost venind la geam (GS, IV, 2: 345 – Săcele, 
Bv); Un biet iepure a fost umblând p-acolo mort de foame, n-a mai fost putând 
umbla (Bârlea, Ant., I: 265 – Cerbăl, Hd); O fost un ţigan. Şi ce-o fost făcând el tot 
i-o fost mâncând o vulpe (Şandru, Bihor: 161 – Bunteşti); Am auzit spuind pă 
bătrâni c-o fost capcâni, ş-o fost mâncând oameni (ALRT: 140 – Roşia, Bh). 

Această perifrază este atestată în textele româneşti din secolele al XVII-lea – 
al XVIII-lea, din toate cele trei provincii (Muntenia, Moldova şi Transilvania) 
(Rosetti, Cazacu 1961: 220; Edelstein 1966: 257–258; Pătruţ 1978: 85–86; 
Călăraşu 1987: 157; TDR: 308, 318, n. 249; Zamfir 2007: 62 şi urm.). 

Astăzi, formele de imperfect perifrastic redat prin a fost + gerunziu sunt 
întâlnite, mai ales în vorbirea bătrânilor şi la generaţia de vârstă medie (Marin 
1985: 461), în două zone ale Dacoromaniei, acoperind, pe de o parte, o arie largă 
din centrul şi vestul Munteniei, cu prelungire în sud-estul Transilvaniei şi cu 
atestări sporadice din Dobrogea şi din Oltenia (ibidem; Marin 2007: 113 şi harta 3; 
cf. TDR: 180), şi, pe de altă parte, o arie, la fel de întinsă, cu numeroase atestări, 

                                                 
3 Rezultat al acordului după înţeles este considerat şi exemplul din Palia de la Orăştie 

(Carabulea 1965: 597). 
4 Lipsa unor atestări sigure din limba română veche rămâne singurul impediment în aprecierea 

caracterului etimologic al formei în discuţie (Avram 1975: 36). 
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din jumătatea sudică a Crişanei5, inclusiv zona sudică a Apusenilor, Ţara 
Haţegului, nordul Banatului, cu atestări absolut sporadice din Maramureş (TDR: 
308; Marin 1985: 461; 2007: 113 şi harta 3). 

În privinţa originii, se consideră că perifraza cu gerunziul continuă, în 
anumite zone conservatoare6, vechi construcţii cu valoare durativă, formate în 
latina populară, cu gerunziul în ablativ în locul unui participiu prezent (Frâncu 
1984: 28; Marin 1985: 462). 

2.2.4. Pe lângă cele prezentate până aici, s-ar mai putea invoca unele 
coincidenţe între graiurile munteneşti şi cele crişene cu referire la e l e m e n t e l e  
c o n j u n c ţ i o n a l e: 

1. atestarea conjuncţiei corelative d i s j u n c t i v e  fir(e)-ar... fir(e)-ar 
„fie... fie”, notată în unele graiuri din nordul şi estul Munteniei, întâlnită recent şi 
într-un exemplu din sudul Moldovei: o femeie singură ca mine, fir-ar om, fir-ar 
femeie, zadarnic trăieşte  (Neagoe 1975: 146); Fire-ar c-o despic cu doi craci, 
fire-ar cu un crac (DGS, s.v. fi1; cf. Teiuş 1980: 114; TDR: 184–185); [erau] 
catrenţi fire-ar roşii, fire-ar negri (TD. Mold., Bucov., I, 1: 16), dar şi în graiurile 
crişene din Ungaria: punem acela fir-ar aice, fir-ar aice (Marin, Mărgărit 2005: CII); 

2. conjuncţia de introducând subordonate m o d a l e  care determină, mai 
ales, adverbul aşa din regentă este atestată în Muntenia şi în graiurile crişene din 
Ungaria: c-aşa era mai demult, dă... unii treiera din clăi (TDM, II: 343 – Cioranii 
de Jos, Ph); a dăschis uşa, cum o lăsase ea dăscuiată, d-a avut vorba, a intrat la ea 
(TDM, III: 873 – Bucu, Il); fost-o ş-aşa dă o fugit [băiatul cu fata de măritat] 
(Marin, Mărgărit 2005: CIV); 

3. de folosit pentru a introduce c o m p l e t i v e  d i r e c t e  este atestat, de 
asemenea, doar în Muntenia, Dobrogea şi în graiurile crişene din Ungaria: [babe] 
care ştiu de ia mana, laptili di la vite (ALRT: 242 – Gura Sărăţii, Bz); Dumnezeu a 
vrut de nici n-a adiat vântu măcar (Vulpe 1980: 97 – Frăteşti, If); când am apucat 
eu de m-am născut (TDM II: 415 – Podu Lacului, Vn); ştie femei dă descântă de 
frică (TDM III: 94 – Cătunu, Tr) (cf. Marin 2010: 70–71); şi-a putut de s-a dus 
acasă (TDD: 357); nu ştiu dă s-a-ntâmplat o nu (Marin, Mărgărit 2005: CIV). 

2.3. Lexic 

2.3.1. Brâncă „mână” (< lat. branca) este unul dintre argumentele lexicale 
invocate de Emil Petrovici pentru a susţine existenţa subdialectului crişean 
(Petrovici 1941: 554; cf. Puşcariu, LR, I: 117, 349 şi h. 35; II: 323). 

Încă din româna veche şi până în secolul al XIX-lea, brâncă „mână” este 
notat în partea vest-nord-vestică a Dacoromaniei (judeţele Arad şi Bihor) şi în 

                                                 
5 Prezenţa formelor perifrastice de imperfect inclusiv în hărţile NALR–Crişana (TDR: 308) 

probează viabilitatea lor în vorbirea actuală curentă. 
6 C. Frâncu (1984: 29), referindu-se la limba română veche, atestă particularitatea doar în aria 

nordică a Dacoromaniei. 
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câteva localităţi din Hunedoara, Alba, Sălaj (DA, s.v.; Vaida, Sălaj: 311; cf. Gheţie, 
Mareş 1974: 271)7. 

În secolul al XX-lea, în pofida afirmaţiei  că „aria lui brâncă este astăzi în 
regres” (Gheţie, Mareş 1974: 271), atestările se înmulţesc în mod considerabil. 
Principala contribuţie, în această privinţă, aparţine atlaselor lingvistice regionale şi 
AFLR, dar şi cercetărilor lexicului dialectal cu o atenţie sporită.  

Astfel, pe de o parte, relativ la aria nord-vestică, chiar dacă zona de 
răspândire rămâne, în linii generale, neschimbată, numărul localităţilor în care este 
notat se amplifică, ajungând la peste 80 de puncte cartografice (Şandru, Motzi: 208; 
ALR I, vol. I, h. 49; Teaha 1961: 108, 204; NALR – Crişana, vol. I, h. 155, 156; 
ALRR – Transilvania, vol. II, h. 152, 153; cf. ALRR – Sinteză, vol. II, h. 216, 217; 
Marin, Mărgărit 2005: CLVI–CLVIII). 

Pe de altă parte, s-a constatat că termenul brâncă „mână” este cunoscut şi în 
aria sudică a dacoromânei: în puncte disparate din Oltenia (judeţele Vâlcea, Dolj, 
Gorj) şi din Muntenia (judeţele Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Ilfov, 
Giurgiu) (Ciauşanu, Glosar: 9; Lexic reg., II: 68; NALR – Oltenia, vol. I, h. 171; 
Pl. 7; Mărgărit 2009: 85–86; DGS, s.v. brâncă1). 

2.3.2. Duroare „durere fizică” (< lat. dolor) reprezintă un cuvânt vechi în 
limba română, despre care s-a considerat că a avut o existenţă limitată în timp şi că, 
după secolul al XVII-lea, a încetat să mai fie atestat (Tohăneanu, Bulza 1976: 45; 
cf. Mărgărit 2009: 106). 

Cercetări ulterioare contrazic această afirmaţie; termenul, cu sensul menţionat 
sau cu diferite restrângeri ori specializări semantice, cunoaşte o nouă serie de 
atestări, fiind semnalat în surse popular-dialectale din secolele al XIX-lea, al XX-lea 
şi până în zilele noastre. Zonele în care este consemnat aparţin atât ariei sudice a 
dacoromânei (cu apariţiile cele mai numeroase): jumătatea estică a Olteniei 
(Ciauşanu, Vâlcea: 46; Bărbuţ, Dicţ. olt., s.v.), Muntenia, în special jumătatea 
nordică a provinciei (Teodorescu, P. P.: 396; MAT. FOLK.: 654; Densusianu 1931: 
124; Gorovei 1990: 258; DGS, s.v. duroare), cât şi celei nordice, în special 
Crişanei – Valea Crişului Negru (Teaha 1961: 112), cu atestări sporadice din 
nordul Maramureşului (Papahagi, 1925: 219) şi din vestul şi centrul Transilvaniei 
(Şandru, Brânzeu, Jina: 253; Frăţilă 1979: 159–160). 

3. Recapitulând, constatăm că particularităţile supuse discuţiei sunt fie 
elemente vechi, arhaice (° final, construcţia a fost + gerunziu cu valoare de 
imperfect şi cei doi termeni: brâncă, duroare), fie particularităţi cu statut incert  
(-ră de la formele de singular ale perfectului simplu), fie, în sfârşit, trăsături 
inovatoare (toate celelalte).  

În cazul lui ° final (afonizat) admitem, fără rezerve, păstrarea vechiului u 
latin, peste care, în timp, s-a suprapus ° afonizat interpretabil ca un element de 
sprijin în rostirea consoanelor şi a grupurilor consonatice de la finala cuvintelor. 
                                                 

7 De reţinut că singura semnalare din Densusianu, HLR, II: 424, provine din Palia de la Orăştie. 



 Maria Marin 8 

 

94 

Dată fiind aria acestei particularităţi, identică sau aproape identică cu cea a altor 
trăsături arhaice din graiurile munteneşti, ideea „importării” fenomenului prin 
aportul de populaţie din alte zone ni se pare improbabilă. 

3.1. Repartiţia geografică trăsăturilor vechi este, aşa cum am mai afirmat, 
aproape identică (v. cele trei hărţi citate din Dial. rom.: 154 şi, respectiv, Marin 
2007: 113) şi este recunoscut faptul că cel puţin două (Č final şi imperfectul 
analitic) se păstrează în anumite arii conservatoare. Pentru cele două cuvinte 
discutate, credem că brâncă se înscrie, alături de duroare, între acelea pentru care, 
aşa cum spunea Ov. Densusianu (HLR, II: 564), „uzul va ajunge să le determine 
limitele semantice, să le circumscrie în câteva expresii sau să le izoleze în cutare 
sau cutare grai, unde abia se mai recunoaşte că au avut altădată o circulaţie largă”. 
De reţinut este faptul că între ariile purtând amprenta conservatorismului trebuie 
încadrată şi zona central-nordică a Munteniei, unde se menţin şi alte particularităţi 
(dialectale) arhaice/vechi, cum sunt: formele de perfect simplu şi de mai-mult-ca-
perfect persoana a 2-a plural în -(se)(ră)t (Neagoe 1985: 171–172; Marin 1991: 55–
56), variantele participiale şi cele gerunziale în -ă (Marin 1991: 61–63 şi h. 10), 
cuvinte şi sensuri arhaice: a asupri „a copleşi, a cuprinde, a năpădi” (Mărgărit 
2009: 84; DGS, s.v.), a cruţa „a lua viaţa, a omorî” (DGS, s.v.; Marin 2012). 

3.2. În ceea ce priveşte elementele inovatoare, ele reprezintă exemple de 
evoluţie independentă a unor tendinţe apărute în decursul istoriei limbii, nepreluate 
de româna standard, dar amplificate în arii laterale, îndepărtate între ele din punct 
de vedere geografic (cf. Marin 2004: 178). 

3.3. Prin felul în care se îmbină trăsăturile învechite cu inovaţiile, 
caracterizarea lui Sextil Puşcariu referitoare la zona vestică a dacoromânei: „Faptul 
că găsim inovaţii şi în regiuni cu un caracter arhaic nu trebuie să ne surprindă, dat 
fiind veşnica evoluţie a rostirii pe tot întinsul unei limbi. Rămâne totuşi vrednic de 
atenţia noastră faptul că asemenea inovaţii se prezintă în general cu aceleaşi arii 
de răspândire ca formele vechi păstrate în regiunile marginale” (Puşcariu, LR, II: 
322) corespunde, într-o măsură oarecare, şi situaţiei din graiurile munteneşti, cu 
deosebirea că aici elementul inovator predomină în comparaţie cu cel conservator. 

În încheiere, considerăm că înmulţirea datelor referitoare la trăsăturile arhaice 
atestate în zonele vechii Ţări Româneşti îndeamnă la reluarea şi adâncirea 
cercetărilor lingvistice (şi istorice) asupra acestei părţi a Dacoromaniei şi, eventual, 
reconsiderarea ei în raport cu ariile transilvănene. 
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PE MARGINEA UNUI GLOSAR DIALECTAL 
Atestări „involuntare” (III) 

 
IULIA MĂRGĂRIT 

 
1. Sub titulatura Atestări „involuntare”, pe care am lansat-o în 2011 şi am 

reluat-o în 2013 în aceeaşi publicaţie1, am grupat, atunci, ca şi acum, lexeme 
identificate într-un glosar dialectal, în afara corpusului de termeni, respectiv, în 
citatele corespunzătoare sau în glosele formulate de către autor. Neevaluarea 
acestora s-ar explica, de această dată, în principal, prin subiectivismul 
semnatarului, el însuşi vorbitor al graiului şi prin urmare, excelent cunoscător al 
acestuia, impediment important în reperarea tuturor unităţilor lexicale particulare, 
fără de scăpări. În consecinţă, lipsa perspectivei, din exteriorul frontierelor 
dialectale reprezentate, a făcut loc omisiunilor, explicabile, de altfel, şi prin 
posibilitatea de a fi formulat definiţiile într-o operaţie distinctă, poate, separată, în 
raport cu alcătuirea repertoriului lexical şi, în acelaşi timp, ulterioară acestuia. 

2. În cazul de faţă, ne-am oprit asupra Glosarului aferent volumului Poezii 
populare din Maramureş, adunate de Alexandru Ţiplea. Extras din Analele 
Academiei Române, Seria II – Tom XXVIII. Memoriile Secţiunii Literare, Bucureşti, 
Inst. de Arte Grafice „Carol Gőbl”, 1906. Drept urmare, în cele ce urmează, 
prezentăm lista de cuvinte pentru care am optat, întocmită după criteriul amintit: 

aşternut, drum ~ s.v. drum făcut, unde, pentru compusul respectiv, figurează 
glosa integrală a autorului „drum aşternut cu piatră”. Sintagma excesiv de lungă, 
alcătuită pentru a exprima rezultatul operaţiei de amenajare, a circulat în limba 
veche (v. N. Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul, 1878: 6). 
Ulterior a fost înlocuită printr-un singur determinant: pardosit (v. DA, s.v. aşternut 
3.), pentru a se evita impedimentul menţionat; 

boltiţă s.f., s.v. cotruţ, „cotruţă, ungheţ, boltiţă lângă sobă, care serveşte de 
culcuş mâţelor”, relevă caracterul regional, prin succesiunea de sinonime, cu care a 
fost echivalat, toate aparţinând lexicului din partea locului; 

cărţile s.f. pl. art., s.v. poruncesc, cu semantismul învechit „scrisori”, mai 
puţin frecvent la plural (v. Letopiseţul... de Ion Neculce: Au scris nişte cărţi viclene 
                                                 

1 Iulia Mărgărit, Atestări „involuntare”, în FD, XXX/2011, p. 27–34; idem, Pe marginea unor 
glosare dialectale. Atestări „involuntare”, III, în FD, XXXII/2013, p. 95–102. 
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şi le-au pus într-un băţ sfredelit şi le-au trimis la Constantinopol – DA). Cuvântul 
folosit de Al. Ţiplea, în propria intervenţie, atestă cursul acestuia, calitatea 
generalizată de element uzual: „Cărţile ţăranilor din Maramureş sunt pline de 
«poruncesc voie bună şi sănătate»”; 

căscătură s.f., s.v. deot; dediochi: „deochi, boala ce se căpătă prin vrăjire cu 
ochii; semnele boalei sunt durerea de cap, căldura, ameţeală şi căscături”. 
Derivatul deverbal căscătură „căscat”, după DA, are o circulaţie limitată la 
Transilv. şi Mold., după cum rezultă şi din atestări; 

cercuţ s.n., s.v. între, dim. de la cerc: „cercuţu de pingă lună”, regionalism 
absent din DM, DEX, înregistrat de T. Pamfile, Cerul şi podoabele lui după 
credinţele poporului român, 1915: 34. 

corfă s.f., s.v. coşarcă, cu acelaşi înţeles, „coş, paner”, răspândit, conform 
DA, în Transilvania şi Muscel, un regionalism de origine germană; 

croncan s.m., s.v. cronc, pl. cronci, cunoscut în Transilv. şi Bucov., după 
DA, s.v., de altfel, confirmat de unele surse: „Atât de cătră românii din Bucovina, 
cât şi de cătră cei din Transilvania, se mai numeşte corbul, însă numai foarte rar, 
încă şi … croncan” (Marian, Ornitologia, II: 15); 

curcubetă s.f., s.v. harbuz, pl. harbuji, „dovleac”, cu aria de răspândire, 
Transilv.: Mânios am fost şi oi fi / Pe coada curcubeţii / De ce-i lată şi nu-i naltă, / 
Să şed la umbră-i vrodată (Jarnik–Bârseanu, Doine: 131); 

deschis, timp ~, s.v. răzbun, „timp frumos”, sintagmă absentă din dicţionare; 
dezvelite adj. f. pl., s.v. cunună, [despre fete] „fără basma, dezbrobodite”, în 

conformitate cu explicaţia autorului: „Într-unele sate s-a păstrat până astăzi vechiul 
obicei ca fetele, în duminici şi sărbători, să umble dezvelite şi cu cununa de flori în 
cap”. Cuvântul nu figurează în DLR; 

dobaş s.m., s.v. lingurar: „La miliţie, toboşarul (= dobaş) de regulă e ţigan, 
pentru aceea, feciorul român, care ajunge la miliţie toboşar, capătă porecla de 
ţigan, lingurar”. Având în vedere un anumit public-ţintă, culegătorul asigură 
lectura fără impedimente şi indică, între paranteze, cuvântul corespunzător din 
zonă. Dobaş, de altfel, învechit, figurează în DA pentru vestul Transilv. şi Ban.; 

domnie s.m., s.v. neamţ, „stăpânire, dominaţie”; 
domní vb., s.v. neamţ, „a stăpâni, a domina”: „Până ce au păstrat încă 

amintirea domniei austriace «domnul» şi «neamţul» în mintea ţăranului se 
identificau. Acum când prinde a simţi de-al binele [sic!] că ungurii domnesc, 
conceptul de «domn» se identifică cu «ungur». La armată, până acum încă comună, 
domneşte spiritul austriac, deci acolo «neamţul» e «domn»”. 

Atât verbul, cât şi numele, ca semantism, au caracter învechit (v. DLR, s.v.); 
domnii de rumân s.v. ţara muntenească „stăpânii, bogătaşii de etnie 

românească”: „În Maramureş, nici domnii de rumân, şi nici chiar preoţii nu o 
vorbesc limba noastră proastă”; 

duh de viaţă s. compus, s.v. apă (v)ie, „suflare, suflet”, semantism evident în 
ampla explicaţie pe care Al. Ţiplea o oferă pentru apă vie „apă care învie pe cei 
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morţi …, foarte des în poveştile poporului unde i se adauge şi apă moartă care 
încheagă membrele mortului, pe când apa vie îi redă duhul de viaţă”. 

Compusul nu figurează în dicţionare. 
faţa s.f., ~ obrazului, s.v. îndesoare, „culoarea feţei, a chipului”, semantism 

evident din ampla definiţie şi descriere a maladiei, „îndesoare, boală căpătată prin 
necumpăt la mâncare … Sunt două feluri de îndesoriri: una sacă şi alta apătoasă. 
Dacă îndesorirea e seacă, atunci ai gârciuri (= colici), gălbineşti (= îngălbineşti) la 
faţa obrazului, vineţeşti”; 

găzdoaie s.f., s.v. rudă, „gospodină”. Lexemul-titlu este evidenţiat de către 
culegător într-o descriere detaliată: „În casa ţărănească, zestrea fetei e aranjată pe 
prăjina ce atârnă lângă peretele din dosul şi sapa casei: ruda frumoasă şi bogată 
dovedeşte că fata e bună gospodină, «găzdoaie»”. 

DA atestă cuvântul cu sensurile 1. „soţie”, 2. „stăpână”, 3. „gospodină”, 
numai pentru Transilv.; 

gârciuri s.n. pl., s.v. îndesoare, „crampe, colici”: „Sunt două feluri de 
îndesoriri: una sacă şi una apătoasă. Dacă îndesorirea e seacă, atunci ai gârciuri  
(= colici), gălbineşti (= îngălbineşti) la faţa obrazului, vineţeşti”. Prin specificul 
maladiei descrise, în terminologia modernă, insolaţie, simptomele acesteia 
corespund unei pluralităţi de manifestări. De aceea, aici apare pluralul de la gârci, 
var. învechită pentru zgârci (v. DLR); 

glajă s.f., s.v. uiagă, „sticlă (recipient)”. Cuvântul, după DA, circulă în 
Transilv., Mold.: Glaja încă mult ajută / Când o poţi vedea umplută (Marian, 
Nunta la români: 510); 

gunoi s.m., s.v. mujder; s.v. pătul, „băligar” apare în DA cu atestări pentru 
Transilv., Mold., Munt.: Un bordei urât, acoperit cu gunoi de cal (Eminescu, 
Nuvele: 19). Dat fiind sensul „resturi”, în câştig de teren, în timp (v. ordinea din 
articolul DA, apoi DM, DEX), chiar DLR a simţit nevoia unui determinant 
distinctiv: gunoi de grajd (v. infra, s.v. pătul). Includerea lexemului în glosar 
pledează pentru extensiunea ariei de circulaţie a acestuia; 

gustare mică s. compus, s.v. gustare, în loc de alte explicaţii, le preluăm pe 
acelea ale autorului: „În Maramureş, «dejunul» se numeşte prânz, «prânzul», 
gustare, iar gustarea mică, ce se dă lucrătorilor, după amiază, între orele 4–5, se 
numeşte ojină”. 

DA înregistrează, exclusiv, pentru Ban., Sălaj, Maram., Mold.: gustare „masă 
principală”, compusul rămânând o formaţie inedită; 

împrejur prep., s.v. cină, [temporal] „către, în jur de” sau în definiţia 
culegătorului pentru „cină = vremea ce cade împrejurul cinii”. Pentru limba veche, 
cuvântul a fost atestat, după DA, numai la Dosoftei: Era pregiur miazănoapte; 

îndemânos adj., adv., s.v. baltag, „care poate fi la îndemână, care se poate 
întrebuinţa uşor”: după cum reiese din descrierea culegătorului, „baltag = topor 
mic, îndemânos şi uşurel cu toporişte lungă”. Adjectivul figurează în DA cu 
atestări din aria nordică: Şi le-a pus în cui din dos, / Ca să fie îndemânos, / Pentru 
alţi plugari de scos (Marian, Sărbători, I: 44); 
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între prep., s.v. cercuţ, „în”, sens învechit, evident în intervenţia autorului: 
„«Cercuţu de pingă lună» şi «cercuţu de pingă soare» înseamnă periferia lunii şi a 
soarelui care se vede între împrejurări normale, iar nu cu ocazia eclipselor”. 

Atestarea, fiind în idiolectul autorului, pare cu atât mai valoroasă. După DA, 
prepoziţia încă se mai folosea la începutul secolului al XIX-lea (Ei să vor păzi 
închişi între cetatea aceasta – Beldiman – v. DA, s.v. II.5.); 

jale s.f., s.v. cernesc, „doliu”, înţeles evident în exemplul ilustrativ: 
„înnegresc [haine] pentru jale”. Cuvântul, cu acest sens, a fost inclus încă în 
corpusul LB într-o sintagmă specializată: veşmânt de jeale. De asemenea şi 
Marian, Înmormântarea: 407 a înregistrat un alt compus, cu acelaşi semantism 
indubitabil: anul jalei „anul de doliu”; 

junice s.f., s.v. giurincă, „juninică”, formă arhaică cuprinsă în Cuvinte din 
bătrâni, I: 286. Chestionarul lui Hasdeu, IV: 247, SDLR (Munt. vest), Jipescu, 
Opincaru: 48; 

medicină s.f., s.v. leac, „medicament”, element neologic cunoscut în Transilv. 
şi Ban., dată fiind provenienţa cuvântului din germană: Medizin (DLR, s.v.); 

mereu, mereuaş adj., adv., s.v. câtilin, „încet, lin”, cu acest sens modal, atât 
primitivul, cât şi derivatul, sunt atestate în DLR pentru Transilv. şi Ban.; 

miliţie s.f., cu multiple înregistrări, dată fiind însemnătatea cuvântului, s.v. 
cătană;  s.v. ficioresc; s.v. lingură, „armată”: „A plecat în cătane = A plecat la 
oaste, la miliţie”. Cuvântul cunoaşte răspândire largă în limba veche: Când scăpai 
de miliţie / Eram beat de bucurie (Şez., II: 189); 

modru s.n., s.v. mod, „chip, posibilitate”, atestat, în general, pentru aria nordică; 
neamţ = domn (s.v. neamţ): „Până ce au păstrat amintirea domniei austriece, 

«domnul» şi «neamţul», în mintea ţăranului se identificau. Acum, când prinde a 
simţi de-al binele [sic!] că ungurii domnesc …, conceptul de «domn» se identifică 
cu «ungur». La armată, până acum încă comună, domneşte spiritul austriac, deci 
acolo «neamţul» e domn”; 

necumpăt s.n., antonim pentru cumpăt, s.v. îndesoare, apare în formularea lui 
Al. Ţiplea: „îndesorire, boală căpătată prin necumpăt în mâncare, în urma căreia te 
scârbeşti şi te îngreţoşezi”. Derivat arhaic, iar după DA, atestat pentru Transilv.: 
Acel necumpăt al Notarului … aci îl voi arăta (P. Maior, Ist.: 45 – v. DA, s.v.); 

pănură s.f., s.v. ţol, conform definiţiei din Glosar, apare ca un cuvânt uzual: 
„ţol = pănură de lână, ţesută cu măiestrie; cu ţoluri, ţăranii îşi învelesc masa, patul; 
în Maramureş, se ţes ţoluri de o frumuseţe rară”, cu atestări, în DLR, majoritar 
pentru Transilv.; 

păpuşoi s.n., s.v. mălai, „porumb”, cuvânt emblematic pentru Mold., dar cu 
infiltraţii şi în zonele adiacente; 

pătul s.n., s.v. strat. Autorul consideră necesar să delimiteze accepţia din 
semantismul general: „Cuvântul acesta înseamnă numai pătulul de gunoi, făcut în 
grădini ori la câmp pentru legume şi flori”. DLR, s.v. 3.b. confirmă înţelesul 
elementului regional: „strat de gunoi de grajd pus peste pământul unei răsadniţe 
(pentru a ţine cald semănăturilor)”; 
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pingă, de ~ prep. compusă, s.v. între, „de lângă”: „Cercuţu de pingă lună şi 
cercuţu de pingă soare”; 

plăcinte subţiri s. compus, s.v. scovardă, „clătite”, cu circulaţie, după DLR, 
în Transilv., Maram.; 

poiată s.f., s.v. ştalău, pl. art. poieţile s.v. olate, „adăpost rudimentar (din 
împletitură de nuiele), folosit ca grajd”, semantism în circulaţie prin Maram. şi 
Mold. (v. DLR, s.v. 1., 2.); 

proastă adj. f., s.v. ţara muntenească, [despre limbă] „simplă, neevoluată”: 
„Grosul poporului atâta ştie că este o Ţară Românească unde sunt adevăraţi 
români, cu o limbă mai frumoasă decât «a noastră!» Una nu pricepe românul din 
Maramureş: cum de vorbesc rumâneşte şi «domnii» în Ţara Românească, fiindcă, 
în Maramureş, nici «domnii de rumân» şi nici chiar preoţii nu vorbesc «limba 
noastră proastă»”; 

pulpă s.f., s.v. mărin, „uger”, aşa cum rezultă din glosa autorului, „boală la 
vaci, când pulpa vacii, în urma inflamaţiunii, se umflă, mai pe urmă umflătura se 
coace, iar din pulpă curge sânge”. Semantismul este cunoscut în nordul Transilv., 
Mold., Ban. (Şez., II: 204; IV: 128); 

prădătoare adj. f. „risipitoare”, înţeles atestat pentru Transilv. şi Maram.:  
Şi ţi-i băutor bărbatul, / Băutor şi prădător / Şi la lucru n-are spor (Jarnik-Bârseanu, 
Doine: 185); 

priincioase adj. f. pl., s.v. rând, „favorabile”: „N-are vreme şi împrejurări 
priincioase ca să vie”; 

sfădi vb. tranz., s.v. toi, „a mustra, a certa”, cu atestări din Transilv. şi Ban. 
(DLR, s.v. 3.); 

soră de mireasă s. compus, s.v. druşcă, denumeşte „fata care însoţeşte 
mireasa la cununie şi care are anumite atribuţii”. Compusul este cunoscut, în 
general, în aria nordică; 

ungheţ s.n., s.v. cotruţă, cu circulaţie prin Transilv., Olt., Ban. (DLR, s.v. 
ungheţ 2.), semnificând „locul de pe vatra cuptorului, către perete, unde se ţin 
diverse obiecte sau unde pot să doarmă copiii”. În Maram., spaţiul, după informaţia 
autorului, este specializat pentru odihna pisicilor; 

ungur s.m., s.v. domn, îmbogăţit semantic, după observaţia lui Al. Ţiplea: 
„Acum când prinde a simţi de-al binele [sic!] că ungurii domnesc, conceptul de 
«domn» se identifică cu «ungur»”; 

ungureşti, haine ~ s. compus, s.v. domnişoară, „haine de oraş, orăşeneşti”, 
sens explicitat de către autor pentru: „domnişoară = fată de «domn», nemăritată 
îmbrăcată în haine «ungureşti»”. Aşadar, adjectivul corespunzător perpetuează noul 
sens al bazei, care nu a fost consemnat în dicţionare. 

3. Cuvintele enumerate, rămase în afara repertoriului lexical al lucrării 
menţionate, caracterizează mai multe tipuri de situaţii. 

3.1. Din punctul de vedere al răspândirii, majoritar regionalisme, lexemele 
recuperate şi prezentate mai sus, prin semnalarea noilor atestări, atrag atenţia 
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asupra unei posibile extensiuni a ariei de circulaţie. În acest fel, citatele ilustrative 
din Maramureş ar completa numărul atestărilor nu foarte numeroase cum ar fi: 
pentru Transilv., Mold.: căscătură, glajă, jale, pentru Transilv., Muscel: corfă, 
pentru Transilv., Bucov.: croncan, pentru Transilv.: curcubetă, găzdoaie, pănură, 
poiată, pentru Transilv. vest., Ban.: dobaş, medicină, mereu, mereuaş, sfădi, pentru 
Mold.: gunoi „băligar”, împrejur „către”, între „în”, păpuşoi, pentru Mold., Ban.: 
pulpă „uger”, pentru Transilv., Maram.: plăcinte subţiri etc. Pentru regionalisme de 
felul: boltiţă, căscătură, corfă, croncan, curcubetă, dobaş, găzdoaie, glajă, 
medicină, păpuşoi, pătul, plăcinte subţiri, poiată ş.a., dicţionarele, în mod special, 
DLR şi MDA nu menţionează Maramureşul. 

3.2. Din punctul de vedere al semantismului, unele dintre acestea circulă cu 
semnificaţii învechite, proprii secolului de început al culturii române. Persistenţa 
lor în spaţiul maramureşean conferă un caracter conservator graiului local. 

3.2.1. În formulările personale ale autorului întâlnim încă în uz câteva calcuri 
efectuate, în secolul al XVI-lea, după modele slave cărturăreşti. Atestările 
următoare confirmă uzul prelungit, real în epocă, pentru acestea, având o altă 
semnificaţie decât cele din textele folclorice pietrificate: 

cărţi pl. pentru carte s.f. „scrisoare”, s.v. poruncesc, după kniga 1. „operă 
literară scrisă”. 2. „scrisoare”. Semantismul împrumutat, foarte răspândit şi cu 
multe atestări, dat fiind rolul şi însemnătatea obiectului reprezentat, a circulat mai 
ales în forma de singular. Până la o anumită epocă, cartea constituia o întreprindere 
unică, în sensul de activitate la scara minimă, şi fără regularitate. Pluralul se 
înregistra în cazul cancelariilor domneşti, al boierilor cu anumite ranguri de pe 
lângă curtea domnească etc. În Glosarul de faţă, Al. Ţiplea semnalează un lexem 
întâlnit „de regulă în cărţile ţărăneşti”. Aşadar, putem deduce că el însuşi avea 
deprinderea cuvântului pe care nu s-a străduit să-l evite; 

faţă s.v. îndesoare, în DA, s.v. II.2. figurează cu informaţia că înţelesul 
„culoare”, cu care este înregistrat, îl are şi paleoslavul lice, ceea ce înseamnă că 
ne aflăm în … faţa unui calc. Acesta, conform atestărilor, a cunoscut o largă 
răspândire, aproape în toate provinciile: Transilv. (un cal cu părul în faţa aghistinei 
– Şincai, Hronicul, II: 302); Munt. (Arendăşoaice gătite şi împodobite, cu toate 
feţele curcubeului – Odobescu, Opere, I: 384), Mold., Bucov. (La multe locuri … 
este datina de a pune în jurul mortului încă şi diferite flori, şi anume la cei bătrâni, 
mai mult verzi şi fără faţă – Marian, Înmormântarea: 88). Probabil că, până la o 
anumită dată, sensul se impusese în aşa măsură, încât putea să stea alături de cel 
fundamental: Faţa [= visage] lui, faţa [= culoarea] sfeclei, nasul ca un ardei roşu 
(Ispirescu, Legende: 104). Combinaţia în care apare semantismul pentru Maram. 
este similară cu cea din Munt., de unde se poate deduce poziţia consolidată a 
semantismului, deosebirea constând în selectarea unui sinonim, de origine slavă. În 
consecinţă, asocierea acestora, pentru necunoscători, poate părea suspectă: Dacă 
îndesorirea e seacă, atunci ai gârciuri [= colici], gălbineşti [= îngălbeneşti] la faţa 
[= culoarea] obrazului, vineţeşti (p. 111). Situaţia calcului în epocă este confirmată 
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şi de autorii DA. În articolul floare IV. 2. găsim următoarea precizare, în privinţa 
semantismului: „după slavoneşte, unde svet¢ are amândouă înţelesurile [1. „floare”,  
2. „culoare”], «culoare, faţă»”. Glosa DA constă dintr-o succesiune sinonimică, a 
cărei menţionare, corespunde probabil uzului general din epocă. 

3.2.2. Semantisme învechite în cazul unor elemente de origine veche slavă: 
jale s.f. < жаль, pe lângă accepţia cunoscută „tristeţe, mâhnire, durere”, în Maram. 
păstrează încă înţelesul arhaic „doliu”, consemnat pentru perioada veche a limbii 
române (Mihăilă 1960: 156): înnegresc (pentru jale) (s.v. cernesc). Verbul înnegri 
„a vopsi haine în negru, a le face de culoare neagră”, convergent semantic cu 
numele, susţine semantismul acestuia; 

prost adj., s.m. continuă v. sl. prost¢ „simplu, comun, liber, care stă drept în 
sus (vertical)” (Mihăilă, op. cit.: 186). Sensurile cuvântului românesc sunt legate de 
cele originale, iar în limba veche prost circula cu înţelesul de „simplu”. În epoca 
respectivă, aproape se consacrase sintagma limba proastă românească „limba 
vorbită de oamenii de rând, necărturari”. O găsim şi în texte scrise: A prepune 
această îndreptare de lege dă pre limba elinească pre limba proastă românească 
(Îndreptarea legii, 1652: 142, apud Mihăilă, op. cit.: 186), Aceeaşi sintagmă o 
regăsim, pentru Maram., în comentariul autorului: „În Maramureş nici „domnii de 
rumân” şi nici chiar preoţii nu o vorbesc «limba noastră proastă»” (s.v. ţara 
muntenească). 

3.3. Tot din punctul de vedere al semantismului, unele dintre elementele 
identificate, în acest fel, prezintă interesante evoluţii, de cele mai multe ori absente 
din dicţionare ori glosare: 

dezvelite (s.v. cunună) [despre fete] „fără basma, neîmbrobodite” nu 
figurează în DLR, dar nici în alte dicţionare. Prin crearea derivatului, se 
configurează cuplul antonimic învelit(ă)/dezvelit(ă), completându-se, în chip firesc 
opoziţia aflată în suspensie, până atunci, prin absenţa celui de al doilea membru; 

deschis, timp ~ (s.v. răzbun) [fig.] „timp senin, însorit, strălucitor”; sintagmă, 
de asemenea, neînregistrată în aceleaşi surse, susceptibilă de opoziţia cu timp închis; 

domn apare cu o accepţie inedită, în linia celei învechite, „stăpân”, decisiv, în 
conturarea noului înţeles fiind aspectul vestimentar, după cum rezultă din definiţia 
autorului: „domn = cela ce e îmbrăcat în haine nemţeşti”, sens neînregistrat de 
dicţionare. Între timp, conform acestui criteriu formal, valabil pentru reprezentanţii 
puterii în stat, în Transilvania, domn a impulsionat succesiv, crearea de relaţii 
sinonimice cu etnonimele neamţ şi ungur, investite cu înţelesul comentat al lui 
domn: „Până ce au păstrat încă amintirea domniei austriace «domnul» şi «neamţul» 
în mintea ţăranului se identificau. Acum când prinde a simţi de-al binele [sic!] că 
ungurii domnesc, conceptul de «domn» se identifică cu «ungur». La armată, până 
acum încă comună, domneşte spiritul austriac, deci acolo «neamţul» e «domn»”. În 
virtutea aceluiaşi criteriu, al portului, rumân, rumâncă semnifică „ţăran, ţărancă” 
(s.v. rumân); 

ungur v. domn, supra; 
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ungureşti adj. f. pl. în haine ~ s.v. domnişoară: „Domnişoară = fată de domn, 
nemăritată, îmbrăcată în haine «ungureşti» (de oraş)”. Cu acest înţeles, adjectivul 
de la etnonimul-bază, nu figurează în dicţionare sau alte glosare; 

voioşie, s.v. răzbun „timp frumos, senin, strălucitor”: „răzbun, timp deschis = 
voioşie”. Semantismul a fost preluat analogic după starea de spirit umană 
corespunzătoare. 

3.4. Semantisme regionale. 
gunoi „bălegar” s.v. strat, atestat pentru Trans., la începutul sec. al XIX-lea 

şi, majoritar, pentru Mold., pare cunoscut şi în Maram. De altfel, conform 
dicţionarelor, în prezent, cuvântul s-a generalizat; 

gustare „prânz” s.v.: „În Maramureş, dejunul se numeşte prânz, «prânzul» 
gustare”; 

poiată, s.v. ştalău, pl. art. poieţile s.v. olate, „adăpost rudimentar folosit ca 
grajd”, răspândit în aria nordică (v. DLR, s.v. 1., 2.); 

pulpă „uger”, după CADE (Mold., Ban.) s.v. pulpă. 2., semantism în evidentă 
extensiune, după DLR, s.v. 3.e.). 

3.5. Lexeme specifice ariei nordice. 
curcubetă s.v. harbuz, cu aria de circulaţie în Transilv. (DA, s.v. 1.), prezintă 

o situaţie similară cu a lexemului precedent, ca origine, fiind, de asemenea, 
moştenit (lat. cucurbita,  -am), în opoziţie tot cu împrumuturi de origine turcă; 
dovleac (Munt., Dobr., Olt.) < tc. dővlek, bostan (Mold., Dobr., Transilv.) < tc. 
bostan, după Suciu II, dar şi cu lubeniţă (< bg. l−benica, srb. lubenica), pentru 
zona sud-vestică. 

pănură, s.v. ţol, caracteristic ariei nordice, în opoziţie cu cea sudică, 
reprezintă un cuvânt din fondul latin, paenula, pentru care, în simetrie, în aria 
meridională, circulă împrumuturile turceşti aba şi dimie. În cazul primului dintre 
ele, Suciu, II limitează tc. aba „mai ales în Munt., Olt., s. Olt., înv. şi Dobr.”, iar 
cel de al doilea, dimie, după aceeaşi sursă < tc. dimi, acoperă, ca regionalism, Olt., 
Munt., Dobr., Ban., Transilv. (sud-est); 

3.6. Cuvinte nou-create. 
Aici menţionăm mai întâi câteva compuse atestate, cu circulaţie în Trans. 

Maram., conform DLR, de felul, plăcinte subţiri „clătite” şi soră de mireasă [la 
nuntă] „domnişoară de onoare”, recent atestat şi în zona sudică (DGS, III). 
Celelalte care urmează reprezintă formaţii inedite: domnii de român „boierii 
români”, duh de viaţă „suflet, suflare”, timp deschis „vreme frumoasă” succesor 
condiţionat al unui antonim „meteorologic”, deja impus în limbă, timp închis; 
haine ungureşti, în epocă, în Maram. „port occidental, european” (în opoziţie cu cel 
tradiţional românesc-ţărănesc). 

4. Atestările involuntare identificate definesc mai pertinent graiurile din 
Maramureş, sub aspect lexical, prin prezenţa următoarelor categorii: 

– numeroase regionalisme infiltrate din zonele învecinate, confirmând o 
anumită dinamică a graniţelor dialectale; 
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– lexeme specifice sec. al XVI-lea: cu semantism învechit ori calcuri după 
slavonă, încă în uz la începutul secolului trecut; 

– cuvinte moştenite susceptibile de corelare cu împrumuturi turceşti pentru 
partea meridională a dacoromânei; 

– evoluţii semantice particulare, unele limitate restrictiv în timp şi în spaţiu, 
determinate de complexul politico-istoric al epocii; 

– creaţii lexicale noi, mai ales prin compunere, reflectând un anumit tip de 
creativitate specific limbii române. 
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CADE  – I.-Aurel Candrea – Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat. Partea I: 
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CREDINŢE POPULARE ROMÂNEŞTI  
OGLINDITE ÎN MATERIALELE DIALECTALE 

MIHAELA-MARIANA MORCOV 

Vocabularul dialectal românesc ilustrează, prin intermediul unor evoluţii 
semantice surprinzătoare, legătura intimă dintre româna populară şi domeniul 
credinţelor magico-religioase. Vitalitatea acestei relaţii este confirmată în special 
de anchetele dialectale al căror scop nu a fost acela de a scoate la iveală cuvintele 
de origine magico-religioasă. Este vorba despre cercetările de teren care au urmărit 
înregistrarea şi cartografierea denumirilor asociate cu diverse aspecte ale vieţii 
materiale sau sociale. Elocvente în acest sens sunt câteva hărţi care au fost incluse 
în cuprinsul volumelor I şi II, din atlasele lingvistice regionale româneşti. După 
cum se ştie, volumele menţionate au fost dedicate denumirilor care se referă la 
corpul omenesc şi la familie. Unele dintre aceste denumiri evocă, în paralel cu 
sensul urmărit de anchetatori, şi o accepţie aflată în strânsă legătură cu mitologia 
populară românească. În cele ce urmează, vom analiza aceşti termeni dialectali, 
precum şi alte cuvinte de sorginte magico-religioasă, care au fost atestate atât în 
atlasele lingvistice româneşti, cât şi în culegerile de texte dialectale. Cuvintele pe 
care le vom analiza fac parte din următoarele câmpuri semantice: câmpul semantic 
al naşterii, câmpul semantic al copilului şi al copilăriei şi câmpul semantic al bolilor.  

I. CÂMPUL SEMANTIC AL NAŞTERII 

1. Denumirile dialectale ale placentei 

Într-un articol anterior (Morcov 2013) am analizat legătura existentă între 
sensul ‘placentă’, pe care cuvântul soartă l-a dobândit la nivelul domeniului 
dialectal românesc, şi credinţele populare legate de semnificaţia magică a placentei. 
Sensul inedit al cuvântului românesc are la origine o credinţă străveche, întrucât ea 
fost evidenţiată şi în alte spaţii culturale din Europa1. Ecourile acestor credinţe se 
păstrează şi la nivel lexical prin intermediul unor expresii utilizate cu sensul figurat 

                                                 
1  În localitatea Tortosa, din Catalonia, Spania se crede că membrana care acoperă capul 

copilului la naştere aduce noroc (Moreira 1934: 142). 
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‘a avea noroc’:  fr. être né coiffé ‘a se naşte cu capul acoperit’, ‘a fi norocos’; rus. в 
рубашке родился ‘a se naşte în cămaşă’, ‘a fi fericit’ (Petit Larousse 1995 s.v. 
coiffé Oжєгов 1973 s.v. рoдиtcься). 

În graiurile dacoromâne placenta este desemnată frecvent prin intermediul 
cuvintelor care fac parte din câmpul semantic al vestimentaţiei. Această tendinţă a 
fost favorizată, pe de o parte, de o trăsătură evidentă a referentului, constând în 
asemănarea dintre organul denumit şi hainele copilului şi, pe de altă parte, de 
conotaţia magico-religioasă pe care, uneori, îmbrăcămintea a dobândit-o la nivelul 
credinţelor populare.  

Denumirile scutec, cârpe (sau cârpele copilului) nu au probabil nicio 
implicaţie în planul credinţelor magico-religioase2. În schimb, termenii sinonimici 
cămaşă, tichie şi, mai ales, căiţă sunt puternic marcaţi din perspectiva acestor 
credinţe (Bălteanu 2001: 33, 34, 179, 180). 

Cu excepţia Maramureşului, cuvântul cămaşă a fost consemnat, ca denumire 
a placentei, în toate graiurile dacoromâne din România. Vitalitatea cuvântului este 
subliniată nu numai de frecvenţa atestărilor, ci şi de seria de substantive derivate de 
la rădăcina acestui termen: cămeşoaie – într-o localitate din Transilvania (ALRR–
Trans. II, harta 257, pct. 281) – cămăşuţă, chimeşuţă – în trei puncte din Muntenia 
şi din Banat (ALRR–Munt. şi Dobr. II, harta 144, pct. 790, 801; NALR–Ban. II, 
harta 176, pct. 97) –, cămăşuică şi cămăşuie – în două localităţi din Oltenia 
(NALR–Olt. II, harta 169, pct. 947, 935).  

Din perspectiva credinţelor populare româneşti, accepţia figurată a cuvântului 
cămaşă nu trebuie asociată cu un simplu transfer metaforic, ci cu funcţia reală pe 
care obiectul desemnat o are în conştiinţa vorbitorilor. Valeriu Bălteanu atrage 
atenţia asupra faptului că, în folclorul românesc, solomonarii dobândesc puteri 
magice prin îmbrăcarea propriei placente (Bălteanu 2001: 34).  

Se mai poate imvoca un argument în favoarea semnificaţiei magico-religioase 
a cuvântului cămaşă ‘placentă’. După cum arată Valeriu Bălteanu, cuvântul în 
discuţie face parte din structura mai multor sintagme relaţionate cu domeniul 
culturii populare: cămaşa de mire, cămaşa soacrei, cămaşa de moarte şi cămaşa 
ciumii (ibid.). Corespondenţa existentă între sintagmele menţionate şi denumirile 
placentei este întărită de prezenţa unor substantive compuse, construite pe baza 
unui tipar structural comun: cămaşa copílului (NALR–Ban. II, harta 176, pct. 24, 
36; NALR–Criş. II, harta 242, pct. 206; ALRR–Trans. II, harta 257, pct. 289, 309; 
NALR–Mold. şi Bucov. II, harta 131, pct. 506, 637, 678; ALRR–Munt. şi Dobr. II, 
harta 144, pct. 743, 804), cămaşa fătulu (NALR–Mold. şi Bucov. II, harta 131, pct. 
499) ; cămeşa di náştiri (ibid., pct. 605), chimeaşa (art.) dă náştiri (NALR–Criş. II, 
                                                 

2 Cuvântul scutec a fost înregistrat în punctele 945 şi 44 din Oltenia şi Banat (NALR–Olt. II, 
harta 169; NALR–Ban. II, harta 176), în timp ce termenul sinonimic cârpe sau cârpili copilului a fost 
documentat într-o zonă mult mai întinsă, cuprinzând 17 puncte cartografice din Muntenia (ALRR–
Munt.-Dobr. II, harta 144). 
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harta 242, pct. 109), cămaşa lui din pântece (NALR–Olt. II, harta 169 pct. 979), 
cămiáşă dă piele (NALR– Ban. II, harta 176, pct. 58).  

Ca denumire a placentei, cuvântul chichie (tichie) apare într-o localitate din 
Oltenia (954). În credinţele populare, membrana denumită chitie reprezintă semnul 
distinctiv al strigoilor sau al oamenilor care deoache copiii şi vitele (Bălteanu 2001 : 
179, apud Pamfile, Şez.).   

Prezenţa, tichiei, la naştere poate fi la fel de bine asociată cu norocul, fapt 
oglindit de expresia născut cu tichia-n cap ‘om norocos’ (Bălteanu 2001: 179 apud 
I. Zanne), pentru care găsim o creaţie lexicală paralelă în limba franceză (vezi mai 
sus). Din datele lingvistice pe care le analizează, Valeriu Bălteanu mai desprinde o 
concluzie referitoare la însuşirile sau la identitatea copilului născut cu tichie pe cap. 
Acesta este un substitut al diavolului, numit uneori, în limba populară Cel cu tichie 
sau Tichiuţă (Bălteanu 2001: 180). 

Cuvântul căiţă a fost înregistrat cu sensul ‘placentă’ în două puncte 
cartografice din ALRR–Munt. şi Dobr. II (harta 144, pct. 803 şi 825). Termenul 
căiţă ‘placentă’ evocă aceleaşi credinţe pe care le-am menţionat în cazul cuvântului 
tichie (Bălteanu 2001: 33, 34). 

2. Denumirile dialectale ale ursitoarelor 

Pe lângă denumirea obişnuită a celor trei femei care ursesc soarta copiilor la 
naştere, în ALR I/II au fost înregistrate, cu accepţia ‘ursitoare’, şi alte cuvinte a 
căror motivaţie semantică se află în strânsă legătură cu percepţia nuanţată a 
referentului. Unii vorbitori identifică ursitoarele cu vrăjitoarele, după cum rezultă 
din următoarele răspunsuri: strîăjîle, strîgaie (strîgoi), vrăjituare, vrăjîtori 
‘ursitoare’ (ALR I/II, harta 241, pct. 243, 270, 273, 302, 398, 658, 458, 502). Acest 
fenomen este explicabil, ţinând cont de faptul că vrăjitorii sau vrăjitoarele pot 
prelua o parte din atributele ursitoarelor. Unul dintre aceste atribute este capacitatea 
de a prezice viitorul. Nu întotdeauna denumirea specifică vrăjitoarei desemnează 
ursitoarea. Interesant însă este faptul că vorbitorii sunt conştienţi uneori de această 
confuzie. Este cazul  informatorului din punctul cartografic 251, care a ţinut să 
precizeze că ‘femeia din sat’ poartă un nume diferit de cel al ursitorilor.  

În localitatea cu numărul 231 din ALR I/II, ‘ursitoarele’ poartă numele de 
bosorcoi. Potrivit lui Ion Ghinoiu, cuvântul bosorcoi desemnează, în Oaş, strigoiul 
viu, „care ia mana holdelor şi vitelor pe timp de noapte” (Ghinoiu 2001: 24). În 
punctul 454 din reţeau ALR, ursitoarele se confundă cu babili. Această denumire 
evocă simultan vrăjitoarele şi o serie de făpturi binevoitoare sau răuvoitoare din 
mitologia populară românească. (DA s.v. babă)  

În punctele 223 şi 363, din reţeaua ALR I/II, a fost înregistrată denumirea 
zâne, ca reflex al credinţei că ursitoarele sunt trei zâne surori. Într-o localitate din 
Transilvania (385), cuvântul folosit pentru a desemna ursitoarele este poşitori. 
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Motivaţia semantică a termenului este sublinată chiar de notele lingvistice care 
însoţesc răspunsul obţinut în punctul 395. Potrivit credinţelor populare, ursitoarele 
„víni şi-l pocească pi copil”. În localităţile 385 şi 632, informatorii au precizat că 
cei care ursesc soarta copilului sunt bărbaţi. Această informaţie interesantă, pe care 
nu am găsit-o în nicio sursă de documentare etnografică, este subliniată atât de 
precizările informatorilor, cât şi de forma de masculin a denumirilor. Elocvente în 
acest sens sunt răspunsurile ursutoriu şi ursîtoriu, înregistrate în localităţile cu 
numerele 632 şi 637. 

Potrivit lui Sim. Fl. Marian, cei mai mulţi români cred că ursitoarele se 
opresc la fereastra casei în care s-a născut copilul, unde îi torc firul vieţii, îi cântă şi 
îi urează de bine sau de rău (Marian 2000: 56). Această credinţă se reflectă la 
nivelul următoarelor răspunsuri dialectale: ursâtoare la feriastî (punctul 56), vin 
ursâtori la fereástă (punctul 378), vin ursâtorle la feriastî (punctul 213) (ALR I/II, 
harta 241).   

Dat fiind că rolul ursitorilor este acela de a hotărî soarta copiilor şi de a le 
hărăzi un soţ sau o soţie, cele trei femei se confundă, în conştiinţa colectivă, cu 
ursita sau cu ursitul (pct. 420, 434, 451, 516, 518).  

Denumirile ursitoarelor ilustrează bogăţia credinţelor populare şi a 
vocabularului românesc de origine magico-religioasă atât la nivel onomasiologic, 
cât şi în plan semasiologic. Cuvântul ursitori desemnează în mai multe localităţi 
din sudul ţării nu numai zânele care hotărăsc soarta omului la naştere, ci şi masa pe 
care moaşa sau mama copilului o pregătesc în cinstea ursitoarelor. Cu această 
valoare semantică, termenul a fost consemnat atât în ALR I/II, harta 241 (pct. 820, 
842), cât şi în TDM III (pag. 333, 575) şi TDO (pag. 398). Potrivit tradiţiei 
populare, masa destinată ursitoarelor trebuie să fie încărcată cu alimente sau cu 
obiecte care constituie indicii ale meseriei alese mai târziu de către copil (ibid.). În 
culegerile de texte dialectale munteneşti şi olteneşti, toate informatoarele care au 
evocat acest obicei au amintit printre elementele constitutive ale hranei ritualice 
pâinea sau turta (ibid.). În anumite localităţi din Muntenia (Băneasa, jud. Ilfov), dar 
şi din Oltenia (Amărăştii-de-Jos, rn. Caracal), ursitorile constau nu numai în 
pregătirea mesei, ci şi în acţiunea de spălare şi de îmbrăcare a copilului şi a lăuzei 
după naştere (TDM III: 575, TDO: 398). 

Cu sensul de ‘ospăţ’ sau de ‘cadouri’, cuvântul ursitoare şi sinonimul său, 
ursită, intră în structura expresiilor: a pune ursitorile/la ursitori (cu varianta a pune  
pe/a face de ursită copilului ‘a pune masa cu ocazia ursitorilor’) (ALR I/II, harta 
241, pct. 596, 820, 846, 890, 932, 960). Cuvintele ursitori şi ursită sunt întâlnite, 
de asemenea, în contexte legate de căsătorie. Într-o localitate din Basarabia (428), 
expresia a desface cuiva ursita desemnează ritualul la care recurg fetele care nu se 
pot căsători. După spusele unui vorbitor din localitatea cu numărul 512, când unei 
femei i-a murit soţul, ea zice: „mai am o ursâtori, adică mai am un bărbat. „Ca să se 
mărite, ea îşi faşi pi ursâtî la o babă care ştie descânta de ursâtă”. În punctul 618 
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din ALR I/II, expresia a face de ursită este asociată cu acţiunea tinerilor de a ghici 
identitatea viitorului soţ (sau a viitoarei soţii). Această expresie se înrudeşte din 
punct de vedere semantic cu denumirea cu vrăjitu, folosită în două localităţi din 
Oltenia pentru a desemna farmecele prin care flăcăii şi fetele de măritat încearcă să 
afle trăsăturile viitorului consort (sau ale viitoarei consoarte) (TDO: 132, 355). 

Atât expresia a face de ursită, cât şi denumirea cu vrăjitu ne permit să 
observăm punţile de legătură care se ţes, la nivelul credinţelor populare, între aria 
semantică a naşterii şi cea a căsătoriei.  

Expresiile în componenţa cărora întânim cuvântul ursită pot fi corelate în 
acelaşi timp cu sfera semantică a morţii. În punctele cartografice 558 şi 652 
informatorii au menţionat că cei care fac pe/de ursită cuiva, uneltesc moartea unei 
persoane, pentru a se căsători cu soţul sau cu soţia acesteia (ALR I/II, harta 241). 
Pentru a înţelege motivaţia acestei expresii, ne este utilă precizarea lui S. Fl. 
Marian referitoare la situaţia bărbaţilor care, deşi au atins vârste înaintate, nu şi-au 
putut întemeia o familie. Potrivit credinţelor populare, întârzierea căsătoriei se 
explică prin faptul că fetele predestinate bărbaţilor neînsuraţi sunt deja căsătorite cu 
alţii, iar moartea soţilor acestora ar fi singura în măsură să le elibereze, ducând la 
împlinirea ursitei (Marian 2000: 160). 

În punctele cartografice 467 şi 667, vorbitorii anchetaţi au declarat că ursita 
este un vânt rău care îi loveşte sau îi doboară pe oameni (ALR. I/II, harta 241). Cel 
mai probabil, vântul se identifică în acest context cu duhurile rele sau cu bolile. 
Răspunsul obţinut în punctul 667 este confirmat de un alt informator, care a asociat 
ursita cu frigurile: „ari ursâtî îi stânji frigărli” (ibid., pct. 590).  

Un alt aspect mai general priveşte productivitatea familiei lexicale din care 
face parte denumirea ursitoarelor. Astfel, de la verbul care se află la originea 
denumirii ursitoare s-a format cuvântul a deursi. Acesta este folosit, în punctul 
cartografic 652, cu sensul de ‛a-i ajuta pe tineri să se căsătorească, prin intermediul 
farmecelor sau al descântecelor’. 

Deşi credinţele referitoare la ursitori s-au păstrat, în toată bogăţia şi 
frumuseţea lor, cel puţin până în momentul în care au fost realizate anchetele care 
stau la baza Atlasului lingvistic român, ele nu sunt acceptate întotdeauna fără a fi 
analizate şi filtrate în prealabil prin experienţa de viaţă sau prin raţiunea 
vorbitorilor. Prezintă interes, în acest sens, unele dintre comentariile 
extralingvistice sau dintre gesturile care însoţesc cuvintele dialectale furnizate de 
informatori. Unele dintre ele exprimă scepticismul sau neîncrederea totală („Nu 
prea se crede în ele” – pct. 148 ; „Sunt numai în poveşti. Nimeni nu le-a văzut şi nu 
le-a auzit” – pct. 347; în punctele 231 şi 357 s-a precizat că informatorii îşi exprimă 
neîncrederea prin râs), altele doar trasează o graniţă între un trecut îndepărtat, feeric 
şi un prezent care şi-a pierdut magia. Din ultima categorie face parte observaţia 
formulată de vorbitorul din localitatea cu numărul 150: „Acum nu mai vin”. 
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II. CÂMPUL SEMANTIC AL COPILULUI ŞI AL COPILĂRIEI 

1. Denumirile dialectale ale copilului din flori şi ale copilului nebotezat 
 
O altă categorie de cuvinte dialectale asociate cu ideea că omul nu îşi poate 

hotărî singur destinul sunt cele care desemnează în dacoromână ‛copilul din flori’. 
Într-o localitate din Transilvania (punctul 323), termenul utilizat pentru a desemna 
‛copilul ilegitim’ este nelejuit (ALRR–Trans. II, harta 249). Într-un sat din Banat, 
‛copilul din flori’ a fost desemnat prin sintagma prunc străin (ALR I/II, harta 211, 
pct. 51). Aceeaşi motivaţie se află la originea denumirilor munteneşti vinitic şi 
(copil) dă pripas (ALRR–Munt. şi Dobr. II, harta 142, pct. 712, 701, 840, 849). 
Fenomenul semnalat subliniază statutul pe care comunitatea rurală îl rezervă 
copiilor ilegitimi. Concepuţi în afara legii şi a Bisericii, aceştia sunt condamnaţi 
încă înainte de naştere. În viziunea ţăranului român, osânda este confirmată nu 
numai de criteriile omeneşti, ci şi de regulile şi principiile divine. În acest mod se 
explică denumirile dialectale prin care copilul din flori şi fiinţele demonice se identifică. 

Termenul priculiş este atestat în două localităţi ca denumire a bastardului (ca 
răspuns principal în punctul cartografic 68 şi, ca răspuns secundar, în punctul 69) 
(NALR–Ban. II, harta 173). O variantă fonetică a cuvântului (prigorici) a fost 
înregistrată, ca răspuns secundar, şi în NALR–Oltenia II (harta 167, pct. 907). 
Potrivit credinţelor populare, pricolicii „sunt oameni vii care au fost ursiţi să se 
prefacă în lupi pentru o anumită perioadă de timp” (Taloş 2001: 121). În mitologia 
populară românească, există o atestare care confirmă şi în acelaşi timp nuanţează 
motivaţia semantică a denumirii pricolici ‘copil din flori’. Potrivit lui Ion Taloş, 
copiii din flori devin pricolici dacă părinţii şi bunicii acestora s-au născut, la rândul 
lor, în afara căsătoriei (Taloş 2001: 121). Această informaţie este confirmată de 
notele de la harta 173 (Copil din flori ‘bâtard’), din NALR–Ban. II (punctul 6), 
care cuprind următoarele explicaţii: „Se spune că cel din a treia generaţie de cópil 
se dă în curiş capice ‛peste cap’ şi se face priculiş. Dacă se tăvăleşte în urină, se 
poate face ce vrea el: lup, câine etc.”. Transformarea magică este aşadar 
condiţionată de existenţa unui precedent. Constatăm că repetarea unui eveniment şi 
nu păcatul în sine este principalul criteriu de care se ţine cont şi în alte situaţii. Ion 
Taloş evocă, în acest sens, credinţa că blestemul se poate abate şi asupra celui de al 
nouălea fiu născut în aceeaşi lună a anului ca şi fraţii lui mai mari (Taloş 2001: 
121). Sensul ‘copil din flori’ explică şi alte valori semantice pe care termenul 
pricolici le-a dobândit la nivel dialectal. În DLR, de exemplu se precizează că, 
regional, această denumire este folosită ca epitet atribuit unui copil neastâmpărat, 
rău sau obraznic. Tot în DLR, se menţionează şi accepţia ‘pui de animal 
nedezvoltat, pipernicit’. 

În punctele 876 şi 893 din ALRR–Munt. şi Dobr. II (harta 142) a fost 
consemnat cu sensul ‘copil din flori’ cuvântul zvîrcolac. Această denumire este 
confirmată de datele din ALR I/II (harta 211), unde găsim forma fără proteză a 
cuvântului, vîrcolác (în punctele 691 şi 857.  
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Prin conţinutul lor semantic, unele dintre denumirile copilului din flori par să 
se opună răspunsurilor pe care le-am analizat mai devreme. Ele au rolul de a atenua 
gravitatea faptului conştientizat de întreaga comunitate. Este cazul răspunsului dîn 
grădina lu Dumnezeu ‘copil din flori’, înregistrat în Muntenia, în localitatea cu 
numărul 842 (ALRR–Munt. şi Dobr. II, harta 142). O denumire similară, în ceea ce 
priveşte motivaţia semantică, a fost înregistrată şi într-o localitate din insula 
Mallorca: del bon jesus ‘al bunului Isus’ (ALC III, harta 490, pct. 82).  

Unele dintre aceste denumiri merg până la a sugera ideea că bastarzii au fost 
concepuţi într-un mod miraculos, întrupându-se din parfumul unei flori (a mirosit o 
floare), dintr-un vis (dîn vis ) sau din vânt (copil dîn vânt) (ALRR–Munt. şi Dobr. 
II, harta 142, pct. 830, NALR– Olt. II, harta 167, pct. 996, NALR– Ban. II, harta 
173, pct. 67).  

În folclorul românesc, mirosul florii simbolizează dragostea, iar scuturarea 
florii sau pierderea mirosului se află în legătură cu dăruirea dragostei şi pierderea 
fecioriei (Evseev 2000: 61 apud M. Coman). Această semnificaţie poate să explice 
motivaţia semantică a sintagmei copil din flori, constituite, se pare, după un tipar 
structural specific limbii române. Cuvântul flori este, aşadar, o denumire 
eufemistică pentru dragoste. Totodată, sintagma copil din flori a avut iniţial rolul 
de a contracara efectul imaginii negative pe care comunitatea rurală o proiectează 
asupra copilului ilegitim, prin intermediul altor denumiri. O dovadă în acest sens 
sunt comentariile unui informator din Muntenia, potrivit cărora sintagma copil din 
flori îi desemnează pe copiii ilegitimi care sunt înzestraţi cu frumuseţe fizică,  
în opoziţie cu denumirea fochi care înseamnă ‘copil nelegitim, urât, nereuşit’ 
(ALRR–Munt. şi Dobr. II, harta 142, pct. 882).  

Pentru a înţelege motivaţia denumirii copil dîn vânt, prezintă interes 
informaţia furnizată de Ion Ghinoiu, în lucrarea Panteonul Românesc. Potrivit 
etnografului menţionat, în credinţele populare româneşti, „vântul umblă după 
însurătoare” (Ghinoiu 2000: 206). 

Denumirea bănăţeană în discuţie poate avea la bază o credinţă românească 
legată de atributele vântului. Acesta poate să aducă, printre alte lucruri, molime sau 
necazuri (ibid.). La nivel lingvistic, această credinţă se confirmă prin folosirea 
sintagmei de/din vânt cu sensul de ‘boală’ (Purdela Sitaru 1999: 155). Denumirea 
copil din vînt ‘copil din flori’ nu este singurul caz de lexicalizare a legăturii pe care 
vorbitorii o stabilesc între copiii ilegitimi şi boli. Într-o localitate din Muntenia, 
copilul din flori poartă numele dîn apucături (ALRR–Munt. şi Dobr.II, harta 142, 
pct. 771). În DA, cuvântul apucătură este înregistrat cu sensurile ‘răceală’, ‘colici’ 
şi ‘boală venită din argint-viu dat, din duşmănie, într-o băutură’. Analogia dintre 
sarcina nedorită şi boală se află şi la originea denumirii bănăţene copil dîn  găsât 
‘copil din flori’, întâlnită chiar în aceeaşi arie cu denumirea  copíl dîn vânt ‘copil 
din flori’ (NALR–Ban. II, harta 173, pct. 58). După cum rezultă din DA şi din 
atlasele lingvistice regionale, verbul a găsi şi cuvintele derivate de la acesta apar în 
contexte asociate cu sfera semantică a maladiilor (DA, s.v. a găsi, NALR–Olt. I, 
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harta 146, pct. 959, 968; ALRR–Munt. şi Dobr., harta 112, pct. 892, cf. DGS, s.v. 
găseală). 

În DLR se menţionează că vârcolacii sunt fie fiinţe fabuloase despre care se 
crede că mănâncă luna şi soarele, fie animale sau oameni care au murit nebotezaţi 
(DLR s.v. vârcolac). Ion Taloş menţionează, de asemenea, printre fiinţele care se 
prefac în vârcolaci, pe copiii care au murit înainte de a fi botezaţi sau pe cei 
rezultaţi din legături incestuoase (Taloş 2001: 184).  

Constatăm că absenţa botezului este asociată cu situaţia bastardului şi în 
domeniul cultural catalan, chiar dacă în această zonă a Romaniei fenomenul în 
dicuţie nu are implicaţii în domeniul mitologiei populare. În acest sens, ne putem 
gândi la datele furnizate de ALC, potrivit cărora într-o localitate din estul 
Cataloniei, denumirea uzuală a bastardului (bort) este completată de următoarea 
explicaţie: ‘que no està batejat’ (care nu este botezat) (ALC III, harta 490, pct. 176).  

Acest comentariu are, probabil, legătură cu infanticidele comise chiar de 
mamele copiilor ilegitimi sau de rudele lor, inainte ca pruncii să fie botezaţi. În 
viziunea făptaşilor, care sperau să evite, astfel, orice explicaţie datorată comunităţii, 
crima trebuia săvârşită înaintea botezului, întrucât acesta ar fi avut rolul de a 
oficializa naşterea copilului. Astfel de atrocităţi sunt atestate în spaţiul rural 
românesc, unde copiii nelegitimi erau omorâţi şi îngropaţi de mamele lor în afara 
cimitirului (Taloş 2001: 99).  

Rămânând nebotezaţi, copiii nedoriţi intră în categoria copiilor care s-au 
născut morţi sau care au murit din cauze naturale, înainte de a se creştina. Aceasta 
este şi ideea pe care o sugerează câteva dintre denumirile dialectale ale copilului 
nebotezat. În punctele 243 şi 345, copilul nebotezat poartă numele de pricolici 
(ALR I/II, harta 215). Aşa cum am arătat mai sus, aceeaşi denumire are rolul de a 
desemna ‘copilul din flori’. În punctele 65, 672 şi 680 din ALR, copilul nebotezat 
poartă chiar numele specific copilului din flori: bitanc şi băistruc sau baiăstruc de 
fată mare (ibid.). Comunitatea rurală nu îi recunoaşte pe copiii născuţi în afara 
căsătoriei sau pe cei care nu au primit botezul. În consecinţă, şi unii şi ceilalţi 
poartă numele de nelegiuit sau de străin. Credinţa că pruncii nebotezaţi sunt 
nelegiuiţi este mai pregnantă decât în cazul copiilor din flori, după cum arată 
următoarele denumiri dialectale: fărî leaji, nelejuit ‘copil nebotezat’ (ibid., pct. 445, 
498, 600, 618). 

Acest lucru se explică prin faptul că, potrivit credinţelor populare, chiar şi 
copiii din flori care au fost ucişi la naştere se pot mântui dacă sunt botezaţi 
simbolic de cel care le aude strigătul (Taloş 2001: 99). Copiii care rămân însă 
nebotezaţi se transformă în moroi (ibid.). Ca dovadă, cuvântul moroi este 
înregistrat în ALR, cu sensurile ‘copil care se naşte mort’ sau ‘copil care moare 
nebotezat’ (ALR I /II, harta 215,  pct. 378 şi 214).   

În câteva localităţi din nordul şi vestul ţării, denumirile copilului nebotezat 
evocă alte două personaje supranaturale: duh niecurat, diávol (ibid., pct. 61, 359, 
361). Asemănătoare cu aceste denumiri sunt răspunsurile: nu-i curat, (punctul 96) 
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şi nu-i curieţát, din Transilvania (ibid., pct. 341). Într-o localitate din Muntenia 
(ibid., pct. 795), pruncul care nu se botează este considerat spurcat. Credinţa că 
pruncul rămas nebotezat este osândit în lumea de dincolo transpare şi în sardă, 
unde au fost înregistrate cuvintele diàulu ‘diavol’, ‘copil nebotezat’ şi un anima 
muda ‘un suflet mut’, ‘copil nebotezat’(ALI VII, harta 666–MN) . 

După cum am  arătat mai sus, sintagma prunc străin desemnează ‘copilul din 
flori’. Cuvântul strein este înregistrat, de exemplu, ca denumire a copilului 
nebotezat în punctul 595 din ALR. Nefiind acceptat în sânul comunităţii din care 
face parte, noul-născut este asimilat celorlalte grupuri etnice sau religioase. El este 
calvin, jîdan, uvreu, sau turc (ibid., punctele 278, 508, 516, 06, 690, 727, 786, 792, 
796). Copilul este considerat astfel un intrus, iar venirea lui pe lume este comparată 
cu atacul armat al unor duşmani. Este grăitor în acest sens următorul comentariu: 
„Când naşte femeia, se zice: păziţi c-a venit turcii” (ibid., pct. 926).  

Uneori, comunitatea străină din care face parte pruncul nebotezat este definită 
vag, prin denumiri de tipul păgân sau în leajea păgânească (ibid., punctele 320, 
341 şi 461). Alteori, copiii necreştinaţi sunt excluşi chiar din rândul oamenilor. 
Într-o localitate din Transilvania, copilul nebotezat este numit liliac (ibid., pct. 138), 
iar în Moldova (ibid., pct. 590), aceeaşi fiinţă este desemnată prin cuvântul câni. În 
notele de la harta Copil nebotezat, se precizează că, la aromâni, sintagma cîni 
pîngăn desemnează atât câinii de la stână, care se furişează şi ling vasele, cât şi 
oamenii care vin şi fură (ibid., pct. 09). În Muntenia, apariţia lupului este semnalată 
prin intermediul următorului avertisment cu valoare tabuistică: “uite mă păgânu” 
(ibid., pct. 808). Probabil că nu întâmplător liliacul şi lupul sunt asociaţi cu pruncul 
nebotezat. Liliacul este o făptură a nopţii şi a întunericului, în timp ce lupul ne duce 
cu gândul la credinţele legate de pricolici, amintind încă o dată de motivaţia 
semantică a uneia dintre denumirile discutate mai sus. Ca denumire a lupului, 
cuvântul păgân poate să evoce totodată o credinţă precreştină de origine totemică. 
Cât priveşte analogia pe care vorbitorii o stabilesc între păgâni şi câini, aceasta are, 
la bază, cel mai probabil, tot asocierea dintre păgâni şi lupi, din moment evoluţia 
semantică ‘păgân’  → ‘câine’ a fost înregistrată în preajma stânei. 

De reţinut este faptul că şi în dialectele italiene sau în sardă copilul nebotezat 
şi etniile necreştine cu care aceste populaţii au intrat în contact se identifică. 
Ilustrative în acest sens sunt următoarele cuvinte dialectale: ebréo ‘evreu’,‘copil 
nebotezat’, moro ‘maur’, ‘copil nebotezat’; turku ‘turc’, ‘copil nebotezat’ (ALI VII, 
harta 666–MN).  

 
2. Cuvinte utilizate cu sensul ‘(copilul) tresare (din somn)’ 

 
Materialul dialectal înregistrat în atlasele lingvistice româneşti ne sugerează 

şi alte reflecţii privitoare la raportul dintre limbajul popular şi credinţele magico-
religioase. Într-o localitate din sud-estul Munteniei, vorbitorul anchetat a oferit o 
informaţie etnografică în locul denumirii dialectale aşteptate. Această denumire ar 
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fi trebuit să desemneze gestul copilului care tresare în somn şi corespunde 
întrebării 529, din Chestionarul NALR: «Ce zici că face copilul noaptea când 
doarme şi visează ceva urât?». Răspunsul dat de informator în punctul 778 a fost: îl 
mângâie maica domnului (ALRR–Munt. şi Dobr. II, harta 145). Acelaşi răspuns 
figurează şi în notele care însoţesc denumirile înregistrate în alte localităţi din 
Muntenia (ibid., pct. 814, 830, 834, 869. 835). 

 Intervenţia Maicii Domnului este asociată cu iminenţa unui pericol. Pentru a 
ne convinge de acest lucru, trebuie să reflectăm, pe de o parte, la modul în care a 
fost formulată întrebarea şi, pe de altă parte, la comentariul unuia dintre vorbitorii 
anchetaţi: „vorba din bătrâni: trecu moartea pe lângă el” (ibid., pct. 835).  

Sub un nume diferit, figura Maicii Domnului este evocată şi în alte zone ale 
României. Într-o comună din Oltenia, informatorul a răspuns: „îl mângăie maica 
precestă” (NALR – Olt. II, harta 170, pct. 979). În Banat, tandreţea pe care 
Fecioara Maria i-o arată copilului nu mai are rolul de a-l ocroti, ci de a-l înveseli: 
„Când râde în somn, se spune că îl mângăie maica precistă” (NALR – Ban. II, harta 
177, pct. 49). Aceeaşi credinţă a fost atestată de Sim. Fl. Marian în Ţara 
Românească (Marian 1892: 373).  

De altfel, în tradiţia românească, binefacerile Maicii Domnului se află în 
strânsă legătură cu mamele şi copiii mici. Sfânta Maria este chemată în ajutor de 
femeile care nasc cu dificultate (ibid. : 44). Numele ei este menţionat, de asemenea, 
în rugăciunile şi în descântecele folosite pentru a vindeca o boală care se manifestă 
foarte frecvent în copilărie. Este vorba de epilepsie sau de ceasu rău cu spăriatu 
(răul copiilor) (ibid.: 382–384).  

 
 

III. CÂMPUL SEMANTIC AL BOLILOR 

 
Întrucât denumirile româneşti ale bolilor au făcut obiectul unei ample 

cercetări în lucrarea Mariei Purdela Sitaru, Etnomedicină lingvistică, nu vom 
semnala decât câteva aspecte în legătură cu această chestiune. 

După cum se ştie, epilepsia este reprezentată în spaţiul românesc, precum şi 
în alte culturi, ca manifestare a spiritelor necurate. Acest fenomen are legătură cu 
un aspect care, potrivit Mariei Purdela Sitaru, defineşte concepţia etnoiatrică în 
general. Este vorba de faptul că, în mentalitatea populară, „cauzele care provoacă 
boala sunt întotdeauna externe” (Purdela Sitaru 1999: 155).  

Comparând numele italiene ale epilepsiei cu denumirile echivalente semantic 
din graiurile dacoromâne, Federica Cugno constată că doar cele din urmă au păstrat 
motivaţiile semantice care amintesc în mod direct de aspectul demonic al bolii 
(Cugno 2011: 169). Alături de sintagma buală drăciască ‘epilepsie’, pe care 
lingvista amintită o menţionează în sprijinul afirmaţiei sale, întâlnim o altă 
denumire construită după acelaşi model structural şi semantic: boala dievolească. 
Aceasta este consemnată în punctul  821, din  ALRR–Munt. şi Dobr. I (harta 115),  
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şi în punctul 255 din ALRR–Trans. II (harta 215). Motivaţia bazată pe identificarea 
dintre boală şi monştri se află şi la originea locuţiunii maramureşene: îl calcâ boala 
‘se îmbolnăveşte (suferă) de epilepsie’ (ALRR–Mar. I, harta 167, pct. 232). În 
două localităţi, una din Moldova şi alta din Oltenia (pct. 660 şi 937), boala se 
confundă cu duhurile necurate sau cu diavolul: duh rău ‘epilepsie’, izdat ‘diavol’, 
‘epilepsie’ (NALR–Mold. şi Bucov. I, harta 106, NALR–Olt.I., harta 146). 

În Muntenia şi în Moldova, denumirile înfricoşătoare sunt înlocuite uneori de 
sintagme eufemistice, care sunt menite să conjure sau să îndepărteze maladia. Este 
cazul expresiilor ducă-se pă pustiu (cu variantele ducâ-sâ pi pustii, ducâ-sâ-n 
pustii) şi doamne feréşte (a da doamne fereşte!, boála aia doamne fereşte). După 
cum remarcă Maria Purdela Sitaru, unele dintre cuvintele care substituie numele 
tabu sunt denumiri „aluzive care exprimă evaziunea, ocolirea, redarea învăluită a 
adevărului neplăcut reprezentat de starea de boală” (Purdela Sitaru 1999: 164). În 
această categorie intră substantivele eufemistice, adjectivele care evocă aspectul 
negativ al bolilor şi anumite pronume. Printre cuvintele de origine pronominală 
care desemnează boli se numără şi denumirile alte alea sau iele (ibid.). Pronumele 
alte alea face parte din structura expresiei dă-ntr-alcili, întâlnită într-o localitate 
din Banat cu accepţia ‘se îmbolnăveşte de epilepsie’(NALR–Ban. I, harta 152, pct. 3). 

Pronumele iele sau dânsele se află în componenţa a două sintagme, folosite, 
atât în Transilvania, cât şi în Moldova, cu accepţia ‘reumatism’: dintruiele (cu 
variantele întruiele şi boală dintruiele) şi buala di dânsili (ALRR–Trans., harta 213, 
pct. 248, 256, 264, 265, 267, NALR–Mold. şi Bucov.I, MN 43, pct. 582).  

Într-o localitate din Maramureş denumirea dintruiele desemnează infirmitatea 
de care suferă oamenii schilozi (ALRR–Mar. I, harta 167, punctul 235). Această 
informaţie trebuie corelată cu două aspecte. Pe de o parte, fiinţele supranaturale 
numite iele sunt considerate responsabile, printre altele, de apariţia bolilor care se 
manifestă prin invaliditate sau prin dureri localizate la nivelul membrelor. Printre 
aceste afecţiuni se numără reumatismul, despre care am amintit mai devreme, şi 
paralizia (Purdela Sitaru 1999: 156, DA). Pe de altă parte, în mai multe puncte din 
atlasele regionale, denumirile folosite dialectal cu accepţia ‘schilod’ pun în 
evidenţă caracterul genetic al infirmităţii: schilog din născari, pocit dîn naştere 819, 
821, 826; uom pocit dîn naştere 698 (NALR–Mold. şi Bucov., harta, pct. 548, 609; 
ALRR–Munt. şi Dobr. I, harta 111). Acest aspect este, de altfel, explicabil prin 
modul în care a fost formulată, în Chestionarul NALR, întrebarea care corespunde 
sintagmelor precedente: „Cum zici că este omul care are mâinile sau picioarele 
înţepenite ori strâmbe din naştere?” Am putea stabili o legătură între această 
observaţie şi faptul că ielele sau zânele sunt asociate, în conştiinţa colectivă, cu 
ursitoarele, care, după cum am văzut mai sus, poartă numele de poşitori şi au 
puterea de a mutila copiii la naştere.   

Într-o localitate din Banat, sintagma îi luat dă hale evocă simptomele 
specifice variolei. Totodată cuvântul hală sau ală desemnează fie balaurii sau 
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duhurile rele „ce se fac pe cer în timpul ploiei”, fie „vântul turbat” care se 
dezlănţuie (ALRR–Sinteză II, harta 306, pct. 89).  

Dacă, în imaginarul colectiv, maladiile sunt provocate de către duhurile 
necurate, atunci cei mai fragili se dovedesc a fi oamenii păcătoşi sau cei care nu au 
fost supuşi unui ritual de purificare spirituală. Credinţa că bolile sunt o urmare a 
păcatului se reflectă atât la nivelul denumirilor, cât şi la nivelul comentariilor 
extralingvistice care însoţesc răspunsurile vorbitorilor. Elocvent în acest sens este 
faptul că substantivul păcat desemnează ‘epilepsia’ într-o localitate din Muntenia, 
iar adjectivul păcătuos este întrebuinţat cu sensul ‘bolnăvicios’ (ALRR.–Munt. şi 
Dobr. I, harta, 115, pct. 761; NALR–Mold. şi Bucov. I, harta 93, pct. 607). În 
notele de la harta 115 din ALRR–Munt. şi Dobr. I s-a precizat că cei care jură 
strâmb se îmbolnăvesc de epilepsie (ALRR–Munt. şi Dobr. I, harta 115, pct. 830).  

Amintind de credinţa că diavolul îşi poate găsi sălaş în corpul omenesc, 
sintagma îi casa răului apare, într-o localitate din Crişana, ca denumire a 
persoanelor predispuse la îmbolnăvire (ALRR–Sinteză II, harta 289, pct. 161). 

Potrivit unei informatoare din localitatea muntenească Radovanu, copiii care 
nu s-au botezat încă riscă să se îmbolnăvească de epilepsie. După spusele aceleiaşi 
informatoare este recomandabil ca în perioada de dinaintea ritualului creştinesc 
pruncul să fie protejat de mătură şi cuţit (TDM III: 552). 

CONCLUZII 

Pe baza materialului dialectal prezentat în acest articol, am putut semnala o 
serie de corespondenţe extrem de interesante între domeniul credinţelor populare şi 
anumite cuvinte dialectale româneşti. Textele dialectale şi atlasele lingvistice 
româneşti impresionează nu numai prin expresivitatea lexicului înregistrat, ci şi 
prin bogăţia, diversitatea şi caracterul inedit al informaţiei etnografice pe care o 
pun la dispoziţia cercetătorului. Relevante în ceea ce priveşte imaginarul colectiv 
sau mentalitatea vorbitorilor se dovedesc a fi cuvintele polisemantice, expresiile, 
comentariile extralingvistice şi chiar şi gesturile vorbitorilor.  

Caracterul arhaic al credinţelor care stau la originea cuvintelor şi expresiilor 
româneşti prezentate în acest studiu a fost pus uneori în lumină prin comparaţia cu 
elementele de limbă şi cultură consemnate în diverse zone ale Europei. 

Pentru a valorifica la maximum potenţialul lingvistic şi etnografic al 
materialelor dialectale româneşti, am încadrat termenii analizaţi în câmpuri lexico-
semantice. Dincolo însă de aceste limite rigide, putem observa că lexicul românesc 
de origine magico-religioasă pare să se fi constituit, prin analogie cu planul 
ideologic, în funcţie de patru criterii esenţiale care guvernează viaţa omului: 
naşterea, căsătoria, bolile şi moartea.  
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CROYANCES POPULAIRES ROUMAINES REFLÉTÉES  
DANS LES MATÉRIAUX DIALECTAUX 

RÉSUMÉ 

Dans cet article nous nous sommes proposé de mettre en évidence le rapport entre les 
croyances populaires roumaines et certains vocables enregistrés dans les atlas linguistiques et dans les 
recueils de textes dialectaux. Trois champs sémantiques ont été essentiellement analysés: le champ 
sémantique de la naissance, le champ sémantique de l’enfant  et de l’enfance et le champ sémantique 
des maladies. L’étude de ces derniers démontre que le lien entre le domaine magico-religieux et le 
vocabulaire dialectal roumain se dévoile surtout au niveau des désignations qui n’évoquent pas 
obligatoirement de référents associés au domaine surnaturel (c’est le cas de l’enfant illégitime, du 
placenta ou des maladies). Les résultats de l’analyse ont dépassé de loin nos attentes, car ils nous ont 
permis d’observer non pas des correspondances isolées, mais des lignes définitoires de la conception 
philosophique du peuple roumain, reflétées en parallèle par les croyances populaires et par le 
vocabulaire magico-religieux. Dans le patrimoine spirituel roumain des croyances anciennes se sont 
conservées, dont il est possible de relever les réminiscences ailleurs en Europe. Il y a une 
interdépendence entre la vitalité que ces croyances ont connues dans l’espace culturel roumain et 
l’expressivité du vocabulaire roumain magico-religieux. Ce sont cette expressivité et cette richesse 
lexicale qui rendent le roumain unique, du moins dans l’ensemble des langues romanes.  

Nous pouvons d’ailleurs observer que le matériel dialectal roumain joue non seulement le rôle 
de confirmer ce que nous savions déjà sur les croyances populaires anciennes, mais aussi d’ouvrir des 
pistes nouvelles dans la recherche ethnographique.  
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ASPECTUL VERBAL ÎN DIALECTUL MEGLENOROMÂN 

NICOLAE SARAMANDU, MANUELA NEVACI 

M e g l e n o r o m â n i i  sunt urmaşii populaţiei romanizate din ţinutul situat 
între Dunăre şi Haemus, care se afla în contact teritorial atât cu populaţia 
romanizată din nordul Dunării, cât şi cu populaţia romanizată din sudul Dunării 
(strămoşii istroromânilor şi ai aromânilor). Aşa se explică asemănările 
meglenoromânei, pe de o parte, cu dacoromâna (graiurile sudice) şi, pe de altă 
parte, cu istroromâna şi cu aromâna. După bătălia de la Lebunion (Tracia) din anul 
1091, împăratul bizantin Alexios I Comnenul a colonizat în ţinutul Megleniei 
(Macedonia) o parte din pecenegii făcuţi prizonieri, împreună cu familiile lor. La 
scurtă vreme, într-un decret din anul 1094 al aceluiaşi împărat, se vorbeşte de vlahii 
din Meglenia, de unde rezultă că pecenegii colonizaţi fie erau amestecaţi cu români 
din ţinuturile dunărene, fie au întâlnit vlahi existenţi dinainte acolo. Meglenoromâna 
prezintă asemănări mai mari îndeosebi cu unele graiuri ale aromânei (de exemplu, 
graiul Molovişte şi Gopeş), de unde rezultă că unii dintre strămoşii meglenoromânilor 
s-au deplasat spre sud împreună cu o parte dintre aromâni (Saramandu 2004: 28–29, 
70 şi notele 58, 59; Saramandu 2005: 21). 

La începutul secolului XX, numărul meglenoromânilor era de 12 000–14 000. În 
urma dispersării lor, în locurile de baştină se găsesc, în prezent, numai 5 000 de 
meglenoromâni (Atanasov 2002: 11). La aceştia se adaugă cei stabiliţi în România 
(Dobrogea, localitatea Cerna), unde numărul lor este de 3 000. Dacă îi adăugăm la 
aceştia pe cei răspândiţi în diferite locuri, numărul meglenoromânilor se apropie de 
10 000. 

Faţă de aromâni, care cunosc o largă răspândire în Peninsula Balcanică, 
meglenoromânii se găsesc într-o arie restrânsă, regiunea Meglen (Macedonia), 
aflată, până la războaiele balcanice (1912–1913), în Imperiul Otoman. După Primul 
Război Mondial, când s-a stabilit graniţa între Grecia şi Serbia, regiunea Meglen a 
fost integrată în statul grec, unde se găsesc în prezent cele mai multe din satele 
meglenoromâne. În urma schimbului de populaţie dintre Grecia şi Turcia din 
deceniul al treilea al secolului XX, cei mai mulţi dintre meglenoromânii din Nânta, 
care fuseseră islamizaţi cu două secole în urmă (Capidan 1925: 14–18), au fost duşi 
în Turcia europeană (Kahl 1999: 22, 153 şi harta 10). În aceeaşi perioadă, începând 
cu anul 1926, meglenoromâni din celelalte sate se stabilesc în România 
(Dobrogea); cei mai mulţi dintre ei se găsesc astăzi în localitatea Cerna (jud. 
Tulcea) (Saramandu 2003: 14, 37). 
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Dialectul meglenoromân este vorbit de locuitorii câtorva sate din ţinutul 
(regiunea) Meglen, situat în nordul Greciei şi în R. Macedonia. 

În Grecia meglenoromânii se află în localităţile Liumniţa (L'umníţă), Cupa 
(Cúpă), Oşini (Óşiń), Birislav (Biríslăv), Lundzini (LúnËiń) şi Ţârnareca 
(Ţărnaréca), stabilindu-se şi în localităţile Axiúpolis (Bó˜miţă), Aridéa (Sobótsko), 
Gouménissa (Guméngea), Kilkís (Cucúş), Polykastro, Edessa (Vodéna), Giannitsa 
(Ianiţá), Salonic (Kahl 1999: 22, 149; Atanasov 2002: 6–12). 

În R. Macedonia meglenoromânii sunt răspândiţi în mai multe localităţi. 
Huma (Úmă), singura aşezare meglenoromână rămasă în Serbia (azi R. Macedonia) 
după fixarea graniţei cu Grecia (vezi supra), a fost aproape complet părăsită, cei 
mai mulţi locuitori stabilindu-se în oraşul Gevgelija (Gev…elía), unde există, în 
prezent cei mai mulţi meglenoromâni. Grupuri puţin numeroase de meglenoromâni 
(până la 20 de familii) se găsesc în localităţi învecinate acestui oraş: Gorničet 
(Gurničét), Moin (Muín), Mrzenci (Mărz÷ánţi), Bogorodica (Buguródiţa), precum 
şi în Negotino, Veles, Dubrovo, Tetovo, Kavadarci [Cavadarţi], Kičevo, Kočani; 
câteva zeci de familii s-au stabilit în Skopje. Nu se mai găsesc meglenoromâni în 
Konsko (Conjsco) şi Sermenin, unde au fost atestaţi în trecut (Atanasov 2002: 6–12). 

Având în vedere deosebirile de grai dintre localităţi situate în apropiere, 
într-un teritoriu nu prea întins, considerăm întemeiată presupunerea lui G. Weigand 
că meglenoromânii au venit în Meglen treptat, la date diferite: ,,Este chiar probabil 
că întreaga masă a vlahilor care trăiesc acum acolo [= în ţinutul Caragiovei] s-a 
strâns la un loc, treptat. Satele complet izolate, din partea din vest, ar fi cele mai 
vechi, după care au urmat satele din partea de est” (Weigand 1892:55). Adăugăm 
că această ,,masă a vlahilor” s-a aşezat în Meglen venind nu dinspre est (nord-est) 
(regiunea munţilor Rodopi), cum a susţinut, la un moment dat, Th. Capidan, ci 
dinspre vest (nord-vest) (Saramandu 2004: 142). 

În ceea ce priveşte verbul, la fel ca în celelalte dialecte, se păstrează cele patru 
conjugări din latină şi categoriile gramaticale de mod, timp, număr, persoană, diateză. 
Sub influenţa limbilor slave, dialectul meglenoromân a dezvoltat categoria aspectului.  

Aspectul este o categorie gramaticală a verbului, care arată felul în care este 
privită acțiunea sau starea exprimată de acesta din punctul de vedere al duratei, al 
gradului de realizare a acțiunii: „categorie gramaticală a verbului, în unele limbi 
(cum ar fi limbile slave), prin care se explică modul cum concepe vorbitorul 
procesul desemnat de verb. Principala opoziţie de aspect este perfectiv (acţiune 
încheiată, terminată) / imperfectiv (acţiune în curs de desfăşurare), la care se 
adaugă opoziţii ca incoativ (proces privit din perspectiva începutului său) / 
terminativ sau rezultativ (proces privit din perspectiva rezultatului său), progresiv 
(proces ce se desfăşoară prin creşteri graduale) / linear (proces cu desfăşurare 
constantă), semelfactiv (acţiune realizată o singură dată) / iterativ (acţiune 
repetată), durativ (proces de lungă durată) / momentan sau punctual (proces de 
scurtă durată) etc. în limbile care posedă această categorie gramaticală, opoziţiile 
de aspect se realizează prin mijloace gramaticale (prefixe, infixe etc.), cu ajutorul 
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cărora se formează, de la aceeaşi rădăcină, perechi de verbe ce se opun numai pe 
baza aspectului, în limba română, aspectul nu este considerat o categorie 
gramaticală de sine stătătoare a verbului” (DSL: 76).  

După cum se ştie, categoria gramaticală a aspectului verbal caracterizează 
grupul lingvistic slav. Deşi ideea de aspect nu este necunoscută altor limbi, ea se 
exprimă – în limbile romanice, de exemplu – prin mijloace lexicale sau sintactice 
(construcţii perifrastice). În limbile romanice, absenţa unor mijloace morfematice 
specializate care să redea nuanţele aspectuale şi faptul că, indiferent de valoarea 
terminativă, nonterminativă marea majoritate a verbelor se combină cu toate 
timpurile gramaticale constituie o dovadă a deplasării de la aspectul gramatical la 
aspectul precumpănitor lexical (ELIR: 41). Astfel, limbile romanice folosesc 
diferite afixe pentru redarea anumitor valori aspectuale: prefixul re- apare în 
numeroase derivate ca marcă a iterativităţii (rom. a reciti, fr. repeindre). 

Limba română, care a avut de-a lungul timpului contacte cu limbile slave, 
oferă un exemplu instructiv pentru studierea aspectului verbal. Româna nu 
cunoaşte categoria gramaticală a aspectului verbal ca fenomen general. Dintre cele 
patru dialecte româneşti, numai două cunosc aspectul verbal exprimat prin afixe: 
este vorba de dialectele meglenoromân şi istroromân, care au suferit o influenţă 
slavă mai puternică decât dialectele dacoromân şi aromân. În dacoromână, aspectul 
verbal este cunoscut ca fenomen dialectal, întâlnindu-se numai în graiurile din 
Banat. În aceste graiuri, în urma contactului cu limba sârbă, unele verbe formează 
aspectul perfectiv cu ajutorul prefixelor do-, pro- şi ză-.  Forme perifrastice 
imperfective (durative, progresive) cu verbul a fi la perfect compus şi gerunziul 
verbului de conjugat (a fost mişcând, o fost făcând), frecvente în limba veche, sunt 
întâlnite în Muntenia,Banat, Transilvania, Crişana, nordul Moldovei, şi, izolat, în 
Maramureş.  

Mult mai bine reprezentat este aspectul verbal în istroromână şi în 
meglenoromână. În timp  ce în istroromână fenomenul este recunoscut de multă 
vreme, pentru meglenoromână el a fost prezentat de Petar Atanasov (Atanasov 
2002: 226–227), care stabileşte opoziţiile: imperfectiv–perfectiv (tQárţiri ‘a toarce’, 
dutQárţiri ‘a termina de tors’); imperfectiv–iterativ (turnári ‘a întoarce’, 
printurnári ‘a întoarce [ceva] de mai multe ori’; perfectiv–iterativ (ĉucníri ‘a bate o 
dată’, zăĉucníri ‘a bate încontinuu’. Exemplele care ne stau la dispoziţie dovedesc 
cu prisosinţă că meglenoromâna cunoaşte şi ea categoria gramaticală a aspectului 
verbal. 

Categoria gramaticală a aspectului verbal s-a constituit în meglenoromână ca 
rezultat al influenţei slave. 

Procesul apariţiei aspectului verbal în meglenoromână comportă trei fraze: 
a) împrumutarea unor verbe prefixate slave, care aveau o valoare aspectuală; 
b) „analizarea” verbelor împrumutate de către vorbitorii bilingvi; această 

analiză s-a făcut atât la nivel semantic, cât şi la nivelul structurii lexicale;  
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c) desprinderea prefixelor verbale cu valoare de aspect şi ataşarea lor la verbe 
de origine neslavă. 

Acest proces este continuu, căci limbile slave constituie pentru 
meglenoromână o permanentă sursă de împrumut şi, în acelaşi timp, un permanent 
„model” pentru formarea unor derivate verbale cu valoare aspectuală. Acest 
contact permanent şi activ al meglenoromânilor cu limbile slave, unde există forme 
verbale echivalente, face ca delimitarea între formaţiile interne şi „traducerile” sau 
„calcurile” după formele slave să fie o operaţie dificilă. 

Categoria aspectului s-a constituit în dialectul meglenoromân în urma 
împrumutării din limbile slave a unor verbe care exprimau aspectul; prin analizarea 
formelor verbale împrumutate de către vorbitorii bilingvi, s-au desprins prefixele 
verbale de aspect, care s-au putut ataşa apoi – adesea, în urma calcului după forme 
slave – şi la verbe de origine neslavă. Categoria aspectului nu este recunoscută ca 
atare de Th. Capidan, care se ocupă de verbele prefixate la derivare, în cadrul 
capitolului Formarea cuvintelor (cf. Capidan 1925: 195–202). Din expunerea 
autorului rezultă, însă, clar că unele prefixe servesc la exprimarea opoziţiei de 
aspect la verbe. Lucrările ulterioare, bazate pe monografia lui Th Capidan, nu reţin 
nici ele problema aspectului în meglenoromână. A. Kovačec (Kovačec 1971: 123) 
consideră că istroromâna este singurul dialect românesc (şi romanic) care cunoaşte 
categoria aspectului la verbe. 

Spre deosebire de istroromână, unde opoziţiile de aspect pot fi marcate şi prin 
alte mijloace (sufixe, schimbarea tipului de conjugare) (Puşcariu 1926: 210; 
Kovačec 1971: 123–130), în meglenoromână categoria aspectului se realizează 
numai prin prefixe. 

Prefixele folosite pentru exprimarea aspectului în meglenoromână sunt: 
origine slavă: du-, iz- (is-), nă-, pri-, pru-, pu-, răs-, şi ză-. Sensurile cu care se 
folosesc aceste prefixe în meglenoromână se regăsesc în limbile slave actuale 
(Nevaci 2013: 69): 

du- arată că acţiunea exprimată de verb este dusă până la sfârşit: dub÷á© 
‘beau până la ultima picătură’, dudár ‘termin de făcut’,  dumănánc ‘mănânc tot’; 

iz- arată că acţiunea exprimată de verb este situată peste tot: izdún ‘adun de 
peste tot’, izúng ‘ung peste tot’, izvéd ‘văd, mă uit peste tot’; 

nă- întăreşte ideea exprimată de verb sau arată că acţiunea este făcută până la 
saturaţie: nămănánc ‘mănânc bine’, năvéd  ‘mă satur de privit;  

pri-  arată repetarea acţiunii exprimate de verb: pridár ‘fac din nou’, primărí 
‘mă mărit din nou’, pricóc ‘coc prea mult’; 

pru- marchează momentul iniţial al acţiunii sau faptul că acţiunea se 
efectuează pentru prima dată: pruc£nt ‘încep să cânt, cânt pentru prima oară’, 
prudórm ‘încep să dorm, aţipesc’,  pruvéd ‘încep să văd’; 

pu- arată că acţiunea se realizează în măsură limitată, pentru scurt timp: pucát 
‘mă uit puţin, în treacăt’, putréc  ‘trec pentru scurt timp’, putórn (fig.) ‘răspund în 
doi peri, obraznic’; 
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Aspectul verbal în meglenoromână prezintă câteva particularităţi care arată că 
el nu se identifică în întregime cu fenomenul similar din limbile slave. 

Astfel, în meglenoromână, se întâlnesc derivate verbale cu valoare aspectuală 
formate cu următoarele prefixe: du- (<sl. до-), iz- (is-) (<sl. uз- ), nă- (<sl.  нa-), 
pri- (<sl. πpe ), pru- (<sl. πpo-), pu- (<sl. πo-), răz- (<sl. paз-) şi ză- (<sl. зa-). 
Lipsesc prefixe ca нaд-, oд-, πpeд-, πpu-, c(o)-. Este lesne de observat că au 
pătruns în meglenoromână prefixele verbale care sunt mai productive chiar în 
limbile slave. 

O altă particularitate o constituie faptul că, în meglenoromână, prefixele 
verbale de aspect nu se folosesc şi independent, ca prepoziţii, aşa cum se întâmplă, 
de obicei, în limbile slave. Ca prepoziţii se folosesc cuvinte moştenite din latină: la, 
di, pri, sub, tri (tră) etc. 

În ceea ce priveşte valorile exprimate de prefixele verbale, acestea sunt, în 
general, cele cunoscute şi limbilor slave. Numărul derivatelor cu prefixe verbale 
este, însă, mai mic în meglenoromână decât în limbile slave. 

O analiză atentă a verbelor prefixate arată că, în marea majoritate a cazurilor, 
formele din meglenoromână au corespondent în limbile slave (în primul rând în 
macedoneană şi în bulgară). Acest fapt creează impresia că formele 
meglenoromâne au fost „traduse” sau „calchiate” după limbile slave de către 
vorbitorii bilingvi şi ne împiedică să avem o imagine reală asupra productivităţii 
fenomenului în meglenoromână. 

Iată câteva exemple: dubeáu – mac. дóпue (bg. дoпúя), dudár – mac. 
дóпpabu, izvéd – mac. úзгледa (bg. uзгледaм), nămănánc – mac. нájaдe (bg. 
нaям), mi primărít – mac. ce пpéмaҗu, printórn – mac. пpébpтu, pruc£nt – mac. 
прóпee, pruvéd – mac. пpóгледa (bg. пpoглéдaм), putórn – mac. пóbpтu, mi 
pudardíc – mac. ce пóдuгнa, răzdáu – mac. páздaдe (bg. paздáм), răzjóc – mac. 
páзuгpa (bg. paзuгpáя), mi zăbucúr – mac. ce зapaдuba (bg. зapáдbaм ce), 
zăpl£ng – mac. зáплape (bg. зaплápa), zălíng – mac. зáлuҗe (bg. зaлúҗa) etc.  

Este adevărat, însă, că, în cazuri foarte rare, corespondentul în limbile slave 
lipseşte, de exemplu, de la mi bur£s – mac. дopu ce (bg. дopя ce) există în 
meglenoromână derivate ca răzbur£s şi zăbur£s, care nu apar în limbile slave. 

La cele de mai sus adăugăm că meglenoromâna marchează categoria 
aspectului verbal numai cu ajutorul prefixelor, nu şi cu sufixe. Verbul prefixat, care 
are valoare perfectivă, reprezintă termenul „marcat” în raport cu verbul de bază 
(neprefixat), care are valoare neperfectivă. 

Cu toate acestea, în meglenoromână se întâlnesc câteva perechi de verbe în 
care valoarea perfectivă este exprimată cu ajutorul infixului -n- (cf. mac. н(e)): 
budăiés (cf. mac. бoдe – бoднa), čucăiés-čucnés (cf. mac. чyka – чykne, bg. чykaм – 
чykнa), čăpcătés – čăpnés (cf. mac. чeпka – чeпнe, bg. чeпkaм), vicăiés – vicnés 
(cf. mac. buka – bukнe, bg. bukaм – bukнa). 
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Aceste perechi de verbe au fost, însă, împrumutate ca atare din limbile slave, 
fenomenul nefiind productiv în meglenoromână: la verbe de origine neslavă (de 
origine latină, de exemplu), infixul -n- nu apare. 

La fel ca limbile slave, meglenoromâna cunoaşte şi forme verbale cu dublă 
prefixare: al doilea prefix întăreşte ideea exprimată de verbul deja prefixat sau îi 
adaugă o nuanţă în plus; de exemplu: prinămánc ‘mănânc mai mult decât trebuie’, 
prizăzburắsc ‘încep să vorbesc din nou’, zăpruvéd ‘încep să văd puţin’, zăpucát 
‘mă uit puţin’ etc. 

Existenţa aspectului verbal în meglenoromână a fost semnalată de Blaže 
Koneski în lucrarea Иcтopuja нa мakeдoнckuoт jaзuk (Koneski 1967, p. 171). 
Blaže Koneski constată întărirea productivităţii prefixelor în macedoneană încă din 
secolul al XV-lea. 

La cele spuse de Koneski, adăugăm că limba română oferă şi alte exemple 
instructive în acest sens. Astfel, după părerea noastră, nu este exclus ca întărirea 
productivităţii anumitor prefixe în limbile sud-slave să se explice prin existenţa în 
latină (şi, implicit, în română) a unor prefixe asemănătoare ca formă şi ca sens: de 
exemplu lat. per- (sl. πрe), lat. ex- > rom. s- (sl. c-) etc.  

Româna cunoaşte derivate cu aceste prefixe, care nu au un corespondent în 
limbile slave, ceea ce arată că fenomenul a fost moştenit din latină: de exemplu 
cuvântului rom. zvântura îi corespunde în limbile sud-slave un verb nederivat: 
mac. beтpee, beтpéя, sb. vetriti. Rezultă că, într-o perioadă îndepărtată, româna, 
în calitate de limbă romanică, a putut constitui un model pentru unele dialecte slave 
în ceea ce priveşte utilizarea prefixelor. De această chestiune se leagă, de altfel, şi 
marea extensiune pe care au luat-o construcţiile analitice cu prepoziţii în limbile 
sud-slave, în special în macedoneană şi în bulgară (Saramandu, Nevaci 2013: 152–153). 

Studierea raporturilor lingvistice dintre dialectele româneşti din Peninsula 
Balcanică şi limbile sud-slave  pune în evidenţă influenţe reciproce, care ajută la 
mai buna cunoaştere atât a istoriei limbii române cât şi a istoriei limbilor slave de sud.  
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FD, XXXIII, Bucureşti, 2014, p. 131–140 

EVOLUŢIA LAT. POMUS, POMUM ÎN ROMÂNĂ ŞI ALBANEZĂ 

Profesorului Gr. Brâncuş, la aniversare 

CĂTĂLINA VĂTĂŞESCU 

Româna continuă din latină numele generic al arborelui care face fructe: pom 
< pomus. Împreună cu albaneza, ea conservă, de asemenea, numele generic pentru 
‛fruct’: rom. poamă, alb. pemë < poma (pl. de la pomum s.n.). În albaneză, 
substantivul pemë denumeşte nu numai fructul, ci şi pomul roditor1. În cele ce 
urmează ne propunem să prezentăm o serie de concordanţe şi de diferenţe între cele 
două limbi, referitoare la vocabularul pomilor fructiferi şi al fructelor, ţinând seama 
de corespondenţa semantică iniţială care face ca termenii cu sens generic să nu 
participe la inovaţia, prezentă într-un mare număr de idiomuri din occidentul 
romanic, constând în specializarea lor ca denumiri ale unei anume varietăţi, şi 
anume mărul (şi fructul său). Este ştiut, de asemenea, că rom. măr şi alb. mollë 
continuă termenul vechi latin melus (malus), care a precedat inovaţia2. Din capul 
locului este interesant de reţinut faptul că ambele limbi, pentru a desemna arborele 
care face fructe comestibile, au termeni speciali3, proveniţi din acelaşi termen 
propriu latin. Ele continuă, aşadar, spre deosebire de majoritatea limbilor romanice, 
situaţia din latină, în care se făcea distincţie între copaci şi pomi fructiferi.  

Vom mai observa că denumirea pentru pomul fructifer îşi lărgeşte în chip 
asemănător sfera în cele două limbi moderne menţionate, intrând în concurenţă cu 
termenii generici pentru ‘copac’ (care acoperă atât sfera arborilor de pădure, 
sălbatici, cât şi pe aceea a pomilor din livadă): rom. pom poate forma serie 
sinonimică cu arbore şi lemn, moştenite din latină, şi cu copac, păstrat din substrat. 
În albaneză, pemë poate prelua rolul termenilor dru ‘lemn’ (de origine autohtonă) 
şi lis ‘copac’ (împrumut din slavă). Lărgirea sferei de întrebuinţare (folosirea rom. 
pom şi a alb. pemë indiferent de faptul că arborele desemnat face sau nu fructe 
                                                            

1 Pentru bibliografia privitoare la etimologia latină a acestor termeni albanezi şi româneşti şi la 
evoluţia lor semantică, în comparaţie cu situaţia din limbile romanice, vezi Vătăşescu 1997: 154, 169. 
Cu privire la problemele fonetice ridicate de evoluţia puţin obişnuită a lat. o > alb. e (considerată 
indice de vechime a împrumutului albanez din latină), vezi Bonnet 1998: 83, 84, 101.  

2 Vătăşescu 1997: 167, cu bibliografie. Pentru concordanţele de limbă şi etnologice, legate de 
importanţa mărului în cultura tradiţională a românilor şi albanezilor, vezi Brâncuş 1999: nr. 152.   

3 Damé [1905], traduce, de exemplu, rom. pom prin fr. arbre fruitier.   
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comestibile) dovedeşte poziţia solidă pe care termenii în chestiune au avut-o şi 
continuă să o aibă în cele două idiomuri. 

Termenii din latină prezintă următoarea organizare: pomus, -i, s. m. ‘pom 
fructifer’, pomum, -i, pl. -a ‘fruct, poamă’ (Guţu, 1983, s.v.)4; arbor, -oris ‘arbore, 
copac’, arbor abietis ‘brad’, dar şi arbor fici ‘smochin’ (Guţu, 1983, s.v.); lignum 
‘lemn (lemne)’, în accepţiunea de ‘bucăţi de materie lemnoasă, buturugă; obiect(e) 
de lemn’, dar şi în aceea, poetică, de ‘arbore’, de fapt, ‛pom’ (Guţu, 1983, s.v.).   

În română, raporturile semantice dintre pom, arbore, copac şi lemn sunt 
următoarele: „Cuvântul arbure, care se găseşte în textele vechi ardelene până în 
sec. XVII, rar şi în acestea, a fost înlocuit de popor prin pom, copac şi pe alocurea 
prin lemn”5. Reţinem de asemenea, din exemplele date de Hasdeu din textele 
secolului al XVII-lea, utilizarea lexemelor arbore şi copac în legătură cu termeni 
pentru noţiunea ‘fruct’: arbori veşteziţi fără rod (Noul Testament din 1648), copaci 
de toamnă fără roadă (Biblia de la 1688) (: lat. arbores autumnales infructuosae). 
„În unele regiuni copac e termenul generic, corespunzând cu arbore; în altele, spre 
deosebire de pom, care e numele arborelui roditor, copac se numeşte în genere 
orice arbore care nu produce roade (poame) comestibile”6 (DA, s.v.) (subl.ns.). 
Lemn este explicat astfel: „În cele mai multe regiuni, lemnul este termenul generic 
cu care se numeşte orice vegetal cu tulpina şi ramurile vârtoase şi rezistente”; 
(vechi şi pop.) ‘arbore, copac (până stă în picioare)’ (DA, s.v.)7. După Hasdeu 
(HEM, s.v. arbore), raporturile dintre cele patru cuvinte sunt următoarele: „arbure 
este termenul cel mai general, în care se cuprind copaci [sg.], pomi, lemne; copaci 
[sg.] este arburele sălbatec sau neroditor; pom este arburele care dă poame; lemn 
este arburele întrebuinţat pentru felurite scopuri…”. În Dictionarium valachico-
latinum, pom este echivalat cu pomus şi cu arbor, iar pomşor este redat numai prin 
arbuscula8.  

Densusianu (1938: 858) constată că arbure era încă frecvent folosit în secolul 
al XVI-lea şi că în secolele următoare a fost înlăturat de sinonimele copaciu, pom 

                                                            
4 În ceea ce priveşte genul numelor de pomi, de arbori în general, datorită terminaţiei -us 

(simţită de timpuriu ca specifică masculinului), în latina populară se constată trecerea de la feminin 
(din latina clasică) la masculin (Bourciez 1923: 86–87, cu exemplele: alnus, populus, fraxinus).     

5 DA, s.v., care adaugă răspunsul dintr-o localitate din Banat, înregistrat de Hasdeu: „Numirea 
de arbor pe aici nu e cunoscută la popor, ci el numeşte totalitatea arborilor cu un cuvânt: lemne”, 
HEM, s.v. Hasdeu face precizarea că sinonimia lui arbore cu copaci [sg.], pom, lemn este proprie 
textelor vechi.  

6 Se observă în comentariul dicţionarului folosirea mai curând a lui roade decât a sinonimului 
poame, deşi poame are exclusiv sensul ‘fructe’, spre deosebire de roade, care are un sens mai larg, 
mai cuprinzător.   

7 Pentru sinonimia dintre termenii moşteniţi şi cuvântul din substrat, copac, ca şi pentru 
semantica termenului albanez (kopaç ‘buturugă, buştean, trunchi de arbore’) vezi Brâncuş 1983: 68, 
162 (de reţinut ipoteza că termenul autohton s-ar caracteriza prin anumite restricţii semantice în raport 
cu perechea latină: copac ‘trunchi tăiat’ – lemn, arbore; vezi şi Brâncuş 1981).  

8 Dictionarium valachico-latinum: 111 (nr. 3420, 3429).  
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şi lemn9, fiind reluat, mai târziu, sub forma latinizată arbore. Am reţinut precizarea 
pentru că urmăreşte istoria utilizării cuvântului care ne interesează, pom, ca termen 
generic, în concurenţă cu sinonimele celelalte. În Ps H (: 173, 86v / 16 = Ps. 103, 
18) găsim pasajul Sătura-va pomii câmpului şi chedrii Livanului cei ce-i rasădişi, 
redat în Biblia 1975: 614 prin Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe 
care i-ai sădit; dimpotrivă, pasajul (Ps. 1, 3) Şi fi-va ca arburele răsădit la izvoritul 
apeei, carele poamele sale dă-le în vremea sa este redat în Biblia 1975: 565 prin Şi 
va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va fi la vremea sa10. 
  

În DLR, articolul despre pom se deschide cu precizarea: Nume generic pentru 
orice arbore sălbatic sau cultivat care produce fructe comestibile; prin generalizare, 
copac, arbore. Menţiunea că adesea este determinat prin „fructifer”, „roditor” 
demonstrează, după părerea noastră, că adjectivul devine necesar nu numai ca 
urmare a calcului, probabil, după sintagmele romanice de tipul fr. arbre fruitier 
(unde, evident, arbre corespunde rom. pom), ci şi pentru că, devenit termen generic 
prin lărgirea sferei sale de folosire, se impune precizarea calităţii ‘care rodeşte’.     

Urmărind relaţia dintre poamă11 şi rod se poate constata specializarea lor: 
poamă denumeşte fructul comestibil, iar împrumutul din slavă, rod, are sensul 
generic ‘produs vegetal cultivat’12. De la rod se poate forma verbul a rodi; de la 
poamă un verb cu sensul ‘porter des fruits, donner des fruits’ (Damé [1905], s.v. 
rodi) nu se poate forma13. Nu e lipsit de interes să menţionăm faptul că, deşi 
frecvent în limba veche, poamă lipseşte din Dictionarium valachico-latinum, unde 
apare numai rod pentru fructus şi roadă pentru proles14.   

Definiţiile, pe care dicţionarul explicativ albanez din 1954 le dă sub cuvântul 
pemë s. f. (cu pluralul identic cu singularul), sunt următoarele: 1. ‘druri që jep fryt’ 
(copacul care dă fructe); 2. ‘fryti vetë’ (fructul însuşi). Explicaţiile pun în evidenţă 
raporturile cu termenii dru ‘lemn; copac’ şi fryt ‘fruct’. Relaţia de sinonimie dintre 
termenii pemë şi fryt apare şi în definirea cuvântului fryt prin ‘pemë’15. Adjectivul 
                                                            

9 Termenul lemn are şi sensul „arbore”, ca şi termenul retoroman legn (Densusianu,1938: 224, 
în capitolul despre sensurile speciale ale termenilor moşteniţi, dezvoltate înaintea influenţei slave). În 
latină, lignum cu sensul ‘arbore’ reprezintă o utilizare poetică (Guţu 1983, s.v.; CDDE, nr. 976, 
Brâncuş 1999, nr. 142). În chip identic, alb. dru ‘lemn’ are şi sensul ‘arbore’ (Brâncuş 1999, nr. 142).   

10 Pentru echivalenţa, în diferite traduceri biblice în română, dintre rod şi pl. poame, vezi 
Munteanu 2008: 118 – 119.  

11 Pentru definiţie şi exemple, vezi DLR, s.v.  
12 Vezi Sala 1999: 86, cu bibliografie.  
13 DLR înregistrează verbele pomăi refl. (pop.) ‘a slăbi extrem de mult, a se usca, a se zbârci, a 

se stafidi’ (despre fiinţe); pomi1 refl. (reg.) ‘id.’ şi pomisi refl. (reg.) ‘a se zgârci’ (= a fi mână 
strânsă), ‘a se pomăi’. Este vorba, însă, despre verbe formate de la poamă cu sensul ‘fruct uscat’. 
Pentru etimologia lui pomăi, vezi DLR, s.v.; pentru etimologiile celorlalţi doi termeni, vezi Loşonţi 2001: 
118. Mulţumim doamnei Iulia Mărăgărit pentru a ne fi atras atenţia asupra acestei derivări. Pentru sensul 
‘bob de strugure stafidit, stafidă’ al lui poamă în graiuri din sud vezi DGDS III: 82.  

14 Dictionarium valachico-latinum: 115 (nr. 3797, 3798).   
15 Pe lângă sinonimia cu pemë, fryt denumeşte şi partea florii care adăposteşte seminţele. Atât 

termenul de bază cât şi derivatele au, spre deosebire de pemë şi derivatele sale, sensurile ‘produs’, 
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derivat frytore (probabil, mai nou) este interesant pentru că se asociază cu pemë 
‘pom’ pentru a reda sintagma pom fructifer (arbre fruitier): pemë frytore (FS 
1954); de notat că un derivat pemor, pemore ‘fructifer’ nu pare să existe.  

Raporturile indicate de definiţiile cuprinse în dicţionarul din 1954 evidenţiază 
ca termeni generici pentru a denumi arborii (copacii), indiferent de faptul că fac sau 
nu fructe comestibile, dru ‘lemn’ şi lis ‘arbore, copac’. Cu toate acestea, există, ca 
şi în română, situaţii în care, cu funcţia de termen generic, apare pemë, termen care 
are o frecvenţă ridicată.  

În definţiile pentru numele varietăţilor de pomi (măr, păr, piersic etc.), FS 
1954 utilizează sinonimul dru ‘lemn’, în vreme ce, pentru numele fructului 
corespunzător, utilizează ca termen explicativ exclusiv pemë şi nu fryt. Despre 
‘păr’ şi ‘pară’ se spune : dardhë ‘dru … që na jep një pemë të shijshme … që quhet 
edhe kjo dardhë’ (lemn (=copac) … care ne dă un fruct gustos … care se cheamă şi 
el dardhë) ; mollë (‘măr’) ‘dru nga familia e Rozacevet … ; pema vetë’ (lemn  
(= copac) din familia Rosaceelor… ; fructul însuşi) ; pjeshkë (‘piersică’), ‘dru … që 
jep një pemë mishatake ; pema vetë’ (lemn (= copac) … care dă un fruct cărnos; 
fructul însuşi) etc. În Dicţionarul din 1980 (care pentru explicarea numelui fiecărei 
varietăţi de pom apelează tot la sinonimul dru), definiţia numelor de fructe 
cuprinde un sinonim mai puţin frecvent decât fryt şi pemë, şi anume kokërr16. Din 
definiţia dată de FS 1980 termenului kokërr reiese că sensul principal şi propriu nu 
este ‘fruct’, ci ‘bob, boabă’, kokërr putându-se folosi pentru a desemna fructele cu 
formă rotundă, boaba de strugure, sămânţa (boaba) de cereale (de grâu, de orez).   

Între cele două dicţionare explicative se observă şi alte diferenţe de 
organizare a materialului. Dicţionarul din 1954 aşeza numele pomului şi numele 
fructului sub două sensuri diferite, tratând separat denumirea pomului de 
denumirea fructului. Dicţionarul din 1980 le cuprinde în cadrul aceluiaşi sens, 
despărţite ca două simple accepţiuni semantice. Articolul pentru termenul pemë 
este structurat în chip asemănător cu articolele referitoare la soiurile de pomi şi de 
fructe: dru zakonisht i butë, fryti i të cilit hahet ; fryti i këtij druri, zakonsiht në 
trajtë kokrrash17 me madhësi e me ngjyra të ndryshme (lemn (= copac) de obicei 
cultivat, fructul căruia se mănâncă; fructul acestui lemn (= copac), de obicei în 
formă de boabe cu dimensiuni şi culori diferite).  

Derivatele şi compusele cele mai numeroase sunt de la sensul ‘fruct’: 
pemaxhi ‘vânzător de fructe’, pemëtar şi compusul pemëshitës ‘id’, pemurina s. f. 
pl. ‘fructe de toate felurile’, pemurina të thata ‘fructe uscate, poame uscate’, pemël 
‘fruct mic şi zemos al unor arbuşti sau al unor plante de pădure’, pemla pylli ‘fructe 
                                                                                                                                                       
‘roditor’, ‘productiv, folositor’. Se observă că, prin sensurile secundare derivate, fryt corespunde rom. 
rod. De la fryt se poate forma verbul frytëzoj ‘a lega rod’ ; ‘a face fructe, a rodi’ (despre plante şi 
pomi) : frytëzon pema ‘rodeşte pomul’ (FS 1980, s.v. frytëzoj). Un verb cu sensul ‘a face fructe’, 
derivat de la pemë nu există, aşa cum nu există unul în română ca derivat de la poamă ‘fruct’.   

16 Vezi în FS 1980 definiţiile pentru dardhë ‘pară’, mollë ‘măr’, kungull ‘prună’, qershi 
‘cireaşă’ etc.  

17 Din acest context, sensul ‘boabă’ al lui kokërr reiese clar.  
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de pădure’; de la sensul ‘pom fructifer’ s-au format pemishte ‘livadă, fermă de 
pomi’, pemëtore ‘livadă’ (dar şi ‘prăvălie unde se vând fructe’) (FS 1954, FS 1980).   

Se poate constata că în albaneză există şi termenul fryt, împrumutat din 
latină, ca şi pemë. Spre deosebire de rom. frupt, care porneşte de la sensul păstoresc 
de ‘produits d’un animal’ al lat. fructus, şi se încadrează în vocabularul creştin al 
respectării postului, alb. fryt păstrează sensul botanic18 pe care l-au conservat, cu 
excepţia românei, toate celelalte limbi romanice19. Alb. fryt ‘fruct; produs, rod, 
rezultat; câştig’ (FS 1954, s.v.) conservă destul de fidel structura semantică a lat. 
fructus: ‘produs, rod, fruct’ (Guţu 1983 s.v.) şi corespunde rom. rod. În traducerea 
lui Buzuku apare (la 1555) şi verbul frujtoj ‘a rodi’20 (Çabej 1996: 215). Perechii 
rom. poamă, rod îi corespunde în albaneză perechea pemë, fryt.   

Contextele în care apare pemë sunt numeroase: pemë të bëra, të pabëra 
‘fructe făcute (coapte), nefăcute (necoapte)’21, lëng pemësh ‘zeamă, suc de fructe’, 
pemët kanë bërë shumë ‘fructele s-au făcut multe’ (recoltă bună, bogată), mbeldh 
pemët ‘adună (recoltează fructele)’ (FS 1980). 

Neaşteptate sunt echivalările pe care le face Franciscum Blanchum (Frang 
Bardhi) în dicţionarul său latin-albanez de la 1635, traducând cu mollë ‘măr’ lat. 
pomum, iar pomarium cu kopshti mollevet22. Bardhi pare, aşadar, a atribui 
termenului din latină sensul dezvoltat de urmaşii romanici. O echivalare 
asemănătoare găsim şi în Dictionarium valachico-latinum, unde mară (variantă 
feminină a numelui neutru de fruct măr) este echivalat cu lat. pomum, iar varianta 
măr este tradusă cu pomus şi pomum. Dacă măr văratec este redat prin pomum 
aestivale, măr dulce cu pomum dulce, măr iernatec este tradus, totuşi, cu malum 
serotinum, iar măr vărgat cu malum variegatum etc23.  

O dovadă a importanţei pe care termenul pemë ‘fruct’ o are şi a locului său în 
vocabularul albanezei literare (standard) contemporane este faptul că apare ca 
termen generic încă în primele lecţii ale unui manual pentru străini de învăţare a 
albanezei: Në këtë dyqan Vera blen në çdo stinë perime të freskëta dhe pemë të 
ndryshme e të mira (În această prăvălie Vera cumpără în orice anotimp zarzavaturi 
(legume) proaspete şi fructe diferite şi bune). Urmează înşiruite sub denumirea 
comună pemë numele de fructe: mollë (măr, mere), dardhë (pară, pere), rrush 
(struguri), portokalle (portocale), limon (lămâie), arra (nuci), pjeshka (piersici), fik 
(smochină, smochine). Cuvântul este reluat cu frecvenţă destul de ridicată în 
lecţiile următoare; într-un exerciţiu de conversaţie : Ne hamë edhe ëmbëlsira ose 
                                                            

18 Pentru sensurile în latină ale lui fructus, vezi Ernout, Meillet 1959, s.v. fruor.  
19 Pentru concordanţele şi diferenţele de sens dintre română, albaneză şi limbile romanice, vezi 

Vătăşescu 1997: 154.  
20 Care nu s-a păstrat în limba actuală (vezi şi nota 15).  
21 Pentru corepondenţa dintre română şi albaneză referitoare la utilizarea verbelor a face refl. 

bëj refl. cu sensul ‘a se coace’, vezi Brâncuş 1999: 80.   
22 Blanchum 1635: 101. În acelaşi secol, însă, Pjetër Bogdani echivalează it. frutti cu alb. pemë 

(vezi Çabej 1996: 215).  
23 Dictionarium valachico-latinum: 100 (nr. 2478, 2542–2553). 



  Cătălina Vătăşescu  6 

 

136 

pemë (Noi mâncăm şi dulciuri sau fructe); la fel: Ajo vuri mbi tryezë … dhe pemë të 
ndryshme (Ea puse pe masă … şi fructe diferite)24.   

Cu sensul generic „arbore, copac”, fără referire la calitatea de pom fructifer 
sau nu, pemë25 apare, în manualul menţionat mai sus, câteva lecţii mai târziu: Në 
orën tetë nisen nga shtëpia. Pas një ore arrijnë në pyllin e vogël. Ata ulen nën një 
pemë dhe çlodhen (La ora opt pornesc de acasă. După o oră ajung în pădurice. Ei se 
aşază sub un pom şi se odihnesc)26; dată fiind asocierea cu termenul care are sensul 
‘pădure’, putem presupune, cu destulă îndreptăţire, că nu este vorba de pomi 
fructiferi. În chip asemănător, în exemplul următor, luat din textul care simplifică o 
snoavă, felul arborelui nu are importanţă, rămânând neprecizat: Një ditë, një 
majmun i vogël pa nga një pemë një arrë në barr. … Atëherë një majmun i madh 
kërceu nga dega e një peme dhe e mori arrën (Într-o zi, o maimuţică a văzut dintr-un 
pom o nucă în iarbă. … Atunci o maimuţă mare a sărit de pe creanga unui pom şi a 
luat nuca)27.   

Un alt manual, apărut în 2007, introduce în lecţia a VI-a frutë, -a s. f. ‘fruct’, 
neologismul împrumutat din italiană, iar în lecţia următoare introduce texte în care 
apare pemë cu ambele sensuri, ‘pom fructifer’, ‘fruct’28.  

Vitalitatea denumirii pemë ‘fruct’ în albaneză este dovedită de persistenţa sa 
în graiul albanezilor din Italia. Într-un manual alcătuit pentru învăţământul primar 
urmat de copii arbăreşi se află liste bilingve (în italiană şi în graiul albanez local) 
elaborate pe câmpuri onomasiologice. Se constată că termenul pemë ‘pom’ a fost 
înlocuit de împrumutul arvur din italiană, dar că pemë ‘fruct’ s-a păstrat, în chip 
surprinzător, nefiind concurat de cuvântul italienesc corespunzător frutto, care 
apare în lista paralelă. Cuvintele din albaneză pentru a desemna pomii fructiferi şi 
fructele sunt introduse ca echivalente pentru denumirile din italiană. Cu privire la 
inventarul de cuvinte albaneze, autorii fac următoarea remarcă, după ce dau lista de 
nume din italiană, (masculine, referitoare la pomi, şi feminine, referitoare la fructe): 
Come si può vedere [în albaneză] non c’è nessuna differenza tra albero e frutto, 
Candreva, Stamile [1979]: 49.   

În dialectul aromân, numele generice pentru pomul fructifer şi pentru fructul 
însuşi sunt omonime la singular. Diferenţa se face la plural: pom s. m., cu sensul 
                                                            

24 Radovicka, Karapici, Toma 1975: 81, 82, 96, 107; cuvântul este introdus în lecţia a treisprezecea 
şi repetat în lecţiile a cincisprezecea, a şaptesprezecea.   

25 FS 1980 s.v. dă următoarele exemple: pemë gjelbërimi (zbukurimi) ‘pomi (arbori) de 
verdeaţă (de înfrumuseţare = de ornament)’, pemët e pyllit (e parkut) ‘pomii din pădure (din parc)’.  

26 Radovicka, Karapici, Toma 1975: 127 (lecţia a 21-a); notăm că manualul are mai multe 
volume, iar exemplele pe care le dăm se află în primul volum.  

27 Radovicka, Karapici, Toma, 1975: 176.  
28 Pani 2007: 58, 66. Un exemplu care dovedeşte funcţia de termen generic a lui pemë ‘pom’: 

Afër kopshtit zoologjik është edhe kopshti botanik. Aty ka shumë bimë, pemë dhe lule. (Lângă grădina 
zoologică este şi grădina botanică. Acolo sunt multe plante, pomi şi flori). În aceeaşi ordine sunt 
introduşi termenii frut, -i s.m. şi apoi pemë în manualul Bardhi, Ismajli 1980 : 190, 200. Într-o lecţie 
recapitulativă sunt date sinonimele frut, pemë (Bardhi, Ismajli 1980 : 222), dar lipseşte numele 
pomului roditor.    
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‘arbre fruitier’, are pluralul pon’i, în vreme ce pom s. n., cu sensul ‘fruit (pomme, 
poire, prune)’, are pluralul poame (Papahagi 1974, s.v. pom1, pom2): pomlu sum 
pom va s’cadă (pomul-fruct sub pomul-arbore va cădea, în echivalarea lui 
Papahagi 1974, s.v. pom2). S-a conservat, ca şi în dacoromână, derivatul pometum 
‘verger’: pumet (Papahagi 1974). Cuvântul moştenit pom, pl. poame ‘fruct’ este 
concurat de împrumutul din turcă ghimişi, folosit la plural (în graiul grămostean, 
Papahagi 1974: 622) şi de împrumuturile romanice neologice frut s. n., pl. frute  
(< it. frutto), frută s. f., pl. frute (< it. frutta), fructu s. n., pl. fructe. Remarcăm 
situaţia asemănătoare din albaneză unde formele preluate din italiană au aceeaşi 
utilizare: frut s. m., frutë s. f., concurând forma veche, împrumutată din latină29. În 
aromână nu există un urmaş al lat. fructus, nici cu sensul botanic păstrat în albaneză, 
nici cu cel religios, format în dacoromână prin continuarea celui păstoresc moştenit din 
latină30. Nu avem date suficiente despre frecvenţa arom. pom, pl. poame31.  

Este interesant să constatăm că situaţia diferenţei de gen în dialectul aromân 
corespunde în unele cazuri celei din latina populară: numele pomului este 
masculin, în vreme ce numele fructului este neutru. Dacoromâna, albaneza şi 
majoritatea idiomurilor romanice conservă din latină forma de plural neutru pentru 
a desemna fructul, formă interpretată ca feminin singular. După câte se pare însă 
aromâna păstrează forma de singular neutru latinesc (pomum > pom), pe care o 
încadrează, prin formarea pluralului poame, în propriul sistem de substantive 
neutre (CDDE, nr. 1419, Papahagi 1974). În acest tipar se încadrează per1 s. m. 
‘păr’, per2 s. n. (pl. peare) ‘pară’ (CDDE, nr. 1326, Papahagi 1974) şi mer1 s. m., 
meri, mer2 s. n. meare (: drom. măr, meri; măr, mere); există însă şi varianta de 
singular de genul feminin peară, explicată, ca şi drom. pară, din forma de plural 
pira a neutrului lat. pirum. În alte cazuri, numele varietăţii de pom fructifer şi cel al 
fructului corespunzător se deosebesc la fel ca în dacoromână (numele pomului este 
masculin, numele fructului este numai feminin şi provine din forma de plural a 
neutrului latinesc), fără a fi atestate şi variante cu forme identice la singular: prun s. 
m., prună s. f. (nu există şi varianta de nume al fructului de genul neutru). La fel: 
cireşu s. m. ‘cireş’, cireaşe s. f. (pl. cireaşe) ‘cireaşă’; kearsic s. m. ‘piersic’, 
kearsică ‘piersică’ (Papahagi 1974).   

În legătură cu felul în care se prezintă perechile care în dialectul dacoromân, 
în cel aromân şi în albaneză continuă perechea pomus, pomum din latină, se pot 
constata, cum am văzut, diferenţe. În dacoromână se păstrează cu genul masculin 

                                                            
29 Çabej 1996: 218.  
30 Lat. fructus lipseşte din capitolul despre lexicul românei comune, elaborat de I. Coteanu în 

TILR II : 293 şi u., precum şi din Indicele de termeni moşteniţi din Papahagi 1974.  
31 Ar trebui reţinut faptul că termenul circulă la plural cu sensul ‘dulciuri, lucruri de mâncare, 

aduse ca daruri’ (la nuntă, la botez) şi nu cu sensul propriu botanic. Accepţiunea aceasta semantică 
ne-a fost comunicată de Nicolae Saramandu, căruia îi mulţumim pentru precizarea făcută. Specializarea 
semantică ar putea fi considerată un semn al scăderii frecvenţei de folosire cu sensul propriu.  
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pom (< pomus) şi cu genul feminin numele fructului, poamă (< pl. poma < 
pomum)32. În dialectul aromân se constată aceleaşi diferenţieri ca în dacoromână cu 
referire la numele celor mai multe dintre varietăţi; excepţie fac însă chiar termenii 
generici: pom, -i; pom, poame. Aromâna nu a moştenit, în acest caz, numele neutru 
de plural: poma. Ca şi dialectul aromân, albaneza prezintă identitate de formă între 
numele generic al pomului fructifer şi cel al fructului; în albaneză însă amândouă 
sunt de genul feminin, această identitate nelimitându-se la singular (ca în aromână), 
ci se prezintă la amândouă numerele şi în întreaga declinare. Albaneza a 
împrumutat numai forma de neutru plural interpretată ca feminin, pe care o 
foloseşte pentru desemnarea nu numai a fructului, ci şi a pomului roditor33, atât în 
cazul termenilor generici, cât şi în cazul celor mai multe denumiri de soiuri de 
pomi şi fructe34.  

În albaneza actuală numele pemë ‘fruct’ este viu şi utilizat în mod obişnuit, 
deşi concurat de împrumutul relativ recent din italiană. Împrumutul din italiană s-a 
sprijinit pe vechiul împrumut din latină, fryt. În dacoromână credem – în lipsa, 
totuşi, a unui studiu amănunţit care să urmărească prezenţa în graiuri şi în limba 
standard – că termenul poamă nu mai face parte din lexicul activ, având, poate, şi o 
încărcătură stilistică. O dovadă că această ipoteză este plauzibilă o constituie 
încercarea de a traduce pemë (din exemplele albaneze pe care le-am dat mai sus) cu 
rom. poamă. Rom. poamă este concurat în limba standard de împrumutul din latină 
fruct. Situaţia aceasta, în care termenul din latină se păstrează, în faza actuală, mai 
bine în albaneză decât în română, am întâlnit-o şi la alte perechi de cuvinte: aut > 
rom. au, alb. a ; arena > arină, rërë, rânë ; civitas > cetate, qytet ; clarus > chiar 
„clar”, qartë ; cogitare > cugeta, kujtoj ; desiderare > deşidera, deşira, dëshiroj ; 
fructus > frupt, fryt ; grumulus > grumur, grumbull; invitare > învita, ftoj ; lavare > 
la, laj ; paenitare > pănăta, pendohem ; pensum > păs, peshë ; pigritor > pregeta, 
përtoj ; quadragesima > păresimi, kreshmë ; gens, -ntis > gint, gjind ; pausare > 
paos, răposa, pushoj, *pettia > pâţă, pjesë. Subiectul pierderii în româna 
contemporană a unor cuvinte moştenite sau al limitării în întrebuinţare s-a conturat 
pe parcursul comparării cu albaneza, limbă în care unele dintre ele sunt mult mai 
bine fixate în stadiul actual.  
                                                            

32 Pentru felul în care dacoromâna a generalizat sistemul moştenit din latină al numelor de 
varietăţi de pomi şi al numelor de fructe, vezi Hristea 1968: 66 şi urm., în care se fac precizări 
privitoare la limbile romanice în general, continuatoare, cu modalităţi proprii, ale aceleiaşi diferenţieri 
pe genuri pe care au moştenit-o din latina populară. Exemple din italiană am dat mai sus, raportate la 
formele din graiul albanez din sudul Italiei.   

33 Un studiu interesant ar putea urmări felul în care se încadrează morfologic numele copacilor 
care nu fac fructe comestibile. Astfel, împrumturile din latină de nume de arbori care nu produc fructe 
comestibile, şi care au corespondente româneşti, păstrează genul masculin la care au trecut în faza 
populară: plep (rom. plop) < populus, frashër (rom. frasin) < fraxinus.    

34  Exemplu: pjeshkë s.f. ‘piersic’, ‘piersică’, dar fik s.m. ‘smochin’, ‘smochină’.  
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L’ÉVOLUTION DU LAT. POMUS, POMUM  

EN ROUMAIN ET EN ALBANAIS 
 

RÉSUMÉ 
 

Le roumain et l’albanais continuent, en conservant le sens, lat. pomus ‘arbre fruitier’, pomum 
(pl. poma) ‘fruit’. Roum. pom, alb. pemë élargissent leur contenu et peuvent désigner toute sorte 
d’arbre. Roum. poamă ‘fruit’, rod (< sl.) et alb. pemë ‘fruit’, fryt (< lat. fructus, que le roumain a 
gardé avec un sens différent) forment des paires correspondantes. Le dialecte aroumain ne conserve ni 
la forme de pluriel (poma) de pomum, ni fructus ; il ne connaît ni l’emprunt rod, fait au slave. 
L’aroumain semble continuer lat. pomus m. (pom ‘arbre’) et pomum n. (pom ‘fruit’), en formant une 
homonymie partiellement identique avec celle de l’albanais (qui, pourtant, se serve du féminin latin). 

Dans le stade actuel, entre le mot roumain poamă et celui albanais pemë il y a une différence 
notable de fréquence.  
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THE ATLAS LINGUARUM EUROPAE AS AN INSTRUMENT  
FOR EUROLINGUISTIC RESEARCH*  

WOLFGANG VIERECK 

1. INTRODUCTORY REMARKS 

Bernardino Biondelli (1804–1886), today at least half forgotten, was in many 
ways an original scholar – also in the area of linguistic geography. Four decades 
before Jules Gilliéron published his Petit Atlas Phonétique du Valais Roman 
(1881), which comprised some 25 localities and 36 regional maps, and fully sixty 
years before Gustav Weigand and, once more, Jules Gilliéron brought out their 
larger operations of this kind, Biondelli presented fascicle 1 of his 
programmatically challenging Atlante Linguistico d’Europa in 1841. The issues 
discussed were, according to the subtitle, “Nozioni preliminari, classificazione, 
carattere e regno delle lingue indoeuropee”. With the pan-European project, the 
Atlas Linguarum Europae (ALE), Biondelli’s far-sighted anticipation of such 
dreams and his spadework on behalf of cartographic projections of linguistic facts 
on a European scale seem all the more remarkable. 

His map “Prospetto topografico delle lingue parlate in Europa” is interesting 
from a historical perspective. When it appeared in 1841, historico-comparative 
linguistics had already made some progress, but its greatest achievements were still 
to come in the second half of the nineteenth century. Biondelli’s map was, of 
course, constructed according to the knowledge of the time and it is thus not 
surprising that it shows a number of terminological and factual inaccuracies. In the 
20th century, the idea of a European linguistic atlas was first advocated by Wilhelm 
Pessler in 1929 in the area of word geography. The phonologists followed only a 
few years later with Roman Jakobson’s project presented at the congress of 
linguists in Copenhague in 1936. The Second World War, however, put an end to 
these projects. After the war Emil Petrovici and Manuel de Paiva Boléo were 
among the first to support the realisation of a European linguistic atlas. 
                                                 

 * I am very grateful to Professor Nicolae Saramandu that my article can be published here in 
its complete form. I was an invited speaker at the Bucharest 5th International Linguistics Symposium 
for which I would like to thank the organisers, especially Professor Saramandu, and presented parts of 
my contribution on September 27, 2013. 
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Several years later Mario Alinei had the plan to analyse Indo-European 
phonemes on a European scale, whereas Antonius A. Weijnen was the first to 
envisage an interlingual, comparative map and then an interlingual, comparative 
atlas. Weijnen was thus the founder of the ALE in 1970, whose first president he was. 

The ALE map “Carte de distribution des familles et des groupes 
linguistiques” gives an accurate description of Europe’s linguistic situation. It can 
easily be consulted in the project’s publications, whose latest fascicle, fascicle 7, 
appeared not too long ago (Viereck 2007/2008). The ALE map distinguishes 
between six language families: Altaic, Basque, Caucasian, Indo-European, Semitic 
and Uralic. In these language families, 22 language groups in total can be counted, 
namely 

Altaic (2): Mongolian and Turk languages;  
Basque (1); 
Caucasian (2): Abkhazo-Adyge and Nakho-Dagestanian; 
Indo-European (10): Albanian, Armenian, Baltic, Germanic, Greek, 
Iranian, Celtic, Romance, Romany and Slavic; 
Semitic (1): Arabic (Maltese); 
Uralic (6): Finnish, Lappish, Permic, Samoyed, Ugric and Volgaic. 

These, in turn, consist of many individual languages. It thus becomes 
apparent that the demands on scholars to interpret the heterogeneous data collected 
in 2,631 localities from Iceland to the Ural mountains are very high indeed. 

The ALE can be called a linguistic atlas of the fourth generation, being 
preceded by regional and national atlases as well as by atlases of language groups. 
Atlases of the fifth type, i.e. on entire language families such as Indo-European, or 
of the final type, namely a world linguistic atlas, do not exist as yet, although 
interesting work has fairly recently been made available with The World Atlas of 
Language Structures (Dryer et al. 2005). The ALE is the first continental linguistic 
atlas. Its frontiers are neither political nor linguistic but simply geographic. The 
choice of the continent has nothing to do with Eurocentrism but only follows from 
the present state of research. Unfortunately, the ALE net is not uniform. Different 
countries collected materials in different ways, using new fieldwork, published 
sources, such as existing national linguistic atlases or dictionaries and unpublished 
archives. While this is perhaps the only way in which such a large-scale project 
could have been carried out in practice, one must lament the loss of synchrony due 
to the chronological discrepancies involved in such a procedure. 

It is always the oldest vernacular words that are looked for in the various 
languages. These are then put on symbol maps and interpreted either synchronically or 
diachronically as the cases require. According to Alinei (1983: XXII–XXIII). 
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“there is little chance of a serious breakthrough in historical and geographic 
linguistics unless different language groups and families are studied simultaneously 
in their mutual relationships and on the basis of one of their most important 
parameters, namely their dialect continuum in historical and modern times. Dialects, 
and not only languages, since any comparative study of standard languages [...] by 
neglecting dialects, necessarily gives only a partial and incomplete reconstruction of 
the linguistic continuum; modern dialects, and not only ancient languages, as is 
traditional in Indo-European studies, for it is possible that modern dialects preserve 
more archaic features than the most archaic written documents […]”. 

 

Until now commentaries of 72 notions and 94 computer-produced multi-
colour maps have been published, large-format productions (74 cm × 60 cm), each 
with an accompanying sheet of equal dimension explaining the various symbols 
employed. The objective here has been to create a symbology indicating conceptual 
congruity across language (-family) boundaries. 

2. PRESENTATION OF A TYPOLOGICAL MAP 

The ALE is, primarily, an interpretative word atlas. Typological maps are 
few in number. They deal with the presence vs. absence of the definite article, the 
position of the adjective with regard to the noun or with the obligatory vs. free use 
of subject pronouns. 

As to the definite article, Europe is divided roughly into two areas (see Map 1): 
The western area shows the article and the eastern area does not. More specifically, 
the whole Slavic area with the exception of Bulgarian and Macedonian, the whole 
Uralic area except for Hungarian and the Altaic and Caucasian areas do not have 
the definite article. Within the area where the article does appear, there is an 
additional opposition between pre- and postposition of the definite article. Basque 
differs from the surrounding prepositive Romance areas; but within the Indo-
European area itself not only the Scandinavian area (Danish [with the exception of 
the Danish dialects of West and South Jutland that use a prepositive definite 
article], Norwegian, Swedish, Faroese and Icelandic), but also a compact area 
formed by Albanian, Romanian (the only Romance area with postposition), 
Bulgarian and Macedonian (the only Slavic areas with the definite article) have 
postposition. The picture is thus contradictory: for, on the one hand, postposition of 
the definite article isolates the Scandinavian area from its common Germanic ancestry; 
on the other hand, it contributes to unifying, despite their different origin, all Balcanic 
groups: Romanian of Romance origin, Bulgarian and Macedonian of Slavic origin, and 
Albanian of Illyric origin. This feature is one of the many on the basis of which the 
Balcan linguistic area forms a Sprachbund The distributional area shows that the 
formation of the definite article is more recent than that of genetic branchings (Alinei 
1997a: 33, with several corrections and additions). 
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Typological Map: Languages with without definite article 

Map 1 
 

Generally speaking, the areal distribution of typological features does not 
seem to correspond to that of genetic features within the framework of language 
families or language groups. 

The interpretation of word maps follows different lines. Three aspects are 
important in this connection: loanword research, etymological research going back 
to prehistoric times and the study of motivations in designating certain objects. 

3. LOANWORD RESEARCH 

Loanwords usually belong to the historical period, as they are connected with 
technology, culture and commerce. The ALE has important contributions to its 
credit in this area. Generally speaking, there are no problems with etymology. One 
such example is the expressions provided for the notion ink. A commentary on ink 
has not yet been published within the ALE framework. In ancient times black ink 
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was mostly produced with lampblack. In the 3rd century A.D., a mixture of soluble 
iron salt with tannic acid, often extracted from oak bark, came into use. This type 
of ink spread among the tribes of Europe. Therefore the word for ‘ink ’ in present-day 
Germanic languages is identical with ‘black ink’, cf. German schwarz wie Tinte 
(‘black as ink’) or schwarz auf weiß (‘black on white [paper]’) or English 
atramentous ‘black as ink’. The same is true of the most widely diffused 
expressions for ‘ink’ in the Slavic area, such as Russian černila, Polish czernidło, 
Czech černidlo and Sorbian čornidło. They all go back to a Proto-Slavic root 
*čьrnidlo meaning ‘black colour, ink’. The words for ink in Finnish, Ingrian, 
Votic, Karelian, Mordvin, Lappish, Permic and Samoyed tšernila are all loans from 
Russian černila. Also Irish dubh goes back to Old Irish dub ‘black’. In addition to 
this most widespread colour, there were and there are also inks of different colours. 

In the southern Germanic area and in the British Isles, the use of ink goes 
back to the contact with the Romans during the first centuries A.D. Ink came to 
Scandinavia from the British Isles. Attestations written with ink in the Runic 
alphabet have come down to us from the 13th and 14th centuries. 

According to the Oxford English Dictionary (1989) black is “a word of 
difficult history”. Frings (1966: 158) assumes that Old English blæc, blac was a 
translation of Latin atramentum ‘ink’, derived from Latin ater ‘black’. Old English 
blæc, blac came to Scandinavia from the British Isles with the introduction of 
Christianity. Whereas black meaning ‘ink’ is obsolete in English today (cf. Oxford 
English Dictionary 1989, s.v. black, sb. 2a), all the Scandinavian languages have 
retained it with this meaning (cf. Swedish bläck, Icelandic blek, Danish blæc, 
Norwegian and Faroese blekk). Finnish (b)läkki is a loan from Swedish and 
Lappish blækka is a loan from Swedish/Norwegian. 

The loans from Latin atramentum (librarium) are, of course, not restricted to 
the west and north Germanic area. They appear in direct form in Belorussian, 
Ukrainian, Czech, Slovak, Polish atrament and Lithuanian (a)tramentas. The loan 
process started from Polish. 

In the German-speaking area Tinte dominates, going back to Latin tincta 
(aqua) ‘coloured (water)’. The word must have been borrowed after the second or 
High German consonant shift. Tinte predominated over the words going back to 
Latin atramentum as well as to Latin encaustum. From German, Tinte spread to a 
number of languages such as Polish (tint[a]), Lithuanian (tinta), Latvian (tinte), 
Estonian (tint), Livonian (tint) and Slovene (tinta). The Ukrainian form tinta could 
also have been borrowed from Hungarian tinta. This is a direct loan from Latin, as 
is the case with Spanish and Catalan, Portuguese and Italian tinta. 

In the western Germanic area, in parts of the Romance and the Slavic areas, 
words succeeded that go back to Late Latin encau(s)tum which, in turn, derives 
from Greek εγχανστόν. Originally, this term denoted purple ink, used by the 
Roman emperors for signing documents. From there the general meaning ‘ink’ 
developed as we find it today in French encre, Italian inchiostro, Friulian ingiustri, 
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Polish inkaust, Czech inkoust, English ink, Dutch inkt and Rheno-Westphalian 
dialectal forms. According to De Vries (1971) Latin encautum was adopted in the 
Rhineland when Roman emperors resided in Trier (Augusta Treverorum), the 
oldest city in Germany. From there it spread into Old Dutch, Old Low German and 
northern Old French, attested there as enque (11th century). Enque became Middle 
English enke (first attested in 1250) and Modern English ink. In the Old French 
form, the Greek accent was retained in this Latin loan, while Italian inchiostro and 
Old Occitan encaut follow the Latin stress pattern. 

Another interesting loanword example is potato. Originally, potato referred 
to the plant Batatas edulis, having tuberous roots, now distinguished as sweet or 
Spanish potato. The first attestation in English for the tuber is 1555. Somewhat 
later it also referred to the Solanum tuberosum, again to both the plant and the 
tuber. In 17th-century attestations of the word it is often impossible to determine 
which plant is meant. While the native region of the first-mentioned plant is 
unknown – it is cultivated for food in most tropical and sub-tropical regions of 
the world – the tuber of the Solanum tuberosum, the common potato, belonged 
to the important food crops in the Andean highlands. It is believed that Spanish 
sailors introduced the common potato into Spain and Portugal, according to the 
Oxford English Dictionary (1989), “soon after 1580, and thence, c. 1585, into 
Italy” (s.v. potato, 2a). From there potatoes were taken to Austria, Germany, 
Switzerland, the Netherlands, and to France. 

How the potatoes came to England is difficult to say. They may have been 
introduced from Spain or may have reached England independently. From there 
they soon found their way to Ireland. John Gerard (1597) refers to potatoes 
growing in England in 1596, but he was wrong in stating that he had obtained 
them from Virginia, whence the name Virginia potatoes comes (first attested in 
1597). No Indians were cultivating potatoes at that time. Rather, they were 
carried to the New World by early English, Irish and Scottish colonists, probably 
ignorant of their New World origin. Hence Irish potato is still used in Southern 
American English to distinguish the common potato from the sweet potato. 

Potatoes as nourishment for the people were first used in Europe on a 
large scale in Ireland. Between 1845 and 1849 the potato blight led to a 
disastrous famine and forced very many Irish to leave the country in the second 
half of the 19th century. As Map 2 shows, they also settled in England, mostly 
around Liverpool, where Anglo-Irish praties was still well attested in the mid-
20th century. Originally, Irish preata, prata, fata are loans from English potato 
that the Irish later reimported into England as pratie(s). Another allusion to the 
Irish must be seen in murphies, due to its rare occurrence in England not 
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mapped by Viereck/ Ramisch (1991). Murphy is today a common family name 
in England, the density of which, however, is greatest in the historical 
Lancashire area. With the county reform of 1974 this large county was divided 
into several smaller units. Next in Murphy-density is London. Map 3 reveals an 
especially strong correlation of both areas with Irish immigration. In Lancashire 
it was possible to prove linguistically even one century later that many Irish 
immigrants found work there. Half a century earlier Wright (1898–1905) had 
attested murphy for a much greater area in England in his English Dialect 
Dictionary. Onions’ (1966) Oxford Dictionary of English Etymology notes “from 
the common Irish surname Murphy, with allusion to the potato being a staple 
article of food of the Irish peasant” (s.v. murphy). In Ireland the surname 
Murphy had, of course, nothing to do with potato, but derived from Irish  
Ó Murchadha, descendant of Murchadh ‘warrior at sea’ (Irish muir ‘sea’ and 
chadh ‘warrior’). The third strongest concentration of Murphy today is in 
Lanarkshire in Scotland. The industrialised area in and around the third largest 
city in Great Britain, Glasgow, attracted many Irish looking for work, which 
they apparently also found there. As was to be expected, the 1881 Census 
results already showed the three concentrations of Murphy in the United 
Kingdom quite clearly. 

English potato goes back to Spanish patata, batata and ultimately to the now 
extinct Tainos language of Haiti (Martin 1963). It is equally attested in Swedish 
potat(a), potät(a), Norwegian potet(e), Danish potet, patet and Dutch petat, patat. 
Much more often than the full form potatoes, the form with the omission of the 
first unstressed syllable occurs in England, mainly as taties. The same tendency is 
also at work in other languages, as in Norwegian tetes. In English taters an 
unetymological r developed in regions in which the pronunciation of a postvocalic 
r was generally preserved in the dialects, the so-called rhotic areas, while tates 
comes from a non-rhotic area in England. It is highly likely that chitties is a form 
of (po)tatoes/taties with affriction of the initial t-. It is undoubtedly related to chat 
noted in the Oxford English Dictionary (1989) as dialectal, meaning ‘a small poor 
potato’ (s.v. chat, sb. 4). An etymology is not offered here. Equally unclear is the 
etymology of spud. According to the Oxford Dictionary of English Etymology 
(Onions 1966) it means ‘spade-like implement for digging or weeding’ (attested in 
the 17th century) and ‘potato’ (first attested in 1845) (s.v. spud). It is to be assumed 
that here the designation of the implement was later transferred to the product dug 
out with it. 

Finally, priddhas, like praties, is due to language contact, this time with 
Gaelic that was spoken on the Isle of Man (Manx priddyryn, pl.). 
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Potatoes – What root-crops da you grow?: II (Viereck – Ramisch 1991) 

Map 2 

Given the wide-spread use of the potato in the European eating culture, it is 
surprising to note that it has no name of its own in the Germanic languages to 
which I restrict myself here. As mentioned above, potato (and related terms) 
originally referred to a different plant. This ‘no name of its own’ is even more 
obvious when the many designations are taken into account that go back to ltalian 
tartufolo, meaning ‘truffle’. To these belong, for example, earlier, i.e. late 16th 
century, German Tartuffel, now Kartoffel, Frisian kantüffel, kartüffel, Icelandic 
kartafla, Danish kartøffel and Norwegian kantoffel. Here, again, the first unstressed 
syllable may be omitted, as in German Tyft, Tofels, Norwegian toflar, Danish 
tǿffelken and Frisian tuwwelke. 

Apart from the potato and the tartufolo groups quite a number of terms exist 
for the potato that are in actual fact descriptions of the tuber, motivated by a 
comparison with the fruit of much older well-known plants: 

● with apple as a simplex or as a second element of a compound: Swedish 
äpple, jordäpple, Norwegian eple, jordeple, Dutch aardapel, Frisian eerdaapel, 
German Erdapfel, Erpfel. 
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The last example shows that compounds are sometimes no Ionger transparent 
but turned into opaque compounds due to various assimilatory processes. In 
England such motivated names did not catch on. The Oxford English Dictionary 
(1989) lists earth-apple as obsolete, supplies the meaning ‘potato’ with a question 
mark and adds “translating French pomme de terre”. 

● with pear as a simplex or as a second element of a compound: Swedish 
pära, jordpära, Norwegian pære, German Birne, Erdbirne. There are also cases 
with variation of the first element, in which more or less synonymous expressions 
with ‘earth’ are used, such as German Grundbirne and Bodenbirne (Viereck 1997). 

4. ETYMOLOGICAL RESEARCH: FAITHFULNESS TO 
RECONSTRUCTED ROOTS 

Insights into the ethnolinguistic origins of Europe are also expected from the 
ALE. This is a most lively and controversially debated field at present. In the area 
of Indo-European scholarship, scholars developed three theories during the last 
decades, the oldest being the Invasion Theory according to which there was a 
gigantic invasion at the beginning of the Metal Age that brought Proto-Indo-
European to Europe. Archaeology and genetic research proved a little later, 
however, that there was irrefutable evidence for cultural continuity from the 
Paleolithic to the Bronze Age in Europe. These insights led to the so-called 
Neolithic Dispersal Theory, which assumes that Neolithic farmers coming from the 
Middle East introduced Proto-Indo-European into Europe, and the Paleolithic 
Continuity Theory, which assumes that there were no invasions from non-
European peoples. With the following example I want to show that it is not without 
speculation to deal with aspects going so far back in time. Alinei, a strong 
supporter of the Paleolithic Continuity Theory, asks “Why has Indo-European a 
common word for ‘dying’, but not for ‘burying’ and ‘grave’?” (Alinei 2008: 15) 
and concludes that only the Paleolithic Continuity Theory can account for this. He 
places his common word for ‘dying’ (Proto-Indo-European *mer-, attested, 
according to him, in Celtic, Germanic, Italic, Greek and Balto-Slavic) to Middle 
Paleolithic, which must therefore be regarded as belonging to Common Indo-
European, while the notions of ‘burying’ and ‘grave’ belong, respectively, to the 
Upper Paleolithic and Mesolithic, when they were already expressed by different 
Indo-European words. In order to do this Alinei had to manipulate the data. In 
addition to *mer- which, contrary to Alinei’s belief, is not attested in Celtic, nor in 
Albanian or Tocharian, the following verbal roots are listed in Mallory and Adams 
(1997): 150), s.v. death with the meaning die, ‘perish ’: *nek-, *ųel- and *dheu-. 
They were as equally widespread as was *mer-, and, consequently, of the same 
age. In contrast, the distributions of *dhgwhei- ‘perish’, attested only in Greek and 
Sanscrit, and *(s)ter- ‘kill’, attested only in Germanic and Old Irish, suggest late 
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isoglosses in Indo-European. Thus, judging from the distributions of the verbal 
roots in Proto-Indo-European we can postulate at least a relative temporal 
difference between the two groups without pinpointing it to a specific period. If we 
are faithful to the data, as, of course, we should be, Alinei’s example does not 
prove what he says it proves. All too often scholars are so proud of their theory that 
they disregard the data when they do not fit the theory. This led Raven I. McDavid, 
Jr., who, as a dialectologist, had always been faithful to the data to the remark that 
“for many linguists, data has become the most obscene of all four-letter words” 
(1972: 192). 

4.1. Etymological Considerations 

In connection with the above remarks designations of ‘grave’ will be 
investigated in a number of European languages. They were elicited as responses to 
the ALE question: “Quel est dans votre dialecte le nom du trou dans la terre ou l’on 
met le mort?” [What is in your dialect the name of the hole in the earth where one 
lays the dead?]. As already noted above, these words are very old indeed in 
European languages. The first forms of burial appear already in the Middle and 
Upper Paleolithic (Viereck 2006). These words are divided into remarks on Indo- 
European and Non-Indo-European languages. I shall start with the former as they 
were and are clearly dominant in Europe. 

4.2. Indo-European Languages 

The modern expressions for grave in these languages can be traced back to 
the following eight roots: 
 

4.2.1. Indo-European *ghrebh- ‘to dig’, ‘to scratch’, ‘to scrape’ (Pokorny 
1959–1969: 455f.), ?*ghrebh- ‘to dig’ (Rix/Kümmel 2001:201) 
 

In most European languages the modern expression for the hole in the earth 
in which one lays the dead goes back to this root. In the Germanic languages it 
developed into Gothic and Old High German graban, Old English grafan and Old 
Norse grafa. From these verbs nouns were formed, namely Old High German grap 
>Modern German Grab, Old English graf> Middle English grave (the disyllabic 
form was probably due to the especially frequent occurrence of the word in the 
dative [locative] case) >Modern English grave, Old Norse grof > Danish grav, 
Swedish graf and Icelandic gröf, Old Saxon, Middle Low German, Middle Dutch 
graf > Modern Dutch graf. 

As Old Church Slavonic shows grebó ‘to dig’ and grobo ‘grave’, the 
mentioned root is also the basis for most of the Slavonic languages: Today we have 
grob in Serbian, Croatian, Slovenian and Bulgarian, grób in Polish, hrob in Czech 
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and Slovak and row in Sorbian. Slovenian dialects also show the diminutive grobec 
as well as grobišče, groblje and pogrob, all going back to this root. Russian grob 
today means ‘coffin’, whereas it also meant ‘grave’ earlier (Pfeifer 1999: 590). 
Whether Romanian groapǎ ‘grave’ is related to the Slavonic languages, for 
instance, to Bulgarian grob, is a matter of debate. There are etymologists who 
assume groapǎ to be autochthonous, and others who relate it to Albanian gropë, 
also meaning ‘grave’, ‘pit’ (Ciorǎnescu 2002: 379). That gropë is an old word in 
Albanian becomes apparent through the presence of the related verb gremonj ‘to 
dig’. The notions for ‘grave’ in Romani show that Romani borrowed freely from 
neighbouring languages: hrobos is a loan from Slovak hrob, grabo a loan from 
German Grab, govr a loan from Yiddish kewuro and morminto a loan from 
Romanian mormânt (Wolf 1960: 93, 102, 154). 
 

4.2.2. Indo-European *tuem ‘to swell (Rix/Kümmel2001: 654) 
 

This root developed into Old Greek (and Modern Greek) τυμβος ‘earth-
mound’, ‘grave-mound’ (Hofmann 1950: 378 and Frisk 1954–1972: 943f.) and 
Latin tum ēre ‘to swell’, which, in turn, gave tumulus ‘earth-mound’, ‘grave-
mound’. English tumulus is a loan from Latin; its meaning is ‘an ancient sepulchral 
mound’. The post-classical, Church Latin expression tumba ‘grave’ indicates that 
this word is a late loan from Greek and not a further development of the Latin 
words mentioned (Walde 1930–1956: 715). Tumba penetrated into several 
Romance languages, see French tombe and tombeau, Italian, Provençal and Catalan 
tomba and Spanish, Portuguese and Sardinian tumba, always meaning ‘grave’ (Dee 
1997: 536). Löpelmann (1968: 1314) lists tonba and tunba ‘grave’ in Basque; these 
are loans from the neighbouring Romance languages. English tomb – with obsolete 
spellings tumb and tumbe – ‘grave’ is a loan from Old French tombe. The final -b 
began to be mute in English in the early 14th century, but the spelling has survived 
and since the 17th century has been the accepted form. Tumba was also borrowed 
into German where it means ‘sarcophagus-like structure of a grave with a ledger’. 

 
4.2.3. Indo-European *bhedh- ‘to prick, especially in the earth, to dig’ 

(Pokorny 1959–1969: 113f.), *bhedhhr ‘to prick, to dig’ (Rix/Kümmel 2001: 66) 
 

In Latin this root developed into fadere, fōd(i- ‘to dig’, fodicäre ‘to prick 
repeatedly’ and fossa ‘the ditch’; ‘the pit’. One finds modern fossa with the 
meaning ‘grave’ in Catalan and Rhaeto-Romance. 

With Bretonic béz, Welsh bedd and Cornish bedh also three Celtic languages 
possess words for ‘grave’ with the same root. The development came about via 
Gaulish bedo- ‘ditch’. 

Related forms are found in Hittite paddai ‘digs’, Old Church Slavonic bodo 
‘to prick’, Lithuanian bedù ‘to prick’, ‘to dig’; Gothic badi ‘bed’, Old High 
German betti ‘bed’ > Modern German Bett ‘bed’ and – since the 17th century – 
Beet ‘garden bed’ and Old English bed(d > Modern English bed. 
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“The primitive notion ‘a dug out place’ had quite disappeared in Germanic, in 
which the word had only the two senses ‘sleeping-place of men’ and ‘garden bed’. lt 
is uncertain whether the latter came independently from the root idea of ‘dig’, or 
whether it was a transference from a bed for sleeping, with reference to its shape or 
purpose”. (Oxford English Dictionary 1989, s.v. bed, sb.). 

4.2.4. Indo-European *sep- ‘to occupy oneself with something’, ‘to honour 
something/someone’ (Pokorny 1959–1969: 909), ‘to care about’, ‘to honour’ 
(Rix/Kümmel 2001: 534), ‘to pursue something with sincere sympathy’ (Walde 
1930–1956: 487) 

 

From this root and its extension *sep-el ‘respect’, ‘care’ Latin sepelīre ’to 
bury’ (‘to inter’ or ’to burn’) developed, which, in turn, also gave sepultüra 
‘burial’, also ‘burning’ and sepulcrum ’grave ’, ‘grave-mound’. Modern reflexes of 
these words can be found in almost all Romance languages, see Catalan sepultura 
or sepulcre (Corominas 1954: 28), Portuguese sepultura or sepulcro (Machado 
1977: 182), Italian sepoltura or sepolcro, Spanish sepultura or sepulcro and French 
sépulture or sépulcre. English sepulchre ‘a tomb or burial-place’ and sepulture 
‘interment, burial’, ‘a burial-place, grave’ are loans from Old French. 

Connections exist with Sanscrit sápati ‘caresses, cares’ and with Old Persian 
hapariya- ‘to show respect’. 

 
4.2.5. Indo-European *(s)kep-, *(s)kop- or *(s)kap- ‘to cut with a sharp tool’, 

‘to split’ (Pokorny 1959–1969: 930ff.), *(s)kep- ’to hoe ’, ‘to cut’ (Rix/ Kümmel 
2001: 555). 

 

Here we have a case of the so-called mobile s. When Indo-European s formed 
the first member of an initial consonant group, it was an unstable sound and liable 
to disappear under conditions which have not yet been accurately defined. 

Old Prussian enkopts ‘to bury’, Lithuanian kãpas and Latvian kaps, both 
meaning ‘grave (-mound)’, go back to this root. There is Greek (σ)κάπετος ‘ditch’, 
’grave ’ and Old Church Slavonic kopajo, kopati ‘to dig ’ (Fraenkel 1962–1965: 
217). Polish kapi ‘churchyard’ and Russian kopa ‘heap, stack’ must also be 
mentioned in this connection. 

 
4.2.6. Indo-European *uer- ‘to lock, to cover, to guard, to save’ (Pokorny 

1959–1969: 1160f.), ‘to protect’, ‘to save’ (Rix/Kümmel 2001: 684f.). 
 

The Albanian deverbal noun varr/vorr ‘grave’ developed from this root 
(*uornā). Varr is the southern or Tosk dialectal variant, whereas vorr is the 
northern or Geg form. There is a connection with Albanian vathë ‘enclosure’ and 
probably also with Albanian birë ‘hole’ and grovërë ‘pit’ (Meyer 1982: 37). 

From this root also developed, inter alia, Middle Irish fert ‘grave-mound 
(closed with stones)’ (>Modern Irish fert ‘grave[-mound]’), Gothic warjan, Old 
Norse verja, Old English werian > Modern English to ware (the Old English 
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meanings ‘to guard’, ‘to defend’ did not survive into Middle English) and Old High 
German werian > Modern German wehren ‘to defend’, ‘to protect’. 

4.2.7. Indo-European *men- ’to think, to be mentally excited’ (Pokorny 
1959–1969: 726ff. and Rix/Kümmel 2001: 435f.) 

This root developed into Greek μέμονα ‘desire, remember ’, Oscan memnim 
‘memorial’ and Latin meminī ‘remember’ and monumentum/monimentum  
‘memorial’, ‘something that reminds’, ‘tomb’. Romanian mormânt/mormînt and 
Romani morminto, both meaning ‘grave’, are derived from the last-mentioned 
word (Meyer-Lübke 1935: 465, Cihac 1879: 170 and Wolf 1960: 154). Latin 
monumentum/monimentum also found its way into Welsh, cf. mynwent ‘graveyard’, 
and into English. The earliest recorded sense of monument in English, now 
obsolete, was ‘a sepulchre, place of sepulchre’. 1300 is the first attestation listed in 
the Oxford English Dictionary (1989), 1658 the last in this meaning. The sense ‘a 
structure of stone or other lasting material erected in memory of the dead, either 
over the grave or in some part of a sacred edifice’ was adopted in English only in 
the late 16th century (Oxford English Dictionary, 1989, s.v. monument, sb. 1 and 5b). 

Related expressions exist in a number of Indo-European languages, such as 
Sanscrit manyate ‘thinks’ and mánas- ‘sense’, Armenian i-manam ‘understand’, 
Old Irish do-moiniur ‘believe, mean’, Lithuanian menù ‘to remember’ and manyti 
‘to understand’, Latvian minet ‘to remember’ and Old Church Slavonic po-mǔneti 
‘to remember’. 

4.2.8. Indo-European *mogh- ‘big, strong, heavy’ (Wade 1999: 123) 

Wade sees a connection between this Indo-European root and present-day 
Russian mogila ‘grave’, namely via Old Church Slavonic mogti ‘to be able to’. 
However, he also mentions alternatives and alludes to possible connections with 
Arabic maghārah ‘cave’, Albanian gamulë (with g-m/m-g metathesis) ‘mound of 
various kinds’ and Romanian mǎgurǎ ‘mound’. 

Vasmer (1950–1959: 144), in contrast, places Old Russian mogyla ‘grave-
mound’ together with Old Church Slavonic mogyla ‘mound’, Bulgarian mogila 
‘mound’, Serbian and Croatian gòmila or mògila ‘heap of earth’, Slovenian gomila 
‘heap of earth’, Czech and Slovak mohyla ‘heap of earth’, ‘grave-mound’ and 
Polish mogila ‘grave, grave-mound’. Today mogila is obsolete in Slovenian. 
The basic meaning of all these words was ‘mound’. To these ought to be added 
as likely Slavic loanwords Romanian mặgurặ, already mentioned above, and 
Albanian gamulë as well as magulë ‘mound’, a small hill - the latter is a form of 
Albanian used in Greece. Moreover mogila is found today not only in Russian, 
as mentioned already, Ukranian and Belorussian, but also in the Uralic  
Komi-Permyak, where it must be considered as a loan from Russian. 
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4.2.9. Irish and Scottish Gaelic uaigh 

Modern Irish and Scottish Gaelic uaigh ‘grave’ goes back to Old Irish uag, 
which meant the same. Uad also exists, but this is only a Middle Irish graphic 
doublet of uag. Several etymologists explain it as an old word for ‘eye’. In a 
number of languages ‘eye’ served to designate a hole, an opening, as in Old Irish 
derc (> Modern Irish dearc), Greek, Gothic augo-dauro ‘window’, Old Icelandic 
vind-auga ‘window’, Sanscrit gŗhāksa- ‘window’ (literally ‘eye of the house’). 
This hyothesis, however, remains somewhat doubtful, as Gothic augo alone lends 
itself to several explanations (Vendryes 1978: U-2). 

4.3. Non-Indo-European Languages 

In the case of loanwords Non-Indo-European languages have already 
occasionally been mentioned. 

4.3.1. Basque 

Apart from the Romance loans tonba and tunba ‘grave’, Basque has hilobi 
‘grave’, ‘burying place’ and hilarri ‘sepulchre’. Both nouns derive from the base 
hil that as a verb means ‘to die, to kill’ and as an adjective ‘dead, peaceful, quiet’ 
(Kühnel 1999: 33). Whereas -obi is a suffix, harri is a noun and means ‘stone ’. 
Löpelmann (1968: 518f.) sees the origin of hil in Aegean that came into Basque via 
Iberian mediation. Evidence for this is the similarity of Iberian ildu with Basque il 
du ‘he killed him’. Furthermore, there are connections with Etruscan hil or il ‘to 
kill, to sacrifice’ and Hebrew hilel ‘to pierce’, ‘to injure’. 

4.3.2. Finno-Ugric Languages 
4.3.2.1. Finnish and Estonian: In Finnish there is only one word for ‘grave ’, 

namely hauta. According to the most recent Finnish etymological dictionary 
(Kulonen 1992: 148) hauta has equivalents with the same meaning in all the Finnic 
languages: Ingrian hauta, Veps haud, houd, Karelian hauda, Votic auta, Estonian 
haud and Livonian öda. The word has an etymological counterpart also in Lappish: 
Norwegian Lappish haw‘de, which is believed to be a Finnish loan, and Swedish 
Lappish saude ‘tar pit’. ‘Tar pit’ is also in Finnish tervahauta, that is ‘tar grave’. 
Hauta might be a loanword from Proto-Germanic *saua > Proto-Finnic *savta 
‘grave’ (Koivulehto 1976). Proto-Germanic *sauþa developed into Old English 
sēaþ ‘pit, grave; well’ > Modern English seath ‘pit, hole, well, pool’, now obsolete. 
Like Finnish hauta Estonian haud is found in all netpoints of the ALE. As 
secondary responses there are some compounds in Estonian, for instance 
surnuhaud, surnehaud < surnu ‘dead, corpse’, actually a past participle of the verb 
surra ‘to die’, which is of Finno-Ugric origin + haud, and kooljahaud, kooluhaud < 
koolja’dead person, deceased ’, a deverbal noun of the verb koolda ‘to die ’, which 
is of Uralic origin + haud. 
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4.3.2.2. In Hungarian, ‘grave’ is sír, the etymology of which is unknown. 
However, there is an attempt to relate sír to the Finno-Ugric period and explain it 
as inherited from that base language, but there are etymological and phonetic 
difficulties. Sír was first attested in 1055 with the same meaning the word has 
today, namely ‘grave, grave-mound’. Moreover, there are two compounds for this 
notion: sírgödör (Benkö 1993–1997: 472 and 1332) where gödör means ‘valley, 
hollow’ (first attestation 1251), ‘great hole’ (1566), ‘grave’ (1777) and sírhalom 
with halom meaning ‘small mound’ (1055) and since the 16th century ‘heap, 
quantity, thrust’. 

4.3.3. Semitic/Maltese 

‘Grave’ is qabar in Maltese, which comes from Arabic qabr ‘grave’. This is a 
deverbal noun which is derived from the verb qabara ‘to bury’. In the past, 
Romance/Italian tomba seems to have been used in restricted circles, too; it is 
extant in the place-name It-Tomba, found in Victoria, Gozo. The place-name is 
associated with a square where there was once a medieval cemetery. 

4.3.4. Altaic Languages, Especially Turkish 

A number of words meaning ‘grave’ exist in Old Osman, in the Turkish 
literary language and in Turkish dialects. Among the Old Osman words mention 
must be made of delik < delük ‘hole’, eşin < eş ‘to dig’, kara ev: literally ‘black 
house’, karaηu: literally ‘darkness’, kör < a loanword from Persian gür ‘grave’,  
sin < originally a loanword from Chinese ts ‘in ‘inner room of an ancestral  
hall’, ‘tomb, sepulchre’ and yėr ķarn? literally ‘earth-belly’ (yėr ‘earth’ + ķarn 
‘belly’ +?=possessive ending of the 3rd pers. sing.). 

Expressions for ‘grave’ in the Turkish literary language are: mezar < Arabic 
mazar ‘place of pilgrimage’, ‘sanctuary’ < Arabic zära ‘to visit’ and meşhet ‘grave 
of a martyr’ < Arabic maşhad. In Turkish dialects the following words are attested 
for ‘grave’: gömgen < Turkish göm- ‘to bury’ + gen, which is a rare word-
formation element, görün < a loanword from Persian ‘grave’ + an unidentifiable 
second element, kara yėr: literally ‘black earth’ (kara ‘black’ and yėr ‘earth’), sin 
< Old Turkish sin, which is a loanword from Chinese ts’in ‘inner room of an 
ancestral hall’, ‘tomb, sepulchre’, teşik < teşük ‘hole’ and yağz yėr: literally  
‘dark-brown earth’ (yağz ‘dark, dark-brown’ and yėr ‘earth’). 

4.4. Semantic Considerations 

In most Indo-European languages – and beyond – the nouns were derived 
from a verb, as the designations for ‘grave’ go back to the activity that was 
necessary to produce one. All the Germanic languages belong to this large group 
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and, with few exceptions, in the Slavonic languages all the corresponding 
expressions go back to the same root (cf. 4.2.1). Also those words that are derived 
from *bhedh-/*bhedhh;- and * (s)kep- belong to this group (cf. 4.2.3 and 4.2.5). In 
one way or another the act of digging is the basis of the word. One can conclude 
with reasonable certainty therefore that in the respective countries the dead body 
was laid in a hole in the ground that had previously been dug. The Anglo-Saxons, 
by the way, dug a rather deep rectangular grave, often of considerable dimensions. 

Also in other languages deverbal nouns exist where, however, the act of 
digging is not expressed. In the case of the root *tuem- the original verb is not to 
be taken literally as nothing really swells (cf. 4.2.2). Rather one must assume that 
tumuli were the basis of this root that looked like a swell in the fields. In contrast 
to, for instance, *ghrebh-/?g’rebh-  a hole was probably not dug first but the dead 
body was covered with earth from which a mound resulted that looked like a swell. 
The same can be said of the root of Russian mogila, if one follows Vasmer ‘s 
intepretation (cf. 4.2.8). Albanian gamulë and magulë also belong here. 

From verbs are also derived those nouns that go back to the roots *sep-, *uer- 
and *men- (cf. 4.2.4, 4.2.6 and 4.2.7). Here, however, acts and feelings are 
expressed that describe how one should treat dead persons, namely to honour, to 
cover, to guard or to remember them. 

If one follows Wade (1999) and traces Russian mogila, which is also found in 
other Slavic languages, back to the root *mogh-, this would be an exception within 
the Indo-European language family as this expression would then derive from an 
adjective and not from a verb (cf. 4.2.8). Wade sees the connection between a 
grave and the adjectives ‘big, strong, heavy’ in the description of a grave either as a 
dominating spot or as a place where the strong, powerful people, that is the Slavic 
elite, lie buried. 

Also in Maltese, Turkish and Basque deverbal nouns are attested. It is 
striking that only in Basque the meaning of the verbal root is connected with death 
(cf. 4.3.1). In this, Basque differs clearly from all other languages mentioned where 
death plays no role in designating the grave. 

5. MOTIVATIONAL RESEARCH 

So much to loanwords and early etymo1ological research within the frame of 
the ALE. But there is a third important aspect, namely the study of motivations. 

Motivational mapping is an innovative manner of interpreting geolexical 
data. It goes beyond an interest in etymology and asks for the causes or the motives 
in designating certain objects. 

Only in a large-scale project such as the ALE can this approach be 
successfully pursued. In national, let alone regional linguistic atlases, the area is 
usually too small for the approach to be very productive. This may be one reason 
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why it had aroused so little interest prior to the ALE. Another may be seen in De 
Saussure’s dominance in modern linguistics. The arbitrariness of the linguistic 
sign, important as it is for the functional aspect of language, left hardly any room 
for the genetic aspect of language, i.e. for the serious study of motivation. Seen 
more narrowly, however, the motivation of a linguistic sign is not in opposition to 
its arbitrariness, as the choice of a certain motive itself is not obligatory. 

As regards the ALE, insights into Europe’s cultural past follow less from 
loanwords and from reconstructed roots. Loanwords, as pointed out already, are too 
young, while reconstructed roots involve very early periods but are usually 
motivationally opaque and thus not very revealing for a cultural analysis. Insights 
into Europe’s cultural past rather follow from motivations in so far as they are 
transparent. This is an important point, as formal differences between languages 
can thus be eliminated and the focus is solely on semantic parallelisms. 

The motives for naming an object, of course, vary enormously. To give an 
example: Popular names for the plant Taraxacum Dens-leonis or Leontodon 
Taraxacum abound in Europe, which is no doubt due to its wide distribution. The 
names are not old, as the plant cannot safely be documented in the writings even of 
the early Middle Ages. Among the many motivational aspects there are those 
names referring to the shape of the leaves and to medical properties, i.e. to the 
effect the plant has on the bladder and the bowels. Dandelion, found everywhere in 
England, loan-translates medieval Latin dens leonis. According to the Oxford 
English Dictionary (1989) it first appeared in English in 1513 in the form dent de 
lion. ‘Tooth of the lion’ is also attested, e.g., in German Löwenzahn, Danish 
lóvetand, Norwegian lovetann, Spanish diente de léon, Italian dente di leone and 
Welsh dant y llew. However, the standard French expression pissenlit refers to 
medical properties. It is interesting to note that pissenlit was taken over by 
neighbouring German and Dutch dialects as Bettpisser, Bettseicher, Seichb/um and 
pisbloem, zeikbloem respectively (see Viereck 1997). In his study Les noms 
populaires des plantes dans les Pyrénées Centrales Jean Séguy concluded: “le 
chiffre le plus remarquable est celui du caractère forme ... en additionnant ... forme 
des feuilles, des fruits et des fleurs, on obtient 45,84%” (1953: 380). Both Séguy 
(1953) and Seidensticker (1997) describe the different motivations in designating 
plants that refer to the various forms of the leaves, the blossoms and the fruit, but 
completely exclude mythology and the history of religion and culture that are in the 
centre of the discussion here. 

5.1. Cultural History and Religion 

For elucidating Europe’s cultural past the frame of reference is the history of 
religions, as religion is the basis of every culture. Geolexical data show that the 
cultural history of Europe is not made up of random elements and events but 
follows a unified, well-structured pattern where three separate layers can be 
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distinguished, namely a historical layer, i.e. a Christian/Muslim layer, and two 
prehistorical layers, i.e. an anthropomorphic layer going back to the Metal Age and 
an even earlier zoomorphic layer that also includes kinship representations. They 
are connected with more primitive societies of the Stone Age (cf. Alinei 1997c: 
27). Cultural morphologists had already described the basics of the two 
prehistorical layers in the 1920s and 1930s (see, e.g., Frobenius 1929). In view of 
the atlas results the third historical layer followed automatically. Unlike vertical 
dead archaeological stratigraphies, linguistic stratigraphies as presented on ALE 
motivational maps are horizontal and all the above layers are still alive. 

Generally speaking, the results are not surprising. Responses to the oldest 
layer are, of course, lowest in number. They are mainly to be found in the 
periphery of Europe, namely in Russia and parts of the Balkan. Answers that refer 
to the anthropomorphic layer are about twice as frequent as those of the 
zoomorphic layer. With the exception of Germany, the Netherlands and some 
regions in southeastern Europe (Hungary, Romania and Bulgaria) they are 
distributed fairly evenly over Europe, however with clear differences in frequency. 
Most of the anthropomorphic responses are, again, to be found in the periphery 
with Portugal in the West, Norway in the North, Sicily in the South and the Baltic 
states, Poland, Belorussia, the Ukraine and Russia in the East. In one locality in 
Lithuania five anthropomorphic answers were attested! Lithuania is in some 
respects a special case. This was the last European country that became 
christianised and that only in the late 14th century. Therefore pagan rituals are still 
very much alive there. The old pagan religion is known in Lithuania today as 
“Romuva”. Among its three main gods, Perkūnas, the god of thunder, is the most 
important one. His name often occurred in responses given by Lithuanian ALE 
informants. (For more information on Baltic, especially Lithuanian pagan religion 
cf. Trinkunas 2002.) Another reason why Lithuania is a special case is provided by 
the great English philologist Joseph Wright who remarked: “From a linguistic point 
of view I love the Lithuanians more than any race under the sun” (Sladen 2010: 
20). In contrast to Sladen who calls this, strangely enough, a “perhaps perverse 
claim” (2010: 20), Wright, of course, knew that Lithuanian was then and is now the 
most archaic among all the Indo-European languages spoken in Europe, and as a 
result it is very useful, indeed, indispensible in the study of Indo-European 
linguistics. In Hungary, Romania, Bulgaria and Albania zoomorphic and 
anthropomorphic responses are in complementary distribution: frequent 
zoomorphic answers show hardly any anthropomorphic ones there. The most equal 
distribution of responses, however – surprisingly – not the most frequent in 
occurrence, is shown by the youngest layer. Christian motivations occur mainly in 
Spain, central Europe, Hungary and the Baltic States. 

After this more general survey a number of examples as they relate to the 
three layers will be provided. Apart from analysing on a European level names for 
animals, plants, natural phenomena including planets and supernatural powers, I 
have substantiated this model by adding names for bread (Viereck 2000), names 
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for children’s games (Viereck 2003) and – together with my wife – names for 
diseases (Viereck/Viereck 1999). These areas are not touched in the ALE. 

5.2. The Christian/Muslim Layer 

The layer that can be recognized and dated most easily belongs to history, 
namely to Christianity and Islam. As this is the most recent level, it also occurs 
very frequently in the data. Within this layer Christian motivations appear much 
more often than Muslim ones, thus mirroring the difference in the areal spread of 
the two religions in Europe. 

Among animals, designations of the smallest and weakest pig of a litter can 
be mentioned in this category. In England and Wales apart from Daniel, Anthony 
(-pig) was elicited, sometimes as Tanthony, a wrong separation of Saint Anthony. 
He was the patron saint of swineherds to whom the smallest pig of each litter was 
usually vowed. In Italian we find Antonio del porco, in various parts of Germany 
Su-Antoni and in Switzerland Säu-Antoni. 

The butterfly1, too, is Christianized in Europe, mainly in the South. In Greece 
the ALE notes the following: ‘little Easter’, ‘beautiful young man’ and ‘the Pope’s 
wife’, i.e. the wife of a Greek Orthodox priest. The last-mentioned expression 
clearly belongs to the historic layer, the last but one to the anthropomorphic layer 
and the first expression (‘little Easter’) is in between, so to speak. While Easter is 
of Christian origin, the pre-Christian influence makes itself apparent in the 
response ‘little Easter’. We meet this designation also as an answer to Christmas 
and I will comment on it then. In Finland the butterfly is also called ‘Brigit’s bird’ 
and in Norwegian dialects marihoena ‘hen of the HolyMary’. 

Also the lady-bird yields a rich harvest everywhere in Europe. Most 
commonly a Christian or Islamic religious being or notion is associated with 
another animal, such as a bird (cf. English lady-bird), a hen (Danish marihǿne, 
French poulette au bon Dieu, Catalan gallineta de la Mare de Deu), a cow (English 
lady-cow or cow-lady, French vache à Dieu, Italian vacchetta della Madonna), an 
ox (Spanish buey de Dios, Romanian boul-popeǐ) or a beetle (German Marienkäfer, 
English lady-bug). The religious being or notion can be ‘God ’ (Spanish arca de 
Dios ‘God’s chest’), ‘angel’ (Breton elik doue ‘God’s little angel’), ‘Jesus’ 
(Swedish Jesu vallflicka ‘Jesus’ shepherd’), ‘(Virgin) Mary’ (Swedish jungfru 
marias nyckelpiga ‘Virgin Mary’s key servant’, Italian anima della Madonna ‘soul 
of the Holy Virgin’, French bête de la Vierge ‘animal of the Holy Virgin’) or the 
names of saints such as, in Italy, S. Martino, S. Gioani, S. Nicolà, in France, Saint 
                                                 

1 Cf. Dutch botervlieg, German Butterfliege. The Oxford English Dictionary (1989) surprisingly 
notes “The reason of the name is unknown” (s.v. butterjly). In the Germanic area the belief was 
widespread that witches in the appearance of butterflies stole butter, milk and cream. Compounds 
with butter- occur most often. Dutch boterhex, boterwijf – designations belonging to the 
anthropomorphic layer – clearly point to the belief in witches. 
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Jean, Saint Jacques, Sainte Catherine and, in Spain, San Antón. In the Muslim area 
we find ‘Allah’, ‘mosque’ and ‘Fatimah’, the name of Mohammed’s daughter. 

For plants the magico-religious motivations are more numerous. That the 
proof of ‘language as a mirror of the history of religions’ is possible so 
convincingly in botany is due to the founder of modern botany, Carl Linnaeus. He 
laid down the rules for naming plants and decided to retain all those names of 
plants that had been named after kings, gods or Christian saints. The pansy (Viola 
tricolor) may be called Heiliges Dreifaltigkeitsblümchen (‘little Holy Trinity 
flower’) in German. The daffodil (Narcissus Pseudo-Narcissus) is Saint Peter’s 
bell in Wales, and Saint Peter’s herb is an expression for the cowslip (Primula 
veris) in parts of England. Among the plants named after Christian saints may also 
be noted Latin herba sancti Johannis ‘St. John’s wort’, German Johanniskraut 
‘John’s wort’, English St. John’s wort (Hypericum) and St. George’s beard 
(Sempervivum tectorum). In English quite a number of plant names refer to the 
Virgin Mary, such as Lady’s candlesticks (Primula). The milk thistle (Silybum 
marianum) is Lady’s thistle, St. Mary’s thistle, Marian thistle, holy thistle in 
English, Mariendistel ‘Mary’s thistle’ in German, Chardon Marie ‘Mary’s thistle’, 
lait de Notre Dame in French, Marietidsel in Danish, Carduo mariano in Italian, 
Mariatistel in Norwegian and Máriatövis in Hungarian. 

Natural phenomena as well as planets also testify to a Christianization and 
Islamization in Europe. The classic example of the ALE is the rainbow - and not 
only for the most recent Ievel but for the whole geolexical stratigraphy. 
Everywhere in Europe we find compounds with, e.g. ‘belt’, ‘bow’, ‘bridge’, 
‘ribbon’, ‘ring’ plus a religious motivation such as ‘God’s belt’, ‘Noah ’s bow’, ‘St. 
Barnaby’s crown’ or ‘Allah’s bow’. In Albanian there is ‘Mary’s belt’ and ‘Our 
Lady’s belt’, in Latvian dieva juosta ‘God’s belt’. Once the basic structure of the 
classificatory system had been worked out, it became clear that the rainbow had 
been considered sacred by European peoples and that with the advent of new 
religions lexical innovations were coined expressing the same relationship that had 
existed earlier. Also the moon once had a religious veneration, still discernible in 
Hungarian istenkalácsa (‘God’s cake’). The fieldworker labelled this form ‘jocular’ 
and thus modern, which, of course, it is not. German Herr Mond as a form of 
address belongs to a pre-Christian cult; similarly the address in German Frau 
Sonne. With regard to the sun Tuaillon notes: “Il est sans doute regrettable que le 
genre ne soit pas indiqué; cette donnée aurait peut-ệtre, en domaine germanique du 
moins, montré quelques régions qui donnent au soleil un autre genre que celui de la 
langue nationale” (1983 : 5). 

Also Christmas belongs to the natural phenomena as it is based on the 
pre-Christian winter solstice. Many of the responses can be allotted to this 
important pre-historic event.  

The following groups, spanning the three layers, can be distinguished 
here. I shall concentrate on the Balkan: 
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● ‘log’: a pre-agrarian relic: We have Albanian buzmi ‘log’ > nata e buzmit 
‘the log’s night’ (= Christmas Eve); see also Serbian/Croatian bàdniäk 
‘log’; it is related to badnjī dan ‘Christmas Eve’. “In Northern Albania the 
Christmas log is also venerated by the Muslim population, and the 
lengthening of the days is celebrated by processions, farming rituals, such 
as lustrations of the barnyard, of the cattle, of fruit trees and working 
tools. The log is greatly honoured: buzmi bujár ‘noble log’ is the 
respectful greeting addressed to it on the eve. The fire must burn the 
whole night. (Alinei 1997b: 266). Since Christianisation was more 
successful with the winter solstice than with the summer solstice, such 
fires for the winter solstice are met with today much more rarely. A 
similar idea is found in central Italy where ceppo ‘log’ means ‘Christmas’. 
Or see English Yulelog, German Christusklotz ‘Christ’s log ‘or Julblock 
(Yule block), French bûche ‘log’, Basque gabonzuzi (from Gabon ‘bonne 
nui’) or xubil, both meaning ‘log’. These expressions were no longer 
elicited by the ALE. Here different religious conceptions become 
intermingled. A Christian syncretism is also found in Italian ceppo di 
Pasqua ‘Easter log’.  

 

 
(Gesamtkarte cf. Alinei 1997b) ital. Ceppo, ceppo di Pasqua (black symbols in central Italy)  

Map. 3 
 

● ‘(winter) solstice’: agrarian cults of the solstice: Hungarian (also Hungarian 
in Romania, Slovakia, ex-Yugoslavia): karácsony (napje); cf. also (Old) 
Russian koročun, Bulgarian kračon ‘Christmas Day’ < Serbian/Croatian 
kràčati, Russian korači t ‘to step, to pass’ > ‘a passing day across the 
turning-point’ > winter solstice’. 
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● designations denoting a ‘new beginning’, ‘New Year’: Albanian nata e 
kolendrave ‘New Year’s Eve’ < Latin calendae ‘the first day of the 
month’; cf. Bulgarian kólada ‘Christmas’ > Romanian and Slavic colinde 
‘ritual songs for Christmas’, Albanian kolendarë ‘Christmas singer’. 
“The colindatori sing first at their host’s house, then at all the village’s 
houses ... to chase evil spirits away and announce their arrival .... 
[They] bring health and wealth, represented by a branch of fir placed in 
a vase full of honey and chickpeas ... A good number of colinde reflect 
a cosmic mythology quite alien to Christendom, concerning the 
creation of the world... God places the earth on four silver pillars.... 
Other archaic collinde present an island in the middle of the sea, where 
a gigantic tree grows, around which a group of girls dances”. (Alinei 
1997b:271). 

● ‘birth’, ‘birthday’: expressions denoting the birth of the sun and of cultures, 
see Albanian [natal’aššə] < Italian natale + the Albanian suffix  
-ashë < Latin natalis, cf. Natalis Solis, Natalis Invicti ‘birth of the 
undefeated sun’. 

● ‘little God’, i.e. the anthropomorphised sun: Serbian/Croatian božić, 
Macedonian božić/božik > Albanian bozhiq, bozhik, Romanian božić < 
pre-Christian origin (‘little God’, ‘child-God’) 

Then we also find Christian names for Christmas, of course. Seen in a 
European perspective, they are relatively rare. 

● ‘Easter’: see Albanian pashkët, Greek πάσχα, [paskal’a] or Spanish 
pascua(s). ‘Easter’ for Christmas was also elicited in Frisian. 

● ‘little Easter’: See Albanian páshka e vogël, Greek [mikr’i paskal’a] or 
Sardinian [paskidz’edda]. The pre-Christian influence is noticeable here. 
In pagan times two important feasts were celebrated in the course of the 
year. By naming Christmas ‘Little Easter’ it was made plain that the more 
important of the two was that in spring and summer, the real Easter. 

● ‘Christ’s Easter’: See Albanian pashka e krishtit. 
● ‘Christ’s birth’: Here Albanian crishtlindje < crisht + Albanian lindje 

‘birth’ and Polish Boże Narodzenie (‘God’s birth’) can be mentioned. 

5.3. The Prehistoric Layers 

Within the prehistoric period two levels can be distinguished, one 
characterized by ‘supernatural’, ‘superhuman’ pagan figures and, leaving 
anthropomorphism, the other by still earlier zoomorphic and kinship 
representations. The basic structure has remained the same from prehistoric to 
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historic times. It is quite natural that present-day evidence for the two prehistoric 
layers, especially for the zoomorphic layer, is less overwhelming. 

5.3.1. The Anthropomorphic Layer 

This middle layer is characterized by anthropomorphic representations. 
The same notions that provided examples for the other layers can be drawn 
upon here. 

Animals provide quite a number of magico-religious names. The motivation 
for the smallest pig of the litter in Ireland is ‘little fairy’ (sióg) and ‘fairy elf’ 
(siabhra). For the weasel there is ‘fairy’ in English, ‘witch’ in French, ‘Diana’ in 
Sardinian, ‘demoiselle’ in German and ‘domestic genius’ in Russian. Taboo 
motivations also belong here, as Albanian bukël(z) (<bukur ‘beautiful, pretty’), 
Serbian/Croatian and Macedonian lascia, Russian laska ‘dear, darling’, Italian 
[bella] donnola ‘[beautiful] little woman’ or French belette ‘little beautiful 
woman’, all names for the weasel. They were coined to flatter the dangerous 
animal and to win its favour. The lady-bird is associated with the Finno-Ugrian god 
Ukko (‘the Old Man’), in Frisian with the elf Puken (‘puck’), in southern Italy with 
the elf Monachello, in Romanian with Paparuga and ‘witch’ and in Greek with the 
Moira. The butterfly appears in Austria as ‘the forest elf and in Dutch as boterwijf 
and boterhex (‘butter witch’). Fairy names for the butterfly are also attested in 
Italian (farfarello) and French (farfardet), both closely connected with farfalla 
‘butterfly’. The grasshopper may be ‘pregnant mother’ and ‘lady’ in Italian and 
‘demoiselle, dame’ in French. According to Alinei, these names point to an earlier 
no longer recognisable sacred female being. 

As for plants, the motivation ‘fairy’ occurs in England for the Primula veris 
(jairy cups), ‘witch’ in English dialects for Pyrus Aucuparia, Leontodon 
Taraxacum and Digitalis purpurea. Furthermore, Wright’s English Dialect 
Dictionary (1898–1905) notes ‘Jupiter’ for Sempervivum tectorum. 

For the supernatural powers such as the corn spirit we also encounter 
anthropomorphic motivations such as, in Ireland, carlin, seanbhean (both meaning 
‘old woman’), old maid, (old) hag, cailleach (‘old hag’, also meaning ‘witch’). A 
mythical ‘old man’ (der Alte, der Kornalte) is widespread in Germany, as is a 
mythical ‘old woman’ (die Alte. altes Weib) (cf. Beitl 1933/2000). 

Among natural phenomena and planets, the rainbow has anthropomorphic 
representations everywhere in Europe. In the Turkic area they are associated with 
Tängri, in the Uralic area with Ukko and Tiermes, in the Indo-European area with 
Laume (in the Baltie region), Iris, ‘old woman’ (in the Romance region), often 
together with ‘bow’, ‘bell or ‘ribbon’. For thunder as well as for lightning one 
encounters Germanic Thorr, Lithuanian Perkūnas and the Finno-Ugric Ukko. 
Names for cloud can be motivated by ‘old man’, as in Swedish. For the moon we 
find ‘old man’ in the Nenets area and ‘hoary old man’ in Ostiac and for the sun 
there is the sun-god Yarilo in Russian and Ukrainian. 
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5.3.2. The Zoomorphic Layer 

In the most archaic layer that can be distinguished, i.e. the zoomorphic and 
totemic layer characteristic of egalitarian societies, the realia investigated appear in 
the form of either an animal or a kinship name. 

Starting with supernatural, magico-religious beings, an appropriate example 
would be the last corn sheaf cut at harvesting into which the vegetation demon, it 
was believed, retreated. In Ireland we find granny (‘grandmother’) and in German 
Mutter (‘mother’), Grosse Mutter (‘grandmother’) or Erntemutter (‘harvest 
mother’) as designations for the last corn sheaf. Animal names are also attested for 
the last corn sheaf: girria (‘hare’), hare’s bite/sheaf/seat/tail, cow, hog, piardóg 
(‘crayfish’), rabbit and swallow occur in Ireland. Many more animals are recorded 
in Germany (cf. Beitl 1933/2000). 

Riegler (1937/2000) had already interpreted wild animals and insects as relics 
of a totemistic view of the universe in which they would be our closest relatives. 
This relationship, similar to kinship, is consequently expressed by kinship terms. 
Propp (1946) notes that the totem animal in its original form is embodied by the 
‘mother’ and by matrilinear kins. This is indeed what we most often find in 
European dialects. Many kinship names were recorded for the lady-bird: 
‘grandmother’ in, e.g., Polish, Russian, Serbian and Croatian, ‘mother’ in, e.g., 
Romanian, Belorussian, ‘aunt’ in German and Italian, ‘bride and spouse’ in, e.g., 
Turkish, Albanian, Italian, ‘sister-in-law’ in Bulgarian. ‘Grandfather’ occurs in 
Swedish and Maltese and ‘uncle’ in Albanian. 

The butterfly as a relative appears as ‘grandmother’ in Rhaeto-Romance 
(mammadonna), as ‘mother’ in German and Sardinian and as ‘(grand)father’ in the 
Uralic area. 

Kinship names for the weasel abound: Albanian nusëz, nuse lalës (<Albanian 
nuse ‘bride’, ‘young spouse, youngest daughter-in-law’ + lalë, which is an 
allocutive for ‘relatives ‘). In Greek there is vυφίτσα ‘bride’ and in Bulgarian 
nevestka, bulka ‘bride, young spouse’. They have a clearly totemic origin. 
Moreover, (‘little’) ‘bride’ is also attested, e.g., in Romanian, Turkish, Italian, 
Greek, and German, ‘godmother’ in, e.g., Galician and Spanish (comadreja), 
‘daughter-in-law’ in Portuguese, Occitan, Italian, Turkish and Hungarian, ‘mother’ 
in England and ‘godfather’ in German. 

Many more examples of this type can be cited. Thus the bear is called 
‘mother’, ‘father’ and ‘grandfather’ by Turkic and Tartar peoples and ‘dear 
grandfather’ by the Swedes. The Hungarians call it ‘godfather’ and the Lapps 
‘clever father’. The fox appears as ‘godfather’ in German (as vaddermann voß in 
Low German ‘Mr godfather fox’ or as Herr gevatter in High German ‘Mr 
godfather’) and as mon cousin in French. The French word parent ‘relative’ is a 
name for the cuckoo in that language, and the toad is called großmudder 
‘grandmother’ in Low German. 
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It must be interpreted as a sign of prehistoric totemism when tribes or their 
leaders were given names of animals. The leaders of the Jutes Hengist (‘stallion’) 
and Horsa ( ‘horse ‘) or the leader of the Goths Berige (‘bear’) are cases in point, 
as are the Germanic Wylfingas (‘wolf’), the Italic Hirpi (from Latin hirpus ‘wolf’) 
and the Piceni (from Latin picus ‘woodpeeker’). 

Compared with animals, plants do not seem to play the same role in 
totemism. Some plants are given kinship names, others are associated with animals. 
The pansy (Viola tricolor) is called bratky (‘brother and sister’) and ‘cuckoo’ in the 
Ukraine, and Stiefmütterchen (‘little step mother’) in German. 

As to natural phenomena and planets, the moon is called ‘grandfather’ in 
Nenets and thunder is called ‘father’ and ‘grandfather’ in the Finno-Ugric area. 
These relationships are clearly totemic. In this class of realia animals occur rather 
often. For the rainbow we have ‘dragon’, ‘snake’, ‘ox’, ‘cow’, ‘fox’, ‘drinking 
animal’ or simply ‘drinker’ in many European languages and dialects. In Albanian 
the zoomorphic designation [Arkub Al‘εni] exists, which is a loanword from Italian 
arcobaleno ‘whale’s bow’ or ‘dolphin’s bow’ in want of the non- existenee of 
whales in the Mediterranean. Moreover, we find Albanian ylber ‘dragon’, ‘serpent’ 
for the rainbow. Other zoomorphic representations appear with thunder, also 
‘dragon’ and ‘serpent’ and with lightning (‘whale’ and ‘dolphin’). 

5.4. Conclusion 

In the process of the cultural development of Europe we thus find recurrent 
structural patterns: the same reality was first given kinship and zoomorphie names 
to be followed by anthropomorphic names and finally by Christian and Islamic 
names – and this across all language and dialectal borders. 

The three periods mentioned, of course, do not end and begin abruptly. 
Archaeological finds show that there were fluid transitions also between the Stone 
Age on the one hand and the Metal Age on the other and that anthropomorphic 
representations were known also in the Neolithic period (cf. Müller-Karpe 1998). 
Also Riegler noted: “Remarkable are the many transition phases that led from the 
theriomorphic to the anthropomorphic apperception” (1937/2000: 826f.; translated 
from German). That the transitions between the pagan and the Christian layer can 
be better documented are to be explained with the greater temporal proximity to us. 
Up to the early 4th century A.D. the early Christian church had been an 
underground church and it took many centuries until the Christian faith had 
penetrated the whole of Europe. In Scandinavia, heathendom and Christianity had 
co-existed down to the 11th century (cf. Capelle 2005, who calls his book 
characteristically “heathen Christians”) and Lithuania became christianised only in 
the late 14th century. 

Just as earlier pagan places of worship had turned into Christian places of 
prayer, so Christian churches turned later into mosques. The best-known example 
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of such a transformation is no doubt the Hagia Sophia in Istanbul. Also Jewish 
synagogues were consecrated as Christian churches. A good example of where the 
change was even kept in the name is the Sinagoga Santa Maria la Blanca in Toledo, 
which had become a Christian church already in 1405 long before the Jews were 
expelled from Spain in 1492. 

With new religious beliefs a wave of new designations followed, yet the old 
conceptions often remained the same. To take just one example out of many: 
 

“When Christianity came to Britain, the bright yellow flowers of the plants in 
the Hypericum family that had been associated with the golden brightness of Baldur 
the sun-god came to be called St. John’s wort, as Baldur’s Day became St. John’s 
Day. The plant continued to be thought a cure for wounds and on St. John’s Eve 
good Christians wore a sprig of it to ward off evil spirits and especially to protect 
themselves against the stray thunderbolts of the gods” (Ashley 1974: 116). 

 
Saint John’s Day is the Christian equivalent of the summer solstice, one of 

the most important events in prehistoric times. In the early Christian period, pagan 
thought was alive and well. However, examples of this can easily be found today. 
The initials of Caspar/Kaspar+Melchior+Balthasar+the year are still written on the 
entrance doors of people’s houses in Catholic areas in Germany, in Itaiy and in 
Poland on Epiphany, January 6, to protect the people from evil of any kind and 
small pictures of St. Christopher are hung up by car drivers as a protection in many 
countries, such as the Ukraine and Germany. Apparently Enlightenment has had no 
effect on people’s piety. 

The ALE relies, of course, on European dialects and languages. The 
motivational procedure unearthed some important elements in the mosaic of the 
cultural development of Europe. Unquestionably their consequences transcend the 
frontiers of the European continent. In the light of the complementarity of world 
cultures it would be highly desirable to complement the presented picture with 
insights into other cultures. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Anhand verschiedener beispielhafter Darstellungen gibt der Artikel einen Überblick über die 
eurolinguistischen Interessensgebiete, die vom Atlas Linguarum Europae profitieren können: die 
Lehnwortforschung (veranschaulicht an den Wörtern für ‘Tinte’ und ‘Kartoffel’), etymologische 
Forschung und ihre Implikationen für ethnolinguistische Forschung (veranschaulicht an den Wörtern 
für ‘Grab’) und Forschung zu Bezeichnungsmotiven (und ihre Verbindung zu verschiedenen 
prähistorischen und historischen Wortschatzschichten) sowie, in eingeschränktem Maße, typologische 
Forschung. 
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NOTE  LEXICALE 

FD, XXXIII, Bucureşti, 2014, p. 171–178 

NOTE LEXICALE  
DE LA ROMÂNII DIN TRANSNISTRIA 

IULIA MĂRGĂRIT 

Notele lexicale care urmează au fost elaborate pe baza volumului Folclor 
românesc de la est de Nistru, de Bug, de nordul Caucazului (Texte inedite),  
I, coordonator: N. Băieşu, „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2007. Materialul pentru 
amintitul volum a fost cules de echipe de folclorişti de la Chişinău, în etape 
diferite, de pe un spaţiu vast al fostei URSS, acolo unde au fost identificate şi 
cercetate anterior comunităţi româneşti. În zonă au efectuat cercetări, în anii 
premergători celui de-al Doilea Război Mondial, Nichita Smochină, în timpul 
aceluiaşi eveniment, în intervalul 1941–1943 (v. Bug I, II), Anton Golopenţia şi 
echipa sa pluridisciplinară, la câteva decenii, după aceea, dialectologii de la 
Chişinău, iar în 1991, o echipă mixtă de lingvişti de la Bucureşti şi Chişinău (v. TD – 
Bas.). Notele de faţă, limitate teritorial la Transnistria, continuă seria începută în 
FD, 20131, tocmai pentru a întregi imaginea vocabularului românesc transnistrean, 
reflectat de cele mai noi culegeri de la românitatea din stânga Nistrului. Ca şi în 
numărul precedent, elementele lexicale atrag atenţia prin caracterul lor arhaic, pe 
de o parte, dar, totodată, în mod surprinzător, prin caracterul lor de fapte 
inovatoare, pe de altă parte. 

Cuvintele vechi includ cele mai variate categorii: moştenite (arină, cet, prin 
semantismul perpetuat, în derivatul intern, încetişor, vinaţ); împrumuturi vechi 
slave (coşciug, pomină, în expr. de ~, rod); creaţii proprii (dobar). Inovaţiile 
cuprind formaţii lexicale inedite: derivate progresive: bâriţică, hăldăní, trunchiní; 
derivate regresive: dineţ, maiură, viermine; compuse (prin contaminaţie): buncan; 
prin aglutinare: apaos; bâriţă; noi sensuri: bubă. 

Dăm mai jos lista cuvintelor selectate. 
APÁOS s.n. „paos, «vin, untdelemn sfinţit» sau agheazmă cu care preotul 

stropeşte mortul înainte de a-l îngropa” constituie un lexem din fondul romanic al 
limbii noastre în varianta primară paus < lat. *pausum. În zonă, cuvântul a 
cunoscut o extensiune a corpului fonetic, ca şi în Bucovina şi în Basarabia, de altfel 
explicabilă fie prin aglutinarea prepoziţiei arhaice a din construcţia 
corespunzătoare a paos „cu vin” (*mortul se stropeşte a paos), fie prin analogie cu 
                                                 

1 Iulia Mărgărit, Note lexicale privind limba română din Transnistria, în FD, XXXII, p. 197–206. 



 Iulia Mărgărit 2 172 

agheasmă cu care apare în acelaşi context: Mortul se stropea cu apaos (apă cu vin) 
sau cu agheasmă (Izvoru Mare, Dubăsari, 466)2. Cele două posibilităţi nu se 
exclud, dimpotrivă, conjugate, au precipitat fuziunea. În varianta augmentată, 
cuvântul circulă şi în Basarabia (Cornova, 2000: 360). 

ARÍNĂ, ANÍNĂ s.f. „nisip”, cuvânt moştenit din latină, care în sec. al XVI-lea, 
apare în Cod. Vor., Psalt. Sch. Perceput, chiar în epocă, ca element regional, a fost 
înlocuit, consecvent, de Coresi, mai apoi de Dosoftei, prin năsip. S-a păstrat, izolat, 
în nord-vestul Transilv. (Jb, IV: 325; III: 75), în Basarabia (Unde călătoreşti? / Pe 
drumuri de anină / Mergi în ţară străină, apud HEM: 1662). În general, lexemul a 
fost consemnat între elementele latine, specifice limbii vechi: DILR: 313, s.v. 
arenă, Rosetti, ILR: 531; Dimitrescu 1973: 126 s.v. arină. Pentru epoca modernă 
(Dialectologie: 95), arină a fost menţionat în stânga şi în dreapta Nistrului, cu un 
semantism variat: „nisip”, „nisip mărunt”, „năsâp în doauă cu tetri”, „un fel de 
năsâp fără de petriŝéli”. Cuvântul, în var. anină, a fost confirmat în anchetele 
dialectale efectuate în Transnistria, după 1990 (TD–Bas., Glosar: 421), şi chiar 
într-o localitate din regiune, Nestoita. De fapt, în dreapta Nistrului, respectiv, în 
Basarabia, în perioada interbelică, acelaşi cuvânt a fost înregistrat de folcloristul 
Petre Ştefănucă, Valea Nistrului: 137/93 (Te-o pornit pe drum de-anină / În ţară 
străină!). Cam în aceeaşi perioadă, dar în spaţiul transnistrean, un alt folclorist, 
Nichita Smochină, Nistru: 14/3, a înregistrat, de asemenea, acelaşi cuvânt, şi tot 
într-un text folcloric (Şade-un voinic fărmăcat! / Da cu ci l-o farmacat? / Cu 
pomânt de la mormânt! / Cu anină … de la fântână!). În prezent, în Transnistria, 
după aproape o jumătate de secol de la ultimele menţiuni, anină se dovedeşte un 
cuvânt uzual, chiar în varianta primordială, fiind înregistrat în relatări despre viaţa 
cotidiană, şi nu în texte pietrificate: Făşem cucoşi [= „floricele de porumb”] cu 
arină. Punem grăunţe în şeaun şi trăsneu (Speia, Grigoriopol, 316). Cuvântul 
circulă atât în varianta primară, cât şi în cea modificată fonetic, anină: Punem 
aninâ în şeaun ori sari şi grăunţi de păpuşoi di şii ghimpoşi, mărunţăi. Punem 
şeaunu la foc, mestecam cu şitoriu şi zâşem „Trăsniţi cucoşăi / Mama vă va da 
covrijei!” (Cioburciu, Slobozia, 316 ).  

BÂRÂŢÍCĂ s.f. După autorii volumului (p. 553), bâriţică constituie 
„diminutivul lui bârsană «oaie cu lână lungă şi aspră»”. Calitatea diminutivală a 
cuvântului nu poate fi pusă la îndoială, dar nu prin corelare cu baza indicată. Pentru 
analiză, atenţia trebuie îndreptată în altă parte. În chip firesc, diminutivul atestă, 
indirect radicalul bârâţă, pe care, de fapt, îl continuă. Fără îndoială că acesta există, 
chiar dacă nu apare în textele înregistrate. Pe lângă diminutivul cosemnat, care, 
oricum ar fi suficient pentru identificarea bazei, radicalul figurează în textele culese 
din comunităţile româneşti situate în Ucraina, la est de Bug (Golopenţia, Bug, II, 
Glosar). La analiză, în structura cuvântului bârâţă, identificăm interjecţia bâr 
„strigătul ciobanului român, de pretutindeni, cu care cheamă, îndeamnă, mână sau 

                                                 
2 Paranteza include, în ordinea următoare, localitatea, raionul, numărul paginii. 
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alungă oile” (DA, s.v.). Ca exclamaţie „profesională” ciobănească, bâr! cunoaşte o 
frecvenţă deosebită. De fapt, este elementul lexical de bază în relaţia de 
comunicare cioban – oi: Bârr, oaie, de-acolea! sau Bârrea, oaie, de-acolea! 
(Tecuci – HEM: 3233). În cântecele păstoreşti, bâr! se întâlneşte ca un laitmotiv: 
Frunză verde, peliniţă, / Bâr, oiţă, bâr! / Dragă mi-e oaia plăviţă / Bâr, oiţă, bâr! 
(Alecsandri, Teatru: 613). Repetarea frecventă a refrenului, precum şi ritmul alert, 
la un moment dat, au determinat aglutinarea elementelor din succesiunea bâr, oiţă!, 
cu un potenţial rezultat bâriţă. Pentru început, în var. fonetică locală, bârâţă, este 
foarte probabil ca vorbitorii să fi perceput compusul astfel realizat drept o 
interjecţie cu augment, pe care să o asocieze, „acordând-o”, din punctul de vedere 
al derivării, cu numele diminutiv: Bâriţică, oiţică, / De trei zile-ncoace / Iarba nu-
ţi mai place […] / Bâriţică, oiţică, de eşti năzdrăvană, / Şi de-o fi să mor … 
(Goian, Dubăsari, 259). Sintagma interjecţie-nume, prin succesiunea imediată, a 
putut să fie interpretată ca o relaţie sinonimică marcată prin reluare. În cele din 
urmă, lexemul, realizat prin restrângere, s-a impus ca sinonim pentru oaie. Textul 
înregistrat de Golopenţia, Bug., II: 248/19 confirmă acest fapt: Şobănelu-o adormit, 
/ Oile-o prăpădit […] Mi-o purşesu şobănelu / S-o-ntâlnit cu lupişoru / „– Lupişoare, 
frăţioare, / Nu mi-ai văzut oiţili?” / „– Le-am văzut şi  le-am păscut […] / Prin 
vâlcele, / Tot chelşele [= pielicele], / La fântână, la tărâţă / Tot capete de bârâţă!”.  

BÚBĂ „nume generic dat umflăturilor cu caracter purulent ale ţesutului 
celular de sub piele” < ucr. buba. Cu acest înţeles, cuvântul cunoaşte o răspândire 
generală. Sub influenţa limbii bulgare, el şi-a lărgit spectrul semantic, dobândind 
sensul, de altfel, apropiat de „rană, ulceraţie, loc bolnav” (v. DRB s.v. 4.). Cu noul 
sens este atestat încă din secolul al XVII-lea (Mardarie, Lexicon slavo-românesc, 
publicat, cu studiu, indice de cuvinte, de Grigore Creţu, 1900), inclus în LB şi 
atestat pentru Muntenia în Ispirescu, Legende: 326 (După ce veni ursul la dânsul, 
[Ţugulea] se căzni până ce îi scoase şteapul, apoi îl legă la bubă); Zanne, 
Proverbe, II: 505 (A pune mâna pe bubă). La un autor muntean, Jipescu, Opincaru: 
9, întâlnim atât atestarea indirectă a semantismului, cât şi a verbului corespunzător, 
la participiu: Naţia noastră e bubată şi amărâtă. Rănile ei ne dor şi pe noi de mult. 
Succesiunea lexicală bubată … rănile ne determină să decodăm forma participială 
prin sinonimul rănită, bubă fiind atestat pentru Moldova, Pamfile, Jocuri, III: 84: 
Om bun să-l pui la bubă. Acest sens, special, dobândit prin calc semantic după 
limba bulgară, a fost identificat de TDRG în limbajul copiilor: Cine ţi-a făcut 
buba? Asocierea dintre nume şi verb a fost posibilă în virtutea sensului „rană”  
care satisface relaţia de tranzitivitate, în cadrul aceleiaşi expresii. Semantismul  
este uzual în comunităţile minoritarilor români din Bulgaria: Le-a părut rău să-l 
înfiereze că de ce să-i facă bubă-n piept, că el e mort, ama să-i facă bubă  
(TD – Bulg.: 299). 

La românii din Transnistria, cuvântul a fost atestat cu aceeaşi semnificaţie: 
Ieşi viermine din rană! Ş-apu îl spărje [= buboiul] şi curge (Izvoru Mare, 
Dubăsari, 528). În Glosarul volumului, p. 559, cuvântul rană este însoţit de glosa 
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autorilor cu un comentariu special: „aici, bubă, bube, inflamaţii despre care se 
crede că sunt provocate de viermi”. De fapt, indicaţia reflectă sinonimia bubă-rană, 
în virtutea căreia trebuie să înţelegem îndemnul „ieşi, viermine, din rană!” Într-adevăr, 
într-un alt context, bubă este reluat într-o serie sinonimică în care figurează şi rană: 
Eu pe tine, bubă, te-oi descânta, / Ş-oi chema toate relele, / Toate bubele, toate 
zgăicile, toate rănile … / Da pe tine, cârtiţă / Nu te-oi chema / Şi te-i înfla … / Şi 
tu-i crăpa! (Izvoru Mare, Dubăsari, 535). Prezenţa cuvântului cu acest sens, în 
zonă s-ar explica prin relaţiile lingvistice strânse între dreapta şi stânga Nistrului. 
Astfel a fost posibil ca îmbogăţirea semantică a cuvântului bubă, sub influenţa 
coloniilor bulgare din sudul Basarabiei, să parvină în graiurile transnistrene. 

BUNCÁN s.m., BUNCĂNÁŞI s.m. pl., radical şi derivat figurează în 
Glosarul volumului, unde, pentru cel dintâi găsim adnotarea: „bou”. Forma 
cuvântului-bază sugerează contaminaţia dintre lexeme din acelaşi domeniu de 
referinţă, bou şi juncan, prin care a fost creat boncan. Abia după conturarea 
acestuia, boncan, buncan, s-ar putea explica, probabil, apariţia verbului boncăni, 
boncăi [d. bou, taur, cerb] „a scoate mugete, răgete, specifice speciei”: Buncănaşii 
buncăie (p. 553). În acest fel se întregeşte o familie lexicală: boncan, var. buncan, cu 
dim. boncănaş, var. buncănaş şi verbul boncăni, boncăi, cu var. buncăni, buncăi. 

CHIŞTURÍCĂ s.f. apare intr-o creaţie folclorică, notat în fonetica locală, ca 
de altfel tot textul: Işi în vale la Duduca / Fac mămăliga cât nuca / Şi o pazesc cu 
măşiuca / Să n-o mănânce furnica! / Şi o venit o furnică / Şi-o luat o chişturică 
(Goian, Dubăsari, 256). Derivatul, analizabil prin chişcătură, reprezintă, în varianta 
primordială, integrală, un diminutiv supradimensionat: chişcăturică, în consecinţă, 
a fost „ajustat” prin haplologie: chişturică. Neatestat până în prezent, diminutivul 
reprezintă o creaţie specifică graiurilor din Transnistria. Cât priveşte restul 
românităţii, DLR înregistrează exclusiv deverbalul-bază, pişcătură, cu circulaţie în 
aria nordică, iar Dicţ. dialectal, II, pentru Basarabia, chişcăţei „un fel de tăiţei”, pe 
baza aceluiaşi nucleu verbal, în rostirea locală: chişca. 

De altfel, şi Golopenţia, Bug, II, Glosar, notează cuvântul, cu un semantism 
discutabil „cârnaţi fierţi”. Este, probabil, o confuzie a anchetatorului între chişcă, 
pl. chişte „un fel de caltaboşi preparaţi din crupe «boabe de porumb râşnite » şi 
slănină, care se fierb” şi chişcăţei. 

COŞCIÚG s.n. „coş, paner, coşniţă de papură” < v. sl. rjdmxtum, păstrat 
îndelung cu semantismul etimologic în Mold., Bucov. De aceea, ultima atestare din 
DA a fost preluată din opera lui Vasile Alecsandri, Teatru: 58 (De abia am putut 
scăpa coşciugu cu păpuşi din ghearele lui). În graiurile româneşti transnistrene, 
coşciug, cu acest sens, apare ca un cuvânt uzual: Înainte nu mâncam mere până la 
Probajenie [= Preobrajenie]. Atuncea le sfinţem merele, harbujii, poama, perjile. 
Le punem pe toate în coşciug, le duşem la sfinţit [la biserică] (Tocmagiu, Slobozia, 
389). Calitatea lui de element viu explică dezvoltarea diminutivului corespunzător: 
coşiugel: Ne duceam la Prohoade cu coşiugele cu mâncare (Cioburciu, Slobozia, 
379). Acelaşi semantism, pentru varianta coşiug, supravieţuieşte în spaţiul 
basarabean alăturat (Dicţ. dialectal, II, s.v.).  
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DINÉŢ! s.n. Cuvântul apare într-un descântec, al cărui context ne ajută să-l 
descifrăm: „– Dineţ! Ce faci aici?” / „– Fac carne vie din carne moartă!” 
(Dubăsari, 531). În cuvântul reconstituit, prin hipercorectitudine, recunoaştem o 
parte din expresia a(-şi) da bineţe (cuiva, cu cineva) „a (se) saluta”. Refacerea a 
vizat nu numai sunetul alterat (bineţ > ghine(ţe), ci şi categoria numărului, 
corespunzând, astfel, unui soi de „salut!”. În texte apare şi varianta nereconstituită: 
„– Ghineţe, bolfuţă dragă!” (Cocieri, Dubăsari, 542). 

DOBÁRI s.m. „instrumentist care bate toba, în prestaţiile muzicale 
ocazionale, la jocul satului, la nunţi, la colindat; toboşar”: Era la Crăşiun [joc]  
ş-apu, la Bobotează, adăuza, a triiza, jiocu ţine ş-a dăuza, ş-atriiza […]. Pe 
muzicanţi îi cinstea: era dobari, harmonist (Cocieri, Dubăsari, 241). Cuvântul 
prezintă un aspect învechit, pe de o parte, prin radical, variantă primitivă a 
împrumutului din maghiară, dobă < dob, pe de altă parte, prin ataşarea afixului, la 
baza respectivă, pentru a crea nume de muzicanţi (cf. lăutar, scripcar), mai ales 
prin raportare la formaţia ulterioară toboşar, care l-a concurat, substituindu-l şi 
limitându-l strict la vocabularul dialectal. Derivatul a fost atestat pentru Moldova, 
la începutul secolului trecut: La sfârşitul colindului, dobarul face zgomot, când 
gazda iese afară cu plata colindătorilor (Pamfile, Crăciunul: 412).  

HĂLDĂNÍ vb. tranz. „a recolta, mai întâi, haldanii [„plantele înalte şi cu 
tulpina groasă care au făcut sămânţă”] din cultura de cânepă spre a asigura 
însămânţarea pentru anul următor”, nu ridică probleme în privinţa etimonului, fiind 
analizabil prin numele haldan: Cânepa o ari, o sameni, o boroneşti, o piligeşti, 
creşte mare, o hăldăneşti (Coşniţa, Dubăsari, 512). Verbul reprezintă un fapt de 
inovaţie, specific graiurilor transnistrene care şi-au creat un lexem propriu pentru a 
defini operaţia respectivă.  

ÎNCETIŞÓR adv., dim. de la încet, a fost reţinut pentru semantismul 
etimologic [cu referire la acţiuni] „liniştit, domol”. Moştenit din lat. quietus,  
-a, -um > cet „liniştit” s-a desăvârşit formal (având un corp fonetic debil), prin 
prefixare cu în-. Sensul etimologic, pentru adj. substantivat apare la cronicari: 
Nădejdea Domnului este ca săninul cerului şi încetul [= liniştea] mării (Let., III: 
374 – v. DA s.v. încet III.). În varianta primară (ca formă şi sens), cuvântul s-a 
păstrat în poezia populară. Înregistrarea din Transnistria dovedeşte calitatea de 
element viabil, în curs: La Andrii ne adunam la o casă. Toate [participantele] 
aduşe mâncare … jin. Tiho [= linişte], nu era huleai [= petrecere zgomotoasă]. 
Părinţii dădeau voie să faşim, de-atâta că băieţii erau umnie [= cuminţi, înţelepţi]. 
Să grămăde toţi ibovnişii şi toate ibovnişele. Ei le era interes să şadă dacă era 
ibovnic cu ibovnică. Şi şedeau încetişor şi închinau şi mâncau… (Tocmagiu, 
Slobozia, 408).  

MÁIURĂ s.f. „ficat”, cuvânt analizabil prin mai, de origine maghiară: maj, 
cu variantele de plural, maie şi maiuri. Cu circulaţie în Mold., Bucov., Transilv., 
Maram., după cum rezultă din unele surse: Alţii oi că cojea / Alţii maiuri pârjolea / 
Inimioara-şi mai prindea (Vasiliu, Cântece: 17), în limba română din Transnistria, 
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fostul împrumut a cunoscut o inovaţie, constând în crearea unui nou singular, 
maiură, concordant cu pluralul de la care provine: maiuri, prin derivare regresivă. 
În prezent, maiură, prin comparaţie cu var. ulterioară, maieră, reprezintă un stadiu 
arhaic, cel dintâi apărut în regularizarea sg.-pl. a lexemului. În spaţiul învecinat din 
Basarabia are curs maieră sg. şi pl. maiuri: Rânza am curăţitu-o, maiurili le-am 
curăţit (Dicţ. dialectal, III, s.v. mairă).  

PÓMINĂ s.f., postverbal de la pomeni < v. sl. pominäti, în partea locului, 
perpetuează înţelesul arhaic „memorie, amintire”, curent în limba română veche, cu 
cea din urmă atestare, conform DLR, la Vasile Alecsandri, Poezii: 633 (Să-ţi 
rămâie-n lume pomină ucigaşă). În Transnistria, cuvântul a fost atestat într-un 
compus, masa de pomină, specializat în ritualul înmormântării: Toţi care au 
participat la înmormântare veneau la comândare, praznic … Se făcea masa de 
pomină (Izvorul Mare, Dubăsari, 466). Cuvântul se păstrează şi în Basarabia, prin 
urmare face parte dintr-o arie mai largă. 

ROD s. „urmaş, descendent, progenitură”, cuvânt de origine veche slavă, 
rod´ „copil, prunc”, semantism învechit (Mihăilă 1960: 129), prezent în creaţia 
folclorică din sudul ţării: Teodorescu, PP: 384 (Fereşte-o pe dânsa de tot farmecul 
… Şi-i dă ei să aducă roduri la vreme); Ispirescu, Legende: 152 (Rodul căsătoriei 
sale îl închinase acestui necurat); id., ib.: 334 (Fiind rodul pântecelui său îi fu milă 
să-i facă de petrecanie), s-a păstrat cu acest sens până pe la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, începutul celui de al XIX-lea: Mazilii şi rodul lor nu pot fi pedepsiţi 
trupeşte (anul 1818, Gaster, Crestomaţie, II: 220, v. DLR, s.v.). Mihăilă 1960: 129 
nu înregistrează semantismul pentru limba română. În graiurile româneşti din 
Transnistria, el a supravieţuit neîntrerupt, de vreme ce a fost înregistrat în epoca 
actuală: Părinţii Maicii Domnului aveau patruzeci de ani şi n-aveau prunc.  
Da-nainte vreme aşa era, care n-avea rod nu-i primea în biserică (Tocmagiu, 
Slobozia, 396). 

SCÁPĂR s.n. „scăpărare, fulger”, postverbal de la scăpăra < et. nec. În 
apariţia cuvântului, nu omitem nici analogia cu fulger: Spăriet de tun, de scapăr 
(Dubăsari, 524). Pentru româna standard, conform MDA, scapăr reprezintă o 
creaţie de autor (Cezar Petrescu); prin urmare, la nivelul dialectal în cauză, nu 
poate fi decât o inovaţie independentă. 

TRUNCHINÍ vb. tranz. [referitor la copaci] „a lovi puternic, atât de 
puternic, încât, prin doborâre la pământ, să-i transforme în trunchi(ini)”, cu analiza 
evidentă, dacă avem în vedere baza nominală corespunzătoare. Este vorba de 
numele trunchină „trunchi; ciot de copac; buturugă”, atestat şi pentru Basarabia 
(Dicţ. dialectal, IV: 253). Cuvântul, cu circulaţie limitată la graiurile din Basarabia 
şi Transnistria, a apărut prin contaminaţie sinonimică între truchină (= trupină), în 
rostirea locală, şi trunchi. Fără alte probleme şi complicaţii privitoare la etimon, am 
semnalat, totuşi, verbul numai pentru că reprezintă o inovaţie lexicală, specifică 
limbii române din Transnistria, creată din resursele interne ale acesteia: Cu vârfu-n 
jos să-l trântească / De la mijloc să-l trunchinească (Izvoru Mare, Dubăsari, 575).  
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VIÉRMINE s.m., în pronunţia locală [= jérmine] s.m. „vierme”, lexem 
propriu graiurilor româneşti transnistrene, o inovaţie explicabilă prin derivare 
regresivă din viermănos < lat. verminosus. Prin pseudointerpretare, după un model 
posibil, de pildă, păduchios, s-a separat presupusul radical, identificat în urma 
îndepărtării afixului: Ieşi, viermine, din rană! (idem, 528). În realitate, un adjectiv 
moştenit, viermănos, a fost analizat ca un derivat intern. 

VINÉŢE s.n. pl. „sortimente de vinuri” a fost întâlnit în forma de plural de la 
sg. vinaţ < lat. vinaceum, curent până în sec. al XIX-lea, treptat devenind un 
cuvânt, mai rar, căutat, arhaizant (în literatură). În Transnistria, cuvântul se află 
încă în circulaţie, fapt demonstrat de varianta dezvoltată pentru plural, necunoscută 
în alte spaţii româneşti: Punea jineţele în poloboare (idem, 448), DLR 
înregistrează numai vinaţe şi vineţuri. Alături de ciobeni, vinoveţi, vineţe ilustrează 
tendinţa de a marca, suplimentar, categoria numărului, prin alternanţa vocalică, 
constituind un fapt de inovaţie. 

Cele câteva unităţi lexicale comentate atestă situaţia actuală a graiurilor 
româneşti din Transnistria, sub aspectul vocabularului. Vitalitatea acestor idiomuri, 
în condiţii de evoluţie în mediu alogen, se manifestă în starea lor de funcţionalitate 
reflectată în: 

– conservarea unor elemente lexicale din fondul vechi latin: arină, vineţe; 
– perpetuarea unor semantisme etimologice, precum şi îmbogăţirea cu 

accepţii  noi, în cazul elementelor de origine latină sau al împrumuturilor 
slave: coşciug, încetişor, bubă, pomină, rod; 

– crearea de lexeme noi, prin diverse mijloace, din resurse proprii: derivare 
progresivă: hăldăní, trunchiní, derivare regresivă: dineţ!, maiură, scapăr, 
viermine!; contaminaţie bâriţică, buncan, trunchini; accident fonetic: 
chişturică; aglutinare a construcţiilor prepoziţionale: apaos. 

Cele câteva trăsături enumerate, explicabile prin dezvoltare în limitele unei 
„autarhii” lingvistice, în urma separării de la ansamblul comun al limbii române, 
prin înfiinţarea în 1924 a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, 
„de sine statornică”, au contribuit la individualizarea tot mai accentuată a acestei 
arii laterale de românitate. Consecinţa acestei izolări constă în conturarea unor 
particularităţi proprii, la nivelul vocabularului, în cazul cărora tradiţia se împleteşte 
cu inovaţia. 

ABREVIERI 

Berneker  – E. Berneker, Slawisches etymologisches Wőrterbuch, I Band (A–L), 
Heidelberg, 1908. 

Cornova  – Cornova, autorul proiectului şi coordonator, dr. Vasile Şoimaru, de 
Vasile Şoimaru, Ion Dron, Alexandru Furtună, Iurie Colesnic, Zamfira 
Mihail, Elena Ploşniţă, Petre V. Ştefănucă, Vlad Pohilă, Grigore Botezatu, 
Anton Golopenţia, Sanda Golopenţia-Eretescu, Henri H. Stahl, Emil 
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Turdeanu, Ernest Bernea, Pompiliu Gâlmeanu, Ion şi Tatiana Varta, 
Paul Bran, Chişinău, 2000, 708 p. 

DA – Academia Română, Dicţionarul limbii române, Bucureşti, 1913–1948. 
DILR  – Ovid Densusianu, Istoria limbii române, vol. II, Secolul al XVI-lea, 

editat şi îngrijit de prof. univ. J. Byck, 1961. 
Dialectologie  – Curs de dialectologie română, de Mihail Purice, Vladimir Zagaevschi, 

Ion Ciornâi, Chişinău, 1991. 
Dicţ. dialectal  – Dicţionar dialectal (cuvinte, sensuri, forme), vol. I, redactor responsabil 

Rubin Udler, Chişinău 1985. 
Dimitrescu 1973  – Florica Dimitrescu, Contribuţii la istoria limbii române vechi, Bucureşti. 
DLR  – Academia Română, Dicţionarul limbii române (DLR). Serie nouă, 

Bucureşti, 1965–2010. 
DRB  – Dicţionar român–bulgar, sub redacţia academicianului dr. St. Romanski şi a 

lui St. Ilcev, Sofia, 1962. 
Golopenţia, Bug, I–II  – Anton Golopenţia, Românii de la est de Bug, I–II, editat, cu introducere, 

note şi comentarii de prof. dr. Sanda Golopenţia. 
HEM  – B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, ed. Gr. Brâncuş, I–III, 

Bucureşti, 1972–1976. 
Jb.  – Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (rumänisches Seminar) 

zu Leipzig. Herausgegeben, Dr. Gustav Weigand, Leipzig, 1894 ş.u. 
MDA  – Academia Română, Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan–Al. Rosetti; 

Micul dicţionar academic, vol. I, Literele A–C, 2001; vol. II, Literele 
D–H, 2002; vol. III, Literele I–Pr, 2003; vol. IV, Literele Pr–Z, 2003, 
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic. 

Mihăilă 1960  – Gh. Mihăilă, Împrumuturi vechi sud-slave, Bucureşti. 
Pamfile, Jocuri  – T. Pamfile, Jocuri de copii, adunate din satul Ţepu (jud. Tecuci). Vol. I, 

1906, vol. II, 1907. 
Rosetti, ILR  – Al. Rosetti, Istoria limbii române. I. De la origini până la începutul sec. 

al XVII-lea. Ediţie definitivă, 1986. 
Smochină, Nistru  – N. P. Smochină, Din literatura populară a românilor de peste Nistru, 

Arh. folk., V, 1939, 47. 
Ştefănucă, Valea Nistrului  – P. V. Ştefănucă, Cercetări folclorice pe Valea Nistrului de Jos. Arh. 

folk., IV, 1937, p. 131–229. 
TD–Bas.  – Graiuri româneşti din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi nordul 

Maramureşului. Texte dialectale şi glosar, de Maria Marin, Iulia 
Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel, Bucureşti, 2000. 

TD.–Bulg.  – Victorela Neagoe, Iulia Mărgărit, Graiuri dacoromâne din nordul 
Bulgariei. Studiu lingvistic. Texte dialectale şi glosar, Bucureşti, 2006. 
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FD, XXXIII, Bucureşti, 2014, p. 179–198 

Ana Borbély, Limbă română şi identitate românească în Ungaria – Aspecte 
dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice, Giula, 2013, 152 p. 

Prin lucrarea Limbă română şi identitate românească în Ungaria, Ana Borbély, cercetător 
principal la Institutul de Lingvistică al Academiei Ungare de Ştiinţe din Budapesta, realizează o 
sinteză a cercetărilor lingvistice, sociolingvistice şi dialectologice efectuate, în decursul a 30 de ani 
(1980–2010), asupra comunităţii românilor din Ungaria. 

Fiecare dintre domeniile cărora le aparţin preocupările anunţate încă din subtitlul cărţii sunt 
ilustrate, succint sau în detaliu, de la caz la caz, în funcţie de datele oferite de realitatea cercetată şi de 
materialul faptic adus în discuţie. 

1. Aspectele  d i a l e c t o l o g i c e  au în vedere apartenenţa satelor româneşti investigate la 
trei judeţe din estul Ungariei, fiecare corespunzând, în linii generale, unei anumite zone din România: 
judeţul Bihor şi localitatea Micherechi (din judeţul Bichiş) – zonei Oradea, judeţul Bichiş (cu excepţia 
localităţilor Bătania şi Micherechi) – zonei Arad şi judeţul Ciongrad, incluzând şi Bătania – zonei 
Timişoara. În consecinţă, graiurile româneşti din Ungaria, în calitate de „prelungiri ale ramificaţiilor 
teritoriale din România”, aparţin, preponderent, subdialectului crişean şi, într-o măsură mai redusă, 
celui bănăţean. Afirmaţia este susţinută prin particularităţile lingvistice dialectale (din domeniile 
foneticii, morfologiei, lexicului şi formării cuvintelor), dar şi prin anumite date etnografice specifice 
uneia sau alteia dintre zonele identificate. Caracterul creativ al graiurilor din Ungaria este evidenţiat 
într-un subcapitol aparte: Expresivitatea limbii. 

2. Aspectele  s o c i o l i n g v i s t i c e, tratate în relaţie strânsă cu cele  d e m o g r a f i c e,  se 
referă la evoluţia (sau involuţia) populaţiei româneşti din Ungaria în privinţa atitudinii vorbitorilor 
faţă de naţionalitate, faţă de tradiţiile şi valorile culturale şi, mai ales, faţă de limba română. Este 
reţinută şi subliniată importanţa bisericii ortodoxe în menţinerea limbii materne. 

Rezultatele recensămintelor oficiale coroborate cu cercetările proprii conduc la concluzii 
interesante, dar şi îngrijorătore în ceea ce priveşte soarta limbii materne în comunitatea românilor din 
Ungaria. Astefel, pe de o parte, se constată că pentru românii din judeţele Bichiş şi Ciongrad 
autodefinirea identităţii naţionale are la bază limba, în vreme ce pentru cei din judeţul Bihor 
definitorie este naţionalitatea. Urmarea directă a acestei diferenţe va fi că, dacă pentru românii din 
Bihor, în pofida pierderii limbii materne, se va menţine sentimentul identităţii româneşti, pentru cei 
din celelalte două judeţe, odată cu diminuarea rolului limbii române, se va estompa, până la dispariţie, 
conştiinţa de neam. 

De o atenţie deosebită se bucură  b i l i n g v i s m u l, a cărui evoluţie este urmărită de-a lungul 
a 20 de ani (1990–2010), iar concluziile în această privinţă, chiar dacă Ana Borbély nu se pronunţă 
asupra chestiunii, ne determină să privim cu scepticism viitorul limbii materne în comunitatea de 
români din Ungaria. O primă constatare se referă la tipul de bilingvism care, după toate indiciile, în 
comunitatea cercetată este unul instabil,  s u b s t i t u t i v,  în sensul că limba română îşi pierde 
treptat rolul în favoarea limbii oficiale, maghiara, care se impune în toate sferele şi la toate nivelurile 
de comunicare. Certitudinea asupra acestei situaţii este dată de ritmul alarmant în care maghiara ia 
locul limbii române, astfel încât, într-un interval de 40 de ani (1960–2001), din cele 22 de localităţi 
istorice româneşti, doar în una bilingvismul se află în fază e v o l u t i v ă: Micherechi, unde, în 
perioada de referinţă, numărul celor care au declarat româna drept limbă maternă a scăzut cu 33%; şi 
aceasta întâmplându-se în singura localitate compact românească din Ungaria; în celelalte, procesul se 
află în fază  a v a n s a t ă:  Chitighaz, Cenadul Unguresc, unde numărul vorbitorilor pentru care 
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româna este considerată limbă maternă a scăzut între 51% până la 75% (nu ne dăm seama de ce 
Bătania lipseşte dintre localităţile avute în vedere), în  p e n u l t i m a  fază: marea majoritate a 
localităţilor, cu reducerea numărului celor care mai consideră româna drept limbă maternă între 76% 
şi 99% şi în fază  f i n a l ă: Vecherd, unde niciun vorbitor nu-i mai recunoaşte românei statutul de 
limbă maternă. 

Compararea datelor obţinute de la comunităţile de naţionalitate din Ungaria relevă faptul că 
sârbii sunt cei mai fideli păstrători ai limbii materne (50%), după care urmează rromii (43%), românii 
la egalitate cu slovacii (28%), băiaşii, despre care Ana Borbély consideră că vorbesc o limbă aparte 
(18%) şi nemţii (14%). 

3. Aspectele  o n o m a s t i c e  vizează câteva trăsături ale antroponimiei (cu referire specială 
la Chitighaz şi Micherechi), urmărind anumite caracteristici ale numelor de familie şi supranumelor, 
dar şi modificările survenite, în ultimii aproape 250 de ani, în privinţa atribuirii numelor de botez; 
domeniul toponimiei este ilustrat prin opiniile cunoscute referitor la numele oraşului Jula (Gyula), dar 
şi prin câteva nume topice din hotarul comunei Micherechi. 

Lucrarea Limbă română şi identitate românească în Ungaria, reprezentând rezultatul 
cercetărilor efectuate cu pasiunea cunoscătoarei realităţilor trăite şi simţite de însăşi autoare, ne 
introduce în starea de fapt a comunităţii românilor din Ungaria la sfârşitul secolului al XX-lea şi 
începutul celui de al XXI-lea. Studiul Anei Borbély devine astfel deosebit de util atât pentru cititorul 
neavizat, specialist sau nu, interesat să cunoască soarta unei ramuri a românilor trăitori în afara 
graniţelor României, cât şi pentru cunoscătorii acesteia, cărora li se îmbogăţesc mai vechi cunoştinţe 
sau li se confirmă păreri anterioare. 

Maria Marin 

Maria Marin, Iulia Mărgărit, Românii din Ungaria. Texte. Glosar. Studiu lingvistic, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, 396 p. 

Lucrarea pe care o recenzăm are drept obiect de studiu graiurile româneşti vorbite de 
aproximativ un secol, pe teritoriul Ungariei, în proximitate geografică cu subdialectul crişean1. 

După un deceniu de la apariţia în 2005 a volumului Graiuri româneşti din Ungaria. Studiu 
lingvistic. Texte dialectale. Glosar, Maria Marin şi Iulia Mărgărit şi-au propus să ofere cititorului 
(ne)specialist versiunea Românii din Ungaria (titlu preferat cu bună ştiinţă de autoare) într-o ediţie   
l i t e r a r i z a t ă. În acest fel, volumul se distinge printr-o nouă concepţie şi structură faţă de cele 
precedente, publicate în dialectologia românească. În Cuvânt-înainte (p. 5–6), autoarele îşi precizează 
demersul argumentând: „[...] între comunităţile româneşti din afara ţării, românii din Ungaria deţin o 

                                                 
1 Cercetările asupra graiurilor româneşti din Ungaria fac parte dintr-un program generos, iniţiat 

după 1992 de Sectorul de Dialectologie al Institutului de Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti”, în 
prezent Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române, intitulat 
Graiurile şi dialectele româneşti din România şi din afara graniţelor, în cadrul căruia au văzut 
lumina tiparului cinci volume de texte dialectale, însoţite de glosare şi studii lingvistice precum şi un 
număr însemnat de studii publicate în reviste de specialitate. Programul a avut ca obiectiv graiuri 
dacoromâne din Ungaria, Serbia, Bulgaria, Transnistria, Maramureşul de la nord de Tisa şi din  
sud-estul Ucrainei, precum şi dialectul aromân. 
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poziţie singulară, deoarece dispun de presă în limba română [...] şi practică lectura în limba română 
[s.n.], interesul lor pentru corpusul de texte înregistrat va putea fi satisfăcut”2. 

Cu alte cuvinte, această realizare este un act programat de restituire (şi de gratitudine) către 
adevăraţii „autori” („producători”) ai discursurilor înregistrate cu mijloace moderne (şi publicate) – 
depozitari, în prezent, a identităţii culturale locale şi a memoriei lingvistice. 

De remarcat, faptul că, fără să i se diminueze rigoarea ştiinţifică incontestabilă a volumului - bază, 
publicat în 2005, varianta propusă, numită de autoare „atipică”, prin raportare la culegerile de texte 
dialectale tradiţionale, este o primă tentativă de inovaţie metodologică. 

Principiul a c c e s i b i l i t ă ţ i i,  care a stat la baza alcătuirii acestei variante, a impus 
simplificarea sistemului de transcriere impresionistă, specializat în reproducerea varietăţii fonetice 
teritoriale. În secţiunea Transcrierea textelor (p. 35–36), se specifică, în concordanţă cu scopul 
lucrării, pe de o parte, notaţiile cu semne diacritice, la care s-a renunţat, iar, pe de altă parte, 
corespondenţele grafice utilizate pentru redarea unor fonetisme diagnostice, cum ar fi, spre exemplu, 
palatalizarea labialelor. Astfel, au fost eliminate variantele fonetice (închidere, deschidere) şi stadiile 
multiple de palatalizare a consoanelor, optându-se pentru clasele de sunete. 

S-a renunţat, de asemenea, la reproducerea grafică a fenomenelor de fonetică sintactică, 
frecvent notate în ediţia din 2005: dispariţia ultimei consoane sau silabe a unui cuvânt sau 
transformările de sunete – acomodarea consoanei nazale la caracterul velar, dental sau labial al 
consoanei următoare etc. 

Deşi modul de organizare sintactică a discursului oral nu coincide cu structura limbii scrise, s-
a recurs la folosirea semnelor de punctuaţie ocurente în normele ortografice prescriptive în locul 
sistemului de bare care marchează grafic structura intonaţională a textului dialectal. 

Transcrierea simplificată, „interpretativă”, a textului transcris iniţial fonetic, nu a produs 
modificarea textului original în esenţă. „Transcriptorul” s-a străduit cu maximă competenţă să 
păstreze culoarea expresiei dialectale. 

Transcrierea literarizată vizează atât reproducerea corpusului de texte, cât şi exemplele ilustrative 
(în număr redus în volumul recenzat) care figurează în glosar, precum şi în studiul monografic. 

În ultimii 70 de ani scurşi de la apariţia primului volum de texte dialectale în 1943, prin 
contribuţia lui E. Petrovici (ALRT II), redat în sistemul de transcriere fonetică, lucrarea prezentată 
constituie  p r i m a   î n c e r c a r e  curajoasă a specialiştilor – dialectologi de „popularizare” a 
vorbirii populare. 

Distanţându-se de textul dialectal „supus” rigorii unui sistem de transcriere fonetică care 
impune un număr însemnat de semne diacritice, menit să noteze cât mai fidel varietatea rostirii 
dialectale (sistem folosit în ediţia din 2005), Românii din Ungaria se înscrie, fără ezitare, prin 
transpunerea literarizată şi prin scopul propus, în suita volumelor de e t n o t e x t e – concept definit 
şi pus în circulaţie de un grup de cercetători din sudul Franţei (Toulouse şi Aix-en-Provence)3, în 
deceniul al optulea al secolului trecut (cf. Rusu 1985; Neagoe 1993), şi aplicat în primul volum de 
etnotexte (Veny, Griera 1998), proiectat ca supliment al ALDC (Atles lingüístic del domini català). 

                                                 
2 Amintim, în acelaşi sens, pe Florica Şimonca, ţăranca din localitatea Otlaca-Pustă care  

„a redactat” un manuscris cu conţinut etnofolcloric, în graiul matern, folosind alfabetul latin în 
conformitate cu normele ortografice maghiare (deoarece a urmat şase clase elementare, exclusiv, în 
limba maghiară). Este un exemplu de conştiinţă a datoriei faţă de semenii ei, mărturisit pe o filă a 
manuscrisului: „Amintire de când am fost tânără şi până la bătrâneţe l-am păzit în sine” (cf. Din 
tradiţiile pop. 1993: 86). 

3 Definitorie în acest sens este precizarea lui G. Ghignone (1988: 147): „La chaïne de la 
retransmission orale du savoir étant brisée, les jeunes n’ont plus accès à ce que les personnes âgées 
connaissent et perdent ainsi progressivement les liens qui les ratachent à leur civilisation”, iar pentru 
aceasta „il faut aussi rendre ces témoignages accessibles, utilisables, et les faire connaître au grand 
public”. 
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Spre deosebire de cele două volume redactate şi publicate de autoare, la date diferite (2005 şi 
respectiv 2013), dialectologii catalani Veny şi Griera (1998) reunesc sub acelaşi titlu corpusul de 
texte (în exclusivitate), redat în transcriere fonetică internaţională (cu marcarea grafică a intonaţiei), 
în oglindă, cu versiunea literarizată. 

Volumul Graiuri româneşti din Ungaria (2005), realizat după toate rigorile ştiinţifice ale 
domeniului, şi varianta Românii din Ungaria (2013) sunt complementare, neexistând contradicţii 
majore între cele două lucrări. Este evident că aceste două volume se adresează unor cercuri variate 
de specialişti din domeniul ştiinţelor umaniste. 

În concordanţă cu scopul urmărit, s-au aplicat modificări în ceea ce priveşte succesiunea 
capitolelor. În economia lucrării recenzate, un loc privilegiat s-a acordat corpusului de texte care, 
împreună cu glosarul – anexă (având rolul de a decripta sensurile lexicale ocurente în texte), este 
urmat de capitolul consacrat descrierii particularităţilor dialectale. 

Pentru înţelegerea faptelor lingvistice, culegerea de texte este precedată de un material 
auxiliar: Introducere (p. 7–20); Lista localităţilor anchetate şi a informatorilor (p. 21–31); o hartă cu 
poziţionarea punctelor de anchetă pe care sunt semnalate atât numele oficiale – maghiare, cât şi 
denumirile româneşti populare, curente în vorbirea rezidenţilor (locuitorilor) şi Transcrierea textelor 
(p. 35–36). 

Introducerea schiţează istoricul preocupărilor pentru aceste graiuri (p. 8–9) ale dialectologilor 
români şi maghiari şi prezintă metodologia culegerii, selectării şi publicării textelor, a redactării 
glosarului, precum şi criteriile care au stat la baza alegerii informatorilor, condiţionate şi adaptate la 
situaţia sociolingvistică şi la realitatea locală. 

O trăsătură dominantă a tuturor mostrelor de grai, înregistrate de la românii care convieţuiesc 
în ţările vecine, la graniţele României, sau în sud-estul Ucrainei, este faptul că acestea au fost 
obţinute, în exclusivitate, de la vorbitori din generaţia vârstnică. Diferenţa de optică între textele 
dialectale culese din spaţiul românesc, după criterii de vârstă şi de sex, şi între cele înregistrate în 
afara graniţelor reflectă procesul dramatic şi minuţios regizat de abandonare deliberată a limbii 
materne de către generaţiile medie şi tânără. În ultimul secol, deznaţionalizarea programată a 
românilor din aceste zone s-a produs prin mijloace diverse – administrative şi politice. 

Informaţii ample şi utile privind aceste aspecte, extralingvistice, extrase din texte, sunt 
comentate în partea introductivă; analiza cauzelor fenomenului se face amănunţit (p. 12–13). Aşadar, 
documentele de limbă vorbită, adunate cu acribie şi cu dăruire de dialectologi, în comunităţile 
răsfirate de jur împrejurul hotarelor de stat, vor rămâne pentru istorie, u n i c e l e  
d o c u m e n t e  a l e  e x i s t e n ţ e i  a c e s t o r  c r â m p e i e  d e  l i m b ă  
r o m â n e a s c ă . 

Lista localităţilor creează cadrul extralingvistic, istoric, demografic, economic şi social – în 
care au evoluat graiurile cercetate. Bazată pe informaţiile bibliografice (cf. p. 383–392), descrierea 
aşezărilor ne introduce în istoria lor, de la primele atestări documentare (începând cu secolul al XIII-lea 
pentru Apateu, Săcal şi Jula) până la menţionarea parohiilor cu limba liturgică româna sau maghiara. 
Cu excepţia localităţii Bedeu unde locuitorii au devenit greco-catolici din secolul al XVIII-lea, în 
celelalte, ei au rămas de rit ortodox. În aceeaşi ordine de idei se situează un scurt istoric privind 
organizarea învăţământului în limba maghiară şi/sau română, ocupaţiile specifice zonei, viaţa 
culturală în epoca contemporană şi evoluţia demografică care demonstrează scăderea dramatică, în 
prezent, a numărului de vorbitori ai idiomului matern.  

Informatorii se bucură de o prezentare amănunţită, insistându-se asupra abilităţii de a se 
exprima în limba maternă, precum şi asupra calităţilor de povestitori şi păstrători ai obiceiurilor 
locale. Datele personale, biografice, ale subiecţilor oferă, pe de o parte, reperele necesare înţelegerii şi 
explicării corecte a faptelor de limbă înregistrate. Pe de altă parte, se cuvine o menţiune specială 
privind materialul onomastic (nume, prenume, porecle, supranume) care reflectă păstrarea identităţii 
româneşti. 

Spre deosebire de celelalte grupuri de români din afara graniţelor, ale căror nume au fost 
supuse unui proces de rusificare sau de bulgarizare, cei din Ungaria, reprezentanţi ai generaţiilor 
vârstnice şi medii, poartă nume româneşti, specifice calendarului ortodox (cf. Borbély 2011). 
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Interesant ar fi fost dacă s-ar fi cules entopicele dialectale din microtoponimia tuturor 
aşezărilor, nu numai din Micherechi (cf. textul de la p. 86–87). 

Deoarece monografia lingvistică a beneficiat de o expunere amănunţită la prima apariţie 
editorială din 2005 a volumului Graiuri româneşti din Ungaria (cf. Zamfir, Răuţu 2005–2007: 285–300), 
ne vom apleca asupra prezentării şi semnificaţiei documentelor de limbă culese şi vom insista mai 
ales asupra aspectelor metodologice. 

Corpusul (p. 37–152), publicat în cele două variante, la date diferite (2005 şi 2013), cuprinde 
121 de texte obţinute de la 49 de subiecţi (din generaţia de peste 60 de ani), înregistraţi în nouă 
localităţi, în perioada 1993–1999, astăzi singurele „comunităţi de români care utilizează limba 
română, fie şi parţial, ca mijloc de comunicare” (p. 9–10). Aşa cum sunt prezentate pe hartă şi cum se 
specifică în precizările preliminare, localitatea Jula este un reper pentru delimitarea a două microarii 
dialectale pe axa orizontală care fiecare se integrează unor microzone ale subdialectului crişean  
(cf. Studiul introductiv, p. 382). 

Corpusul reprezintă prima culegere inedită de texte de limbă vorbită din această zonă4 şi 
constituie un izvor important pentru elucidarea multor probleme de istorie a limbii române şi pentru 
studierea graiurilor dacoromâne vestice. 

Culegerea de texte se evidenţiază prin varietatea subiectelor abordate şi prin bogăţia 
materialului lingvistic – exploatat cu rigurozitate în studiul lingvistic, atât în plan diacronic, cât şi în 
plan diatopic. Conţinutul lingvistic al textelor a fost asigurat de experienţa şi profesionalismul de 
excepţie al anchetatorului în aplicarea protocolului de anchetă. 

În economia corpusului de texte se păstrează un echilibru cantitativ între textele tematice (care 
vizează activităţi cotidiene din lumea satului, aspecte etnografice legate de ciclul vieţii: naştere, nuntă, 
moarte sau de sărbători calendaristice) şi textele libere – narative prin excelenţă (amintiri, întâmplări). 
O categorie de texte care merită atenţia noastră sunt cele şapte relatări despre întemeierea satelor, 
păstrată în memoria orală a locuitorilor (Satu-aiesta, p. 52; Istoria scrie, p. 65–66; Satu nost, p. 85–86; 
Bătania, p. 127–128; Numile Bătănii, p. 131–132) sau comentariile care ne dezvăluie păstrarea 
conştiinţei etnice şi lingvistice a subiecţilor (de ex. Noi sântem râmâni, p.56–57; Aş minţî dacă aş 
zâce că nu mi-s român, p. 73–74; Numa ţara m-o-adus acasă, p. 74–75; Ca prunci rumâneşte am ştiut 
vorovi, p. 78).  

Textele care se referă la practici magice (Strâgoi, p. 59; Tare multe vraciuri or fost mai 
dămult, p. 104–105; Umblă cu dodola, p. 139) sau la obiceiuri calendaristice sau sociale (Asta o fost 
obiceaiu, p. 55; La Crăciun umblăm şi corindăm, p. 67 etc.) conţin informaţii utile pentru etnologi, 
oferind elemente comparabile cu spaţiul dacoromân.  

Numeroase texte narative conţin fragmente dialogate, spontane, între mai mulţi subiecţi, 
specifice conversaţiei curente (cf. textele de la p. 40–41; 42–46; 56–57; 82–84; 86–87; 88–93; 119–124; 
125–126; 142–143), importante pentru cercetările de stilistică dialectală sau de pragmatică. 

Glosarul cuprinde toate atestările cuvintelor dialectale, inclusiv împrumuturile din maghiară. 
Studiul lingvistic (p. 259–393) intitulat sugestiv Aspecte ale limbii vorbite în Ungaria cuprinde 

aceleaşi capitole ca în ediţia de bază, însă cu unele simplificări: Fonetica (p. 259–278), Morfosintaxa 
(p. 279–308), Topica (p. 309–310), Formarea cuvintelor (p. 311–341), Lexicul (p. 342–378), 
Concluzii (p. 379–382) şi Bibliografia (p. 383–392).  

Considerăm necesar să subliniem  e l e m e n t u l  d e  n o u t a t e  al studiului lingvistic 
care constă şi în valorificarea particularităţilor dialectale extrase din culegerile şi studiile 
etnofolclorice publicate de specialiştii din Ungaria. 

Prin perspectiva diatopică şi diacronică, studiul, conceput monografic, reprezintă  c e a  
m a i  b u n ă  ş i  c o m p l e t ă  s i n t e z ă  asupra subdialectului crişean în care se 
integrează microaria supusă investigaţiei. 

                                                 
4 G. Weigand (Jb, IV, 1897: 320) a reprodus două texte folclorice din Micherechi şi Cefa  

(pct. 151 şi 152), foarte scurte (8–7 versuri) şi nesemnificative lingvistic (cf. şi WLAD pct. 150, 151, 
152, 743, 744). 
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Câteva idei interesante sunt de reţinut din subcapitolul de concluzii. Se impun atenţiei 
argumentele privind încadrarea acestei zone la două tipuri de graiuri crişene; prin unele particularităţi 
cele de la nord de Jula aparţin ariei someşene, iar cele de la sud de această localitate ariei bihorene ale 
subdialectului, păstrându-se nealterată configuraţia diacronică anterioară separării lingvistice şi etnice 
prin trasarea graniţei politice, acum un secol, între România şi Ungaria.  

Ca arie marginală a dacoromânei, graiurile crişene vorbite în Ungaria conservă în 
morfosintaxă, dar, mai ales, în lexic, trăsături specifice limbii române din secolul al XVI-lea. 

Cităm, în acest sens, termenii de origine latină care circulă în grai: duroare „durere”(< lat. 
dolorem); fericat „fericită” (< lat. felicem), fur „hoţ” (< lat. fur ,-is) şi pasă „du-te, pleacă” (< lat. 
passare). 

Eliminând bariera tehnică a transcrierii fonetice, autoarele au transformat o operă de strictă 
specialitate într-o lucrare la îndemîna publicului interesat, chiar a celui cu un grad redus de cultură. 

Cititorii vor putea descoperi, prin bogăţia inepuizabilă a „cuvântului”, „istorii”, mentalităţi, 
credinţe, experienţe de viaţă din universul rural. 

Trebuie să menţionăm aici că metoda monografică de cercetare a graiurilor în tradiţia Şcolii 
lingvistice de la Bucureşti, aplicată zonelor cu populaţie românească din afara graniţelor, a permis 
descrierea dacoromânei în limitele ei lingvistice reale, necircumscrise hotarelor politice, la vest, în 
Ungaria, la sud-vest şi sud, în Serbia şi Bulgaria, la est şi nord, în Ucraina, contribuind la înţelegerea 
atât a conservării, cât şi a evoluţiei graiurilor româneşti până astăzi. 

Volumele publicate sau în curs de publicare privind graiurile româneşti vorbite în afara 
graniţelor, după opinia noastră, surprind ultimele forme de manifestare a limbii române din aceste arii 
laterale. Lucrarea de faţă rămâne, prin bogatul material de limbă vorbită, o carte de referinţă. 

Românii din Ungaria reprezintă o lucrare prin care românii aflaţi dincolo de hotarele ţării 
„rostesc” despre sine, în faţa lumii şi a viitorului, iar în sufletul lor se simte pulsând, deopotrivă, 
timpul nostru şi timpul istoric.  
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Carolina Popuşoi, Limba română actuală din Basarabia. Particularităţi 
morfosintactice şi lexico-semantice, Bucureşti, Editura Muzeului Naţional al 
Literaturii Române, Colecţia „Aula Magna”, 2013, 252 p. 

 
Cartea anunţată, Limba română actuală din Basarabia, particularităţi morfosintactice şi 

lexico-semantice, semnată de Carolina Popuşoi (= C.P.), aduce în atenţia filologilor o problemă de 
maxim interes: situaţia limbii române din provincia amintită, în circumstanţe sociolingvistice proprii 
arealului respectiv. Pentru individualizarea fără echivoc a acesteia, în spaţiul românităţii, autoarea a 
preferat, ca denominaţie teritorială, regionimul Basarabia, din punct de vedere strict lingvistic. 

De la început se subliniază faptul că româna actuală din fosta provincie menţionată, prin 
raportare la varianta standard din ţară, prezintă un „caracter distinctiv”, determinat de influenţa 
puternică a idiomului rus. 

Cele dintâi înrâuriri, din partea factorului influent, încep după 1812, când teritoriul pruto-
nistrean „a fost rupt de la Principatul Moldovei” şi anexat Imperiului Rus. După o scurtă întrerupere, 
în perioada 1918–1940, dominaţia rusă revine în forţă, organizând un proces complex de rusificare: 
introducerea alfabetului chirilic şi a limbii ruse, deportarea masivă a nativilor români şi aducerea de 
„specialişti” ruşi, excluderea intelectualităţii şi a unioniştilor. S-a creat un bilingvism unidirecţional 
drept cadru de evoluţie a limbii române până în ultimul deceniu al secolului trecut. 

Capitolele de bază ale lucrării subliniază tipurile de probleme urmărite. După I. Introducere  
(p. 7–12), urmează II. Greşeli de limbă produse sub influenţa idiomului rus (p. 13–129), III. Greşeli 
de limbă neinfluenţate de idiomul rus (p. 130–153), IV. Împrumuturi lexicale nerecomandate în limba 
română actuală din Basarabia (p. 154–214), Concluzii (p. 215–227), Bibliografie (p. 218–236), o 
secţiune ADDENDA grupând Résumé (p. 237–250) şi Sommaire (p. 251–252). 

În viziunea autoarei, capitolele în care a fost organizat materialul „scot în evidenţă tipurile de 
probleme specifice limbii române actuale din stânga Prutului” (p. 8). De aceea, în Introducere se 
anunţă delimitarea greşelilor de limbă identificate, în funcţie de „agent”, în două categorii: generate 
de presiunea limbii ruse sau în afara acesteia. Cap. II, Greşeli de limbă produse sub influenţa 
idiomului rus, urmăreşte procedeul cel mai frecvent, calcul semantic în cazul: subst., adj., verb, adv., 
interj., calcul morfematic la aceleaşi (în afara interj.), apoi calcul de diateză, de regim, de structuri 
fixe nerecomandate. Alături de acestea se au în vedere traducerile (subst., adj., vb.), toate din punctul 
de vedere al nerecomandării, criteriul dominant al lucrării. Câteva exemple de calc semantic 
substantival vor ajuta cititorul să înţeleagă situaţia-limită a limbii române din Basarabia, privată total 
de componenta neologică a vocabularului şi, în consecinţă, în penurie terminologică generalizată. 
Lista exemplelor, de altfel foarte bogată, cuprinde elemente neologice, indispensabile epocii actuale, 
pe care vorbitorii încearcă să le aducă de unde pot şi cum pot: anchetă, în loc de chestionar 
(sociologic), după (sociologi_eska±) anketa;  întrucât, în limba rusă, anchetă semnifică, în egală 
măsură „anchetă” şi „chestionar”; apărare în ~-ea tezei …, în loc de susţinerea tezei de doctorat, 
după zaŸita dissertacii, căci modelul calchiat are ambele sensuri: „apărare” şi „susţinere”; 
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arătător, în ~-ul calităţii, în loc de indicele calităţii (de calitate), după ka_estvenn¥™ pokazatel©, 
lexemul pokazat¢l©, însemnând, deopotrivă, 1. „arătător”; 2. „indice”, în limba influentă; auditoriu 
pentru amfiteatru, sală de curs, după auditori±, cu cele două sensuri, în limba rusă: 1. „auditoriu”, 
2. „amfiteatru”; bilet, în loc de livret în bilet militar, după voenn¥™ bilet sau în bilet de student, în 
loc de carnet de student, după studen_eski™ bilet, căci modelul înseamnă 1. „bilet”, 2. „livret, 
carnet”; caracteristică în loc de referinţă, caracterizare (El i-a făcut o caracteristică bună), după 
harakteristika 1. „caracteristică”; 2. „caracterizare, referinţă”; formă pentru uniformă, în formă 
şcolară, după {kol©na± forma, unul dintre sensurile pentru forma, pe lângă cel de bază; împlinitor 
pentru executant, întrucât ispolnitel© înseamnă 1. „împlinitor”; 2. „executant”; cf. împlinitor 
judecătoresc pentru executor judecătoresc; însemnare, în loc de observaţie, reproş, după zame_anie 
care mai are şi înţelesul „însemnare”: On sdelal emu zame_anie, cu alte cuvinte, el i-a făcut 
însemnare; în loc de el i-a făcut observaţie; întrebare pentru problemă, chestiune, în a rezolva 
întrebarea, în loc de a rezolva problema, a ridica o întrebare pentru a ridica o problemă, după 
vopros, cu cele 2 sensuri, „întrebare” şi „chestiune, problemă”; medic pentru student la medicină: 
On medik na vtorom kurse  = El este medic în anul al doilea (la medicină), deoarece rusescul 
medik înseamnă medic şi medicinist; oprire pentru staţie (de autobuz, troleibuz): Ostanovite, 
po$alu™sta, na ostanovke! = Opriţi, vă rog, la oprire! pentru că ostanovka semnifică 1. „oprire”, 
2. „staţie”; realizare în loc de vânzare: IŸu prodavŸicu dl± realizacii tovara = Caut 
vânzătoare pentru realizarea mărfii. Modelul rusesc realizaci± are semantismul 1. „realizare”,  
2. „vânzare”; retrăire pentru emoţie: Den© poln¥™ pere$ivani™ = O zi încărcată de retrăiri, căci 
rusescul pere$ivanie înseamnă, deopotrivă, 1. „retrăire”, 2. „emoţie”; sunet în loc de clopoţel, după 
zvonok 1. „sunet”, dar şi „clopoţel”: Am auzit sunetul pentru recreaţie după M¥ usl¥{ali zvonok 
na peremenu. 

Exemplele enumerate, o parte infimă din cele identificate de autoare, atestă caracterul absurd 
al românei regionale basarabene, determinat de necesitatea acută a elementului neologic (de factură 
romanică), absent cu desăvârşire, pe care vorbitorii îl substituie inadecvat. Pentru a-l suplini se 
recurge la calcuri penibile, mutilante pentru limba română, incompatibile cu specificul acesteia, 
tocmai fiindcă nativii români nu îşi cunosc limba; de aceea nu pot să selecteze semantismul necesar în 
operaţia de calchiere. 

În cazul adjectivului, calcul se îmbină, uneori, cu paronimia. Fiind vorba de bilingvi, deci 
indivizi care manevrează cele două coduri lingvistice, dar cu dificultăţi inadmisibile în limba maternă, 
tipul de greşeală, la nivelul acesteia, are loc în cazul persoanelor semiinstruite: autoritar în loc de cu 
autoritate, după avtoritetn¥™ cu ambele accepţii, dar imposibilitatea de a o selecta pe cea adecvată 
trădează nivelul cultural: cercetător autoritar, după avtoritetn¥™ u_n¥™; compus, în loc de 
complicat, dificil, greu, ca în rusescul slo$n¥™, -a±, -oe, metodă compusă, după modelul slo$n¥™ 
metod. 

Alte calcuri relevă aceeaşi nevoie stringentă de neologism, mai ales de cel calificat, impus, 
consolidat în anumite sintagme, devenite fixe, în româna standard: începător, în loc de primar în 
şcoală începătoare, substituţie discutabilă pentru structura consacrată şcoală primară. În limba rusă, 
adj. na_al©n¥™, -a±, -oe semnifică, deopotrivă, „începător”, dar şi „primar, elementar”; în aceeaşi 
situaţie, normal în loc de bun, potrivit, în anumite combinaţii: apa este normală (pentru baie); ciorba 
este normală (în sensul, bună de mâncat!). Asocierea adj. normal cu realităţi ale vieţii cotidiene se 
face în spiritul limbii ruse, nu al limbii române, după vola normal©na±, borŸ normal©n¢™, fiindcă 
neologismul romanic în limba rusă, înseamnă, în egală măsură, 1. „normal”; 2. „bun, potrivit”. 

Alteori, calcul devine aproape o traducere stângace, datorită gradului insuficient de stăpânire a 
limbii materne: puternic, în structura profesor puternic, străină spiritului limbii române pentru a 
exprima calitatea pregătirii acestuia: profesor renumit, competent, ori, pur şi simplu, bun. În acest caz 
se reproduce sil©n¥™ u_itel©, căci sil©n¥™, -a±, -oe semnifică atât „puternic”, cât şi „competent, 
renumit”. La fel, adjectivul uscat, introdus în numele unor produse alimentare, mai mult sau mai 
puţin noi: vin uscat corespunde calificativului consacrat sec, din vin sec „vin fără adaos de zahăr”. 
Echivalarea rusescului suhoe vino cu vin uscat a fost admisă sub autoritatea limbii ruse: dacă în 
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limba respectivă astfel se defineşte o anumită calitate a vinului, atunci se poate prelua şi în limba 
română! Cât priveşte sortimentul modern, suhoe moloko şi acesta este acceptat în versiunea absurdă, 
lapte uscat, probabil din aceleaşi considerente, ignorându-se procesul tehnologic de deshidratare a 
lichidului. Termenul consacrat, lapte praf, impus de româna standard, având în vedere modul de 
prezentare a produsului (pulbere), este cel adecvat în cazul alimentului respectiv. 

Calcurile verbale, extrem de numeroase, se explică prin importanţa verbului în comunicare. 
Ele aparţin, majoritar, secţiunii neologice a vocabularului. Se poate întâmpla ca unul şi acelaşi verb să 
se îmbogăţească cu mai multe accepţii noi: a citi 1. „a ţine un curs, o prelegere, a preda o disciplină”, 
întrucât _itat© în limba rusă are şi acest sens, pe lângă cel de bază: Akademik _ital lekci− 
studentam medicinskogo fakul©teta = Academicianul a citit o lecţie …, în loc de, Academicianul 
a ţinut o prelegere …(de remarcat şi celălalt calc după lekci± 1. „lecţie”, 2. „prelegere”, ca o 
performanţă numerică!; 2. „a recita”, după acelaşi verb _itat©. Absenţa neologismului se resimte 
permanent, de aceea se ajunge la contradicţii în comunicare. Textul despre preşcolari, Nekotor¥e 
stihi deti znali naizust© i ih _itali horom, în traducere, Copiii ştiau câteva poezii pe de rost 
şi le citeau în cor, din punctul de vedere al limbii române, este o transpunere total absurdă: de vreme 
ce copiii ştiu poeziile pe de rost, de ce le mai citesc, lăsând la o parte imposibilitatea acţiunii, pentru 
că ei sunt abia la grădiniţă; 3. a citi morală în loc de a face, a ţine morală (cuiva), după _itat© 
moral©, deci Direktor _ital nam moral© devine Directorul ne-a citit morală, în loc de … 

Prin calc, verbele se resemantizează, lărgindu-şi înţelesul: dărui după darit© înseamnă  
1. „a dărui”, 2. „a oferi”, dar se foloseşte, cu o singură accepţie, în toate împrejurările: „a dărui de 
toate”: a dărui flori, bomboane, ciocolată după darit© cvet¥, konfet¥, {okolad. Aici autoarea 
subliniază cu justeţe specificul limbii române de a face distincţie între a dărui (ceva consistent) şi  
a oferi (flori, bomboane etc.). 

Aceeaşi necunoaştere a limbii materne duce la calcuri inadmisibile, care, adoptate, contravin 
elementului specific al limbii române. Aşa este verbul a măsura „a încerca, a proba un obiect (de 
îmbrăcăminte, încălţăminte etc.)”, după merit©, cu acest înţeles, dar şi „a măsura”; de aici adaptări 
stângace de felul a măsura haine, de altfel, cu totul străine pentru structura şi semantica românească: 
Câte rochii se pot măsura?, după Skol©ko plan©ev mo$no merit©? 

Unele verbe din fondul tradiţional s-au îmbogăţit, prin calc. De exemplu, a primi a fost investit 
cu numeroase noi semnificaţii, multe dintre acestea ţinând locul neologismului corespunzător:  
„a accepta”, „a adopta”, „a asista la …”, „a crea”, „a reuşi” etc. … 

Dintre calcurile adverbiale ne oprim asupra unui singur caz: undeva, devenit, prin frecvenţă, 
aproape un şablon în exprimarea curentă a basarabenilor. Preluarea acestuia se motivează prin faptul 
că suplineşte neologismul aproximativ, în calitatea sa de calc, după gde-to: A venit undeva la ora 
1500: după On priehal gde-to v 15 _asov. Adverbul rusesc semnifică atât „undeva”, cât şi „cam, în 
jur de, aproximativ”. Aceleaşi cunoştinţe precare ale idiomului matern motivează selectarea 
semantismului „undeva”, în condiţiile de necunoaştere a împrumutului romanic. 

În cazul interjecţiei au fost implicate cazurile propice transferului în limba română: daţi! în loc 
de haideţi! după dava™te!  (Dava™te, ± vam pomogu! = Daţi să vă ajut!). Este foarte adevărat că 
dava™te! cumulează ambele sensuri 1. „daţi”. 2. „haideţi”, dar nu e mai puţin adevărat că nativii de 
limbă română nu-şi cunosc bine idiomul. Aceeaşi este situaţia pentru poftim!, în loc de cu plăcere!, 
pentru puţin!, ca replică în formula de politeţe, îmbogăţit cu acest sens, după po$alu™sta  
1. „poftim!” 2. „cu plăcere!”: „– (Vă) mulţumesc!” „– Poftim!” 

Deşi „românii din Basarabia preferă împrumuturile şi traducerile lexemelor din rusă” (p. 69), 
totuşi se recurge şi la calcul morfematic (de structură sau imitarea formei interne a cuvântului), în 
cazul subst., adj., verb., adv. Şi la baza efectuării acestora stă aceeaşi acută lipsă a neologismului, fără 
de care, pentru epoca noastră, limba română, aşa cum s-a păstrat în Basarabia, la nivel de grai, nu 
poate face faţă. De aceea, supliment este reprezentat de adăugitură, după C.P., calc care ar reproduce 
dopolnenie „completare, supliment”. Dar corespondentul românesc preexistă calcului (v. CADE), 
putând să fie numai o „echivalare” (?); aprofunzime explicat prin uglublenie ar putea să refacă 
adâncime, ipoteză cu mult mai plauzibilă şi evidentă formal; cumătrism reproduce kumovstvo  
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(< kum „cumătru”) pentru a suplini neologismul nepotism, absent din graiul basarabean; lunar 
calchiază, indubitabil, mes±_nik < mes±c „lună” + suf. -nik în expr. lunarul prieteniei, în loc de 
luna prieteniei; necărturar „analfabet” este atestat în limba veche (Dosoftei), probabil exista şi în 
lexicul basarabean, numai necărturărie este inedit, dar explicabil ca derivat intern; un interesant 
semicalc, identifică C.P., în podfustnic pentru neologismul jupă, creat prin reproducerea parţială a 
modelului pod−bnik; târgoveţ „negustor” este atestat în limba română încă din sec. al XVI-lea, s-ar 
putea numai să fi fost „înviorat” de limba rusă, iar zilnic „jurnal intim”, „carnet de note” a fost creat 
după dnevnik < dnevno™ adj. „de fiecare zi, zilnic”. Dintre calcurile adjectivale reţinem câteva 
exemple reprezentative: atotnarodnic, în locul neologismului naţional, după vsenarodn¥™, 
analizabil în elementele de compunere vse şi adj. narodn¥™, -a±, -oe, atotunional pentru unional 
după vseso−zn¥™, -a±, -oe, ambele condamnate la dispariţie, iar împustiit în loc de pustiit este în 
spiritul limbii române (la nivel popular), de altfel, MDA a înregistrat împustiat. Dintre calcurile 
morfematice verbale, menţionăm câteva absolut emblematice a bineamenaja, după blagoustroit©, 
compus analizabil în limba rusă. Vorbitorii care au efectuat calcul, nu-l cunoşteau pe amenaja, şi nu 
au perceput, probabil, îmbinarea redundantă în limba română. 

Autoarea observă cu justeţe că acest tip de calc duce la crearea unor lexeme greu de acceptat 
pentru limba română (a precăuta „a examina, a cerceta”, sinecost „preţ de cost”), la cuvinte cu alt 
sens faţă de cel existent (târgoveţ „comerciant”, zilnic „jurnal”; circulator „abonament” etc.). Acestea 
nu dublează cuvintele din limba română,varianta basarabeană, unde corespondentele româneşti nu se 
cunosc, cum susţine C.P.; creaţiile respective, ca dovadă peremptorie în acest sens, rămân la nivel 
regional, strict local, ele au suplinit şi suplinesc, temporar, neologismele inexistente, urmând, în 
condiţiile unei evoluţii fireşti a idiomului, să fie eliminate. 

Calcurile verbale de diateză sunt extrem de numeroase. Explicaţia stă în faptul că vorbitorii au 
învăţat „să scrie şi să citească”, deci să gândească, în limba rusă. Când sunt constrânşi să folosească 
graiul matern traduc, efectiv, din limba rusă, în condiţiile de cunoaştere precară a idiomului propriu. 
De aici, toate stângăciile. Faptul se probează în cazul intelectualilor bilingvi care nu săvârşesc 
greşelile semnalate, la care adăugăm modificarea diatezei: a se greşi conform o{iáit©s±; a se învăţa 
pentru a învăţa, a studia după u_it©s± ş.a., dintre care a se râde este popular şi învechit în limba 
română (Varlaam). La calchierea diatezei active figurează a odihni, care este atestat astfel şi pentru 
epoca românei vechi. Calcurile de regim verbal nerecomandat constituie transpunerea în română, prin 
traducere, a construcţiilor respective din limba rusă în care locutorii s-au şcolit. La preluarea acestora, 
un rol decisiv l-a avut prestigiul, calitatea de limbă de stat a acesteia şi faptul că emanciparea 
generaţiei tinere s-a petrecut odată cu însuşirea limbii ruse. Vorbitorii nu au avut conştiinţa că 
mutilează propriul lor idiom, ci, dimpotrivă, că îl ridică pe o treaptă necunoscută bunicilor şi 
părinţilor lor. Din acest considerent, exemplele sunt extrem de numeroase, autoarea excelând în 
colectarea, identificarea şi ordonarea lor. În aceeaşi situaţie se află calchierea cazurilor, a 
construcţiilor prepoziţionale corespunzătoare, dar a locui sub Chişinău, deci ocurenţa prepoziţiei sub 
se întâlneşte şi în limba veche. În schimb, calchierea structurii genitivale u men± (U men± novoe 
plat©e = La mine rochia e nouă, în loc de Eu am o rochie nouă), aproape generalizată, pentru a 
exprima situaţii de acest fel, definite de C.P. „false locative”, am adăuga, „personalizate”, afectează 
structurile fireşti ale românei din zonă. La fel, calchierea falselor structuri de politeţe cu lexemul sam 
(= singur): Singuri de unde sunteţi? atestă pierderea pronumelui de politeţe pe care limba rusă nu îl 
are ca o categorie specializată şi căutarea unui substitut care să servească situaţia. Construcţiile cu 
singur se întâlnesc şi în româna regională din nordul Mold., Bucov. Atâta timp cât modelul a fost 
limba rusă, s-au pus în circuit structuri nominale calchiate: adeverinţă de naştere în loc de certificat 
… după svidetel©stvo o ro$denii, arc triumfal, după triumfal©na± arka, armă rece în loc de 
armă albă, după holodnoe oru$ie, fiind vorba de terminologie oficială, gară feroviară, la fel ca 
$eleznodoro$n¥™ vokzal, lucrător medical, în loc de cadru medical, după medicinski™ 

raáotnik, martor viu pentru martor ocular, după $ivo™ svidetel©, sală sportivă, după 
sportivn¥™ zal. Acestea constituie cazuri numeroase, la care s-a apelat din … necesitate. Limba 
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rusă a constituit modelul către care s-au îndreptat vorbitorii, oficial şi neoficial, între idiomul lor 
matern şi româna standard fiind o barieră de netrecut. 

Un fapt caracteristic pentru limba română din Basarabia, în domeniul vocabularului, sunt 
traducerile (nerecomandate). Asemănătoare calcurilor, căci traducerile se efectuează şi într-un caz şi 
în celălalt, acestea din urmă se disting prin adaptarea afixelor la particularităţile morfologice ale 
limbii române (cf. p. 125). S-au tradus substantive, adjective şi verbe. În general, s-au adaptat lexeme 
absente din limba română, în general, iar din varianta basarabeană, în special: concediale 
„indemnizaţii pentru concediu”, după otpuskn¥e < otpusk „concediu”; duminical „muncă voluntară 
prestată duminica”, după voskresnik < voskresenie „duminică”; rutieră „microbuz, maxi taxi”, 
după marşrutcă < mar{rut „itinerar, rută”; gătinţă „starea de a fi gata; disponibilitate”, după 
gotovnost©: Primăria şi-a arătat gătinţa de a micşora taxele. S-a apelat la traducere pentru că nu 
aveau neologisme corespunzătoare, pământean „compatriot” figurează şi în limba veche; adjective: 
lucrativ există şi în româna standard, ca neologism, dar şi var. cu etimologie populară „de lucru”, 
ramural „de ramură”, după otraslevo™ < otrasl© „ramură”. 

O categorie distinctă şi tratată separat III. Greşeli neinfluenţate de idiomul rus se explică prin 
faptul că basarabenii vorbesc graiul matern, şi nu varianta standard. În principal, abaterile în cauză se 
motivează prin necunoaşterea românei literare, în special a elementului neologic. Acesta este preluat 
„din mers”, „după ureche” şi nu prin instrucţie, de aici confuzii între cuvinte: audienţă / asistenţă, 
taxă / impozit, conştient / conştiincios, color / colorat [d. televizor]; de sens: major / mare, preţ, 
salariu major. 

În cazul prepoziţiei, autoarea remarcă omisiunea acesteia în unele sintagme şi o explică just: 
ultima vreme: Ce aţi citit ~ ~?, aplicându-i-se regimul construcţiei similare, ultima dată, precum şi 
utilizarea conectivului întru, între, în loc de în, dar care constituie o particularitate arhaică şi nu o greşeală. 

Remarcabil este paragraful dedicat inovaţiilor lexicale, prin cazurile colectate şi prin 
soluţionarea acestora de către autoare. Majoritar, acestea vizează neologismul tratat prin analogie cu 
derivate din fondul tradiţional: abreviatură în loc de abreviere, cf. scurtătură, ansamblitate, creat 
după neologisme cunoscute, actualitate, totalitate, eronare în loc de eroare; prin contaminaţie între 
nume + participiu, eroare + eronat, diatezal pentru de diateză, după, de pildă, formal. Interesante şi 
în spiritul limbii române, ca modalitate de realizare, deşi discutabile, sunt derivatele regresive 
analizate, inovaţii lexicale absolute: abnegat < abnegaţie şi a interlocuta < interlocutor, după 
modelul intervieva. 

Cap. IV, sub titlul Împrumuturi lexicale nerecomandate în limba română actuală din 
Basarabia, grupează elementele preluate pentru a denumi fiinţe, obiecte, însuşiri, acţiuni etc. pentru 
care limba română avea deja forme lexicale proprii, bine fixate, fără a fi fost nevoie să se recurgă la 
noi posibilităţi de îmbogăţire a vocabularului, în opinia C.P. Dar, în opinia noastră, în Basarabia s-a 
practicat izgonirea programatică a acestora, ceea ce a creat un anumit „vid lexical”. În acest sens, 
autoarea aduce un material ilustrativ vast, o adevărată invazie, din diverse categorii morfologice 
pentru a demonstra că acestea „dublează inutil vocabularul românesc” (p. 154), mai bine zis ar fi 
dublat, în cazul în care nu ar fi fost decimat sistematic în plan local. Totodată, C.P. observă cu justeţe 
că împrumuturile vizează majoritar varianta colocvială a limbii, graiurile, în mediul lor natural, lumea 
satului, fiind şi ele afectate, dar nu în aceeaşi măsură. Sub avalanşa de împrmuturi copleşitoare, 
cititorul filolog sau nefilolog îşi dă seama că s-a petrecut ceva grav cu idiomul românesc din stânga 
Prutului. Dacă ne amintim că politica ocupantului sovietic a vizat exterminarea intelectualităţii, de la 
personalul instruit (cu studii) până la ţăranii înstăriţi, aducerea generală a populaţiei, covârşitor rurale, 
„la acelaşi numitor” prin neştiinţă, şi politica unei profunde dialectizări, spre a se deosebi de limba 
română, atunci înţelegem ce s-a întâmplat. Autorităţile româneşti au plecat „cu terminologia lor”: în 
locul unui termen ca impozit s-a insinuat cuvântul rusesc nalog, nu a optat nimeni pentru el, a fost 
impus în cele mai diverse moduri. Obiectul cel mai banal, dar necunoscut civilizaţiei rurale, a venit cu 
numele lui rusesc. Până la război, ţăranii nu se orientau după ceas. Puterea sovietică le-a adus budilnic 
„deşteptător”.  I-au spus aşa, pentru că acesta era numele comercial, ei nu cunoscuseră nici obiectul, 
nici cuvântul. Comerţul a impus o mare parte a vocabularului, pe care vorbitorii l-au preluat, într-un 
teren „viran” lingvistic: până şi umeraş (pentru haine), străin civilizaţiei ţărăneşti interbelice, a venit 
cu numele rusesc ve{alka. În plus, populaţia oraşelor refugiată, deportată, îndepărtată a fost 
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substituită cu ţărani şi minoritari slavi, nevoiţi să folosească între ei limba rusă. Diferenţa lingvistică 
între sat şi oraş nu a existat. Graiul domina pretutindeni. Total lipsit de element neologic, acesta a fost 
constrâns să preia masiv lexic rusesc pe toate căile: comerţ, şcoală, administraţie, spital, transport etc. 
Masa de împrumuturi pătrunsă pe un teren gol, deci ca o necesitate, fără să dubleze nimic (I.M.), 
planează greu asupra românei regionale din Basarabia. Şcoala, cultura şi, în general, acţiunea de 
eradicare a acelor factori care au impus-o, ar putea să contribuie la abandonarea şi evitarea acestora. 

Materialul documentar pe baza căruia C.P. a descris „limba română actuală din Basarabia” 
excelează prin bogăţie, cantitate şi calitate. El constă din numeroase fapte acumulate prin 
documentare competentă, repartizate riguros, după criterii ştiinţifice, realizând o sistematizare 
convingătoare. Din acest motiv, cazurile avute în vedere, pe de o parte, extrem de diverse, şi, pe de 
altă parte, bine alese, reflectă starea de „sănătate” lingvistică a zonei. Meritul autoarei stă atât în 
munca de urmărire şi de înregistrare a situaţiilor din cele mai felurite surse, cât şi în repartizarea 
acestora pe tipuri de probleme şi în funcţie de domeniul de apartenenţă. De la început, C.P. 
delimitează palierul lingvistic avut în vedere, cercetând româna colocvială, cea de toate zilele, pe care 
locutorii o constrâng (= o impun, în exprimarea din partea locului) să devină un idiom funcţional, la 
înălţimea exigenţelor unei societăţi, cu veleităţi urbane, în curs de modernizare sub aspect lingvistic. 
Rămâne în afara atenţiei varianta rurală, graiurile propriu-zise, prin specificul problematicii şi prin 
caracterul mai lax al presiunii exercitate de limba rusă. De fapt, trebuie să subliniem că limba română 
din Basarabia, printr-o politică dirijată, a fost supusă unui intens proces de degradare, de dialectizare 
forţată. Prin eradicarea totală a păturii instruite, s-a ajuns la generalizarea graiului la sat şi la oraş, 
cum am mai remarcat, sub denumirea limba moldovenească. Aceasta din urmă, încurajată să se 
dezvolte nefiresc prin identificarea cu subdialectul omonim, excelează prin caracterul său arhaic, 
profund regional, astfel încât să legitimeze diferenţierea categorică a două limbi distincte. Pe fondul 
acestei operaţii de epurare şi readucere la nivelul sec. al XIX-lea, a pătruns masiv elementul neologic 
de origine rusă. C.P., prin cartea sa, reuşeşte să refacă tabloul terifiant de hibridizare contra naturii a 
unui idiom, în stadiu de „părăginire” avansată şi total neprotejat (I.M.). „Monstruozităţile” 
centralizate se explică prin „circumstanţele sociolingvistice speciale”: nativii de limbă română 
instruiţi în limba rusă au învăţat să gândească în noul cod lingvistic şi atunci când sunt puşi să-şi 
sincronizeze graiul matern cu necesităţile de comunicare transferă rudimentar, prin calcuri de toate 
felurile şi traduceri, accepţii din ex-limba oficială de stat. Stridenţa acestor „transferuri” stă în 
incompatibilitatea celor două coduri lingvistice şi în necunoaşterea gravă a idiomului matern. În 
aceste condiţii, considerăm că în primejdie este nu româna literară, în ansamblul ei, ci româna 
regională din Basarabia (I.M.). Aceasta din urmă a fost racordată greşit. Cel mai banal accesoriu de 
gospodărie, fier de călcat sau maşină de tocat circulă cu denumirile ruseşti, deoarece ţărănimea cea 
mai săracă, singura care a supravieţuit deportărilor, nu cunoştea ustensilele respective din perioada 
interstiţiului românesc (1918–1940), conform nivelului de trai de atunci. 

Cartea C.P. constituie o excelentă „radiografie” lingvistică „de epocă”. Ea a înregistrat, cu 
generozitate, efectele fireşti ale unei „maladii” [= „anemie lexicală”], provocate expres pentru a 
discredita idiomul nativilor români din Basarabia, până la degradare şi abandon. Valoarea 
documentar-lingvistică a cărţii sporeşte prin informaţia amplă, clasificată şi analizată în mod adecvat, 
convingător. Avantajul autoarei stă în faptul de a se fi format  ca filolog, aflându-se în miezul 
lucrurilor, şi, în acest fel, prin accesul în cele două coduri lingvistice, de a fi putut evalua şi comenta 
situaţia creată cu profesionalism. Celelalte cazuri, din afara influenţei ruse, parte sunt fapte dialectale, 
parte arhaice, dar comune ansamblului de limbă română. Semnalarea acestora, într-o secţiune 
distinctă, nu este lipsită de semnificaţie, fapt sesizat de C.P., întrucât constituie partea similară cu 
toate celelalte componente dialectale ale dacoromânei. Această secţiune girează calitatea de 
ramificaţie teritorială pentru româna din Basarabia, desprinsă şi izolată de cealaltă jumătate a 
subdialectului moldovean, la un moment dat, din cursul evoluţiei sale fireşti. 

Iulia Mărgărit 
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Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Sinteze de dialectologie română, Bucureşti, 
Editura Universitară, 2013, 231 p. 

 
Volumul de faţă vine să umple un gol în bibliografia universitară, anume existenţa unui 

manual actual de dialectologie. Aşa cum se şi intitulează, cartea reprezintă o serie de sinteze de 
dialectologie (fructificând studii mai vechi), fiind şi rezultatul unor cercetări întreprinse de cei doi 
cercetători în ultima vreme. Materialul este organizat în şaptesprezece secţiuni şi priveşte atât spaţiul 
nord-dunărean (dacoromâna), cât şi spaţiul sud-dunărean (celelalte dialecte: aromân, meglenoromân 
şi istroromân). Descrierea dialectelor sud-dunărene se întemeiază şi pe o serie de anchete întreprinse 
de autorii înşişi, aşadar pe un material inedit, valorificat parţial şi în alte lucrări publicate la Institutul 
de Lingvistică din Bucure�ti. Sunt descrise fenomene concrete din dialectele şi din graiurile limbii 
române, la care se adaugă informaţii teoretice şi metodologice. Variaţia dialectală este cel mai bine 
surprinsă prin metoda de studiu a geografiei lingvistice. Se evidenţiază, totodată, importanţa 
direcţiilor teoretice mai recente, cum ar fi lingvistica motivaţională, care s-a îmbogăţit considerabil 
odată cu cercetările de geolingvistică la nivel romanic şi european (cu rezultate remarcabile publicate 
în cele două mari atlase: Atlas linguistique roman şi Atlas Linguarum Europae), drept care volumul 
de faţă face şi referiri la limbile romanice şi la alte limbi. 

După Cuvântul-înainte, urmează două secţiuni dedicate transcrierii fonetice şi abrevierilor cu 
care operează cei doi cercetători. Pentru a uşura lectura, autorii folosesc sistemul de transcriere şi 
abrevierile consacrate din lucrările de dialectologie românească. Se trece apoi la delimitarea 
obiectului de studiu al dialectologiei, anume „limba ca expresie a vorbirii poporului” (p. 17), cu toate 
variantele sale. Având în vedere caracterul neunitar (asumat empiric) al limbilor, Nicolae Saramandu 
şi Manuela Nevaci clasifică diferenţele din limbă în funcţie de trei parametri: parametrul spaţiu 
(variaţia diatopică – obiectul de studiu al dialectologiei), parametrul social (variaţia diastratică – 
obiectul de studiu al sociolingvisticii) şi intenţia vorbitorului (variaţia diafazică – domeniul stilisticii). 

În următoarea secţiune, se delimitează unităţile lingvistice teritoriale, delimitare care se face 
prin dublă raportare: la limba literară (varianta standard) şi la ansamblul teritoriului lingvistic, pe baza 
comentariilor şi a explicaţiilor utile pe axa normat–popular–dialectal. Cât priveşte interacţiunea 
dialectologiei cu alte discipline ştiinţifice (tema tratată în secţiunea următoare), autorii pun 
dialectologia în legătură cu istoria limbii, istoria limbii literare, filologia, stilistica, onomastica, 
lingvistica generală şi teoretică, mai recent şi cu discipline ale ştiinţelor „de contact” (sociolingvistica, 
psiholingvistica, didactica lingvistică ş.a.). 

În continuare, cei doi cercetători definesc şi, totodată, detaliază metodele şi tehnicile de 
cercetare folosite în dialectologie, grupate astfel: metode de culegere a materialului dialectal şi 
metode de prezentare a acestuia, urmate de interpretarea materialului cules (prin metode adecvate). În 
activitatea de culegere, se disting metoda observaţiei directe, conversaţia dirijată şi ancheta dialectală, 
care poate fi indirectă (prin corespondenţă) sau directă (prin deplasare pe teren). Ancheta de teren 
comportă următoarele aspecte: întocmirea chestionarului, reţeaua de anchetă, alegerea informatorilor, 
a anchetatorului şi transcrierea fonetică. Cât priveşte metodele de prezentare a materialului dialectal 
cules, se menţionează culegerile (volumele) de texte dialectale, glosarele, monografiile, atlasele 
lingvistice. Interpretarea materialului se face în variantă monografică (care, desigur, prezintă 
materialul în versiune interpretată de anchetator) sau prin metodele geografiei lingvistice, anume, 
interpretarea materialului cartografiat, prin care se pot explica fenomene precum migrarea anumitor 
cuvinte/forme şi concurenţa dintre cuvinte.  

Cercetările româneşti de geografie lingvistică sunt prezentate în secţiunea următoare din 
perspectivă diacronică, recunoscând contribuţia celor trei şcoli lingvistice de la Bucureşti, 
Cluj-Napoca şi Iaşi, sub influen�a marilor centre culturale europene. Dacă primul atlas lingvistic al 
limbii române îi este datorat lui Gustav Weigand (care îşi începe cercetarea în 1895), cel de al doilea, 
Atlasul lingvistic român (ALR), conceput după 1919 (odată cu înfiinţarea Muzeului Limbii Române) 
este meritul şcolii clujene, de sub conducerea savantului Sextil Puşcariu. Elaborat într-un mod 
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riguros, acesta prezintă o bogăţie semnificativă de fapte la nivelul marilor atlase lingvistice europene. 
La o distanţă de aproape 40 de ani de la anchetele pentru ALR, începe elaborarea Noului atlas 
lingvistic român (NALR). Sunt discutate şi cercetările de geografie lingvistică pentru celelalte 
dialecte; pentru dialectul aromân, de exemplu, se remarcă, de departe, contribuţiile esenţiale ale celor 
doi autori, Nicolae Saramandu şi Manuela Nevaci. 

Următoarea secţiune este dedicată neolingvisticii sau lingvisticii spaţiale. Fundamentată de 
lingvistul italian Matteo Bartoli, ca principii ale acesteia sunt menţionate: norma ariei izolate, norma 
ariei laterale, norma ariei majore, norma ariei târzii, la care se adaugă norma fazei dispărute. Aceste 
norme au dus la înţelegerea mai clară a fenomenului evoluţiei lingvistice, stabilindu-se o stratigrafie a 
faptelor de limbă. 

În secţiunea intitulată Fapte dialectale în context românesc şi romanic. Perspectivă 
geolingvistică. Hărţi motivaţionale, sunt prezentate o serie de comentarii lingvistice ale unor hărţi pe 
baza a două atlase lingvistice de referinţă: Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză (ALRR. 
Sinteză) şi Atlas linguistique roman (ALiR). Astfel, menţionăm comentariile pentru hărţile 
CUMĂTRĂ (pe baza ALRR. Sinteză) şi TRIFOI (pe baza ALiR). Sunt detaliate apoi principiile 
hărţilor motivaţionale (sau de motivaţie), precum şi modul în care au fost acestea fructificate în 
volumele ALE publicate până în prezent. Acest tip de hărţi priveşte dinamica limbii, în sensul în care 
vorbitorii remotivează, în permanenţă, semnul lingvistic în cazul opacizării semantice. De asemenea, 
amintim comentariile pentru hărţile NEVĂSTUICĂ (pe baza ALE), LIÈVRE (pe baza ALiR), 
SANGSUE (pe baza ALiR). 

În capitolul următor, autorii prezintă istoricul cercetărilor privind originea limbii române şi a 
dialectelor sale. Astfel, sunt amintiţi Priscus din Panion (secolul al V-lea) şi Ioannis Lydos (secolul al 
VI-lea), care se referă la „limba ausonilor” (latina) sau „limba italienilor” pentru romanitatea  
nord-dunăreană şi pentru romanitatea sud-dunăreană. Aceste izvoare sunt completate de surse 
orientale, ruseşti, maghiare şi occidentale, care identifică, deopotrivă, populaţia romanizată de la nord 
şi de la sud de Dunăre. În secolul al XV-lea, de exemplu, Laonic Chalcocondil plasează populaţia 
romanizată într-un spaţiu vast „din Dacia până la Pind”. Ulterior, marii cronicari şi alţi cărturari de 
seamă au preluat şi au avut conştiinţa acestei romanităţi unice atât la nord, cât şi la sud de Dunăre. 
Discuţiile privind calitatea de autohtoni a românilor în cele două părţi ale Dunării au fost pentru prima 
oară deschise de Johannes Thunmann, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, susţinând că 
româna s-a dezvoltat atât la nordul, cât şi la sudul fluviului. Tot în această perioadă, se afirmă şi cei 
care susţin originea sud-dunăreană a românilor transilvăneni, ceea ce a dus la o reacţie dură a 
reprezentanţilor Şcolii Ardelene. 

Al. Xenopol şi D. Onciul aduc contraargumente ca răspuns la „scenariul” istoricului austriac 
R. Roesler, care plasa teritoriul de formare a poporului român în sudul Dunării. Pe baza inscripţiilor 
latine, respectiv greceşti, istoricului sloven C. Jireček a delimitat teritoriul romanizat din nordul 
Peninsulei Balcanice; aşa-numita „linie Jireček” a fost ulterior preluată şi acceptată de mai toţi 
lingviştii şi istoricii de seamă. 

Fiind un volum de dialectologie, cartea continuă cu prezentarea structurii dialectale a limbii 
române, toate cele patru dialecte (dacoromân, aromân, meglenoromân şi istroromân) beneficiind de 
descrieri ample. Dialectul dacoromân ocupă cea mai mare întindere, ca parte a statului naţional 
România. Pornind de la repartiţia dacoromânei pe graiuri (în care se prezintă şi istoricul teoriilor), se 
detaliază caracteristicile fonetice, morfologice şi lexicale ale fiecărui grai, cu exemple elocvente. 
Acelaşi tip de analiză se practică şi în cazul dialectelor româneşti sud-dunărene. 

O problemă foarte interesantă şi nestudiată până în prezent o reprezintă dialectele în contact. 
Astfel, cei doi autori urmăresc contactul dintre dacoromână şi aromâna din Dobrogea, pornind de la 
studiul lui N. Saramandu, Aromâna vorbită în Dobrogea. Texte dialectale. Dat fiind spaţiul aferent 
unui volum, autorii prezintă lexicul dialectal pentru literele A, Ă şi B, suficient însă pentru a 
exemplifica existenţa acestui tip de contact lingvistic. 

În ultima secţiune a studiului, autorii analizează dialectele nord- şi sud-dunărene în context 
balcanic. Adoptând o perspectivă istorică şi sincronică, sunt detaliate raporturile dialectale cu 



15 Recenzii şi note bibliografice 
 

 

193 

albaneza. Primele documente datează din 1731 şi au fost efectuate de ieromonahul Nectarie Tărpu, de 
origine aromână. Comparaţiile cu albaneza prezintă interes pentru cercetarea lingvistică. 

În concluzie, volumul Sinteze de dialectologie română se dovedeşte un instrument de lucru 
extrem de util tuturor lingviştilor, precum şi celor interesaţi de lingvistică sau de dialectologie, în 
general, mai ales în contextul în care dialectologia, ca disciplină, s-a redus ca număr de ore în 
facultăţi. El se înscrie în rândul manualelor clasice de dialectologie prin descrierea didactică a 
dialectelor şi a graiurilor limbii române. Cei doi autori, Nicolae Saramandu şi Manuela Nevaci, aduc 
totodată, un studiu nou, modern, în care cercetările dialectologice ţin pasul cu dezvoltarea ştiinţifică, 
cu noile descoperiri sau interpretări �i reinterpretări ale materialului deja existent. 
 

Ionuţ Geană 

 
 
Stela Spânu, Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova, Chişinău, 

Editura Magna-Princeps SRL, 2011, 180 p. + 8 hărţi. 
 

  
O apariţie notabilă pentru dialectologia românească de la Chişinău, şi nu numai, este cartea 

Graiurile româneşti din nord-estul Republicii Moldova, de Stela Spânu. Autoarea propune cititorului 
următoarea împărţire a lucrării: Introducere (p. 7–10), I. Graiurile de la est şi nord de Prut (p. 11–34),  
II. Particularităţi fonetice (p. 35–64), III. Structura gramaticală (p. 65–120), IV. Particularităţi 
lexicale (p. 121–162), Concluzii (p. 163–171), Bibliografie (p. 172–180), Anexă de hărţi (p. 181–
188). Materialul faptic a fost extras din Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM), Atlasul lingvistic 
român pe regiuni, Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR. Bas.), dar şi din glosare, texte 
dialectale, studii etnografice. 

„Obiectul de cercetare al prezentei lucrări […]: fenomenele dialectale proprii graiurilor 
moldoveneşti din nord-estul Republicii Moldova şi din raioanele Kotovsk şi Ananiev (reg. Odessa, 
Ucraina)” (p. 7) este anunţat în Introducere. Graiurile menţionate au fost alese pentru că, pe de o 
parte, păstrează „faze mai vechi de evoluţie a limbii”, respectiv, fenomene arhaice, pe de altă parte, 
prezintă un real interes prin interferenţa particularităţilor de grai moldovenesc cu cele ale altor graiuri: 
din Maramureş, nordul Transilvaniei, Crişana şi nordul Banatului. Din acest motiv, autoarea şi-a 
propus să urmărească nu numai particularităţile dialectale corespunzătoare, ci şi dinamica acestora, 
prin raportare la ariile româneşti limitrofe şi înlănţuite în continuare. 

În Introducere, după o „privire de ansamblu asupra structurii dialectale a dacoromânei”, pentru 
cititorul neavizat, se reaminteşte obiectul de cercetare, cu o precizare suplimentară, „graiurile laterale 
din nord-estul Republicii Moldova, pe linia Camenca–Râbniţa–Dubăsari şi Kotovsk, Ucraina, care fac 
arie comună, în unele privinţe, cu graiurile din nordul Moldovei istorice … prin păstrarea multor 
elemente vechi, dar şi prin dezvoltarea unor particularităţi specifice” (p. 27). Secţiunea se încheie cu 
„istoria localităţilor” asupra cărora s-a oprit autoarea. În capitolul următor, particularităţile fonetice 
sunt prezentate în detaliu, pe sunete, atât pentru vocalism, cât şi pentru consonantism, insistându-se 
asupra celor specifice zonei (depalatalizarea lui [j], de pildă, ori situaţia africată [Ë], ca fapt arhaic). O 
particularitate importantă a graiurilor comentate se consideră palatalizarea labiodentalelor [f], [v] şi a 
africatei [ĉ], cu rezultatele [ś], [ź], respectiv, [ś]: fier > śer; vis > źis; nuci > nuś, ca şi în Maramureş, 
nordul Transilvaniei, Crişana şi nord-vestul Banatului. 

În domeniul morfologiei, se procedează similar, insistându-se, în descriere, asupra faptelor cu 
specific local: metaplasma unor substantive: on zari în locul femininului ori formele feminine 
cartoafă, sâmbură, în locul masculinului corespunzător; vocative însoţite de interjecţii specifice: 
nevastă hăi!, particularitate care duce la aglutinarea părţilor şi la apariţia de vovative noi pentru 
numele implicate: badei! < bade hăi!; tatăi! < tată hai! (I. Mărgărit, Noi comentarii etimologice şi 
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semantice, 2010: 37); pronumele negativ nimic, reprezentat prin forma generalizată, în zonă, ńícă; 
forme verbale iotacizate: spu˜, pu˜, vi©; predilecţia pentru pronumele personal dânsul, dânsa; 
utilizarea unor variante reduse ale pronumelui de politeţe: duńatá, ńatá, dum˜atá, ńetá, ńev¤ástră, 
ń�alór; prezenţa conjunctivului cu morfemul şi: şî mărg; conservarea unor forme scurte ale participiului: 
adắus, o adắus …  

La categoria adverbului se menţionează prezenţa formelor: amu, amuş, atestate în textele 
vechi, dar şi în alte arii basarabene; variantele abreviate, ápî, ápi de la apoi, precum şi cele cu epiteză: 
cânvai, undevai, la rândul lor, generale în graiurile basarabene. Pentru interjecţie, sunt semnalate 
hadi!, variantă locală pentru haide! şi hăi!, în postpoziţie, în raport cu numele: nevastă hăi! În cazul 
prepoziţiei sunt amintite, ca variante specifice, linga şi păr. 

Particularităţile lexicale selectate definesc zona de nord-est, în opoziţie cu alte părţi ale 
graiurilor basarabene: verbul a scărmăna pare specializat în procesul de prelucrare a lânii, faţă de 
restul spaţiului dintre Prut şi Nistru: a pieptăna < lat. pectinare, pentru aceeaşi operaţie. Totodată este 
semnalată şi extensiunea semantică a verbului moştenit (excarminare), întrucât, în graiurile analizate, 
prin scărmăna se denumeşte încă o acţiune oarecum asemănătoare: „jumulirea fulgilor de găină”, 
astfel încât opoziţia se stabileşte, între a scărmăna şi a peni găina, sintagmă curentă în alte arii din 
partea locului. Cuvântul prin care se denumeşte ciutura, de asemenea, moştenit, găleată < galetta 
circulă pe teritoriul Basarabiei, exclusiv, în graiurile de nord-est, în restul arealului pruto-nistrean, s-a 
impus badá, împrumut din ucraineană. Prin lexemul latinesc curechi < coliculum, graiurile descrise 
se afiliază unei arii mai largi, cea nordică, în opoziţie tot cu un element moştenit: varză < viridia, cu 
circuit în aria sudică a dacoromânei, incluzând şi sudul Basarabiei istorice. 

Unele dintre împrumuturile vechi slave au caracter uzual în zonă: feştilă „deşeu de cânepă 
rămas în darac” < svěstilo, a huli „a spune vorbe de ocară huliti, staroste „peţitor” < starosta, vornic 
„vornicel (la nuntă)” < dvorĭnikŭ. Acelaşi caracter uzual îl au şi împrumuturile neo-slave din bulgară: 
bernevici „iţari albi din cânepă” < benevreci, zăbun „veston (cu guler răsfrânt)” < zabun; ucraineană: 
colun „topor cu coadă lungă pentru despicat cioturi” < idem, curnic „coteţ pentru găini” < idem, iuşcă 
„ciorbă” < juška, namitcă „voal pentru mireasă” < namitka. În domeniul formării cuvintelor, amintim 
câteva lexeme specifice, create prin derivare: arbuzoaică < (h)arbuz < ucr. harbuz, cf. pepenoaică; 
boulean < bou (diminutiv ori diminutiv afectiv) < bovus, căuşel „cană pentru băut apa la fântână” < 
căuş < lat. cavus, frecăţei s.m. pl. tant. „un fel de tăiţei obţinuţi prin frecarea aluatului în palme” < 
frecat, motocel dim. de la motoc (reg.) „motan” < et. nec., săcrieş < săcrii „sertar” < magh. szekrény, 
semantism învechit, mahălean „locuitor al unei mahalale” < máhală  < tc. mahalle. 

Analiza faptelor confirmă, în chip firesc, apartenenţa ariei dialectale cercetate la masivul 
graiurilor moldoveneşti, evidenţiindu-se, în cadrul acestuia, prin conservarea unor elemente vechi în 
toate compartimentele limbii, şi, mai departe, prin existenţa unor particularităţi comune cu aria 
nordică (Maramureş, nordul Trans., Crişana şi nord-vestul Ban.), apartenenţa la ansamblul limbii 
române. Meritul autoarei, în acest caz, constă în analiza grupului de graiuri din nord-estul Rep. 
Moldova nu numai prin raportare la alte unităţi similare din spaţiul pruto-nistrean, ci dincolo de 
acesta, la alte arii româneşti separate de Prut. Hărţile prezentate, ca şi bibliografia, susţin viziunea 
teoretică a autoarei, de analiză a ramificaţiilor teritoriale alese în interacţiune cu spaţiul lingvistic al 
românităţii. Simetria unor trăsături fonetice, respectiv, tratamentul identic al unor consoane din nord-
estul Rep. Moldova, cu cel din Maramureş, de pildă, sau simetria unor caracteristici morfologice, 
conjunctivul cu morfemul şi, pe axa est-vest, afiliază graiurile cercetate la trunchiul comun al limbii 
române. Adevărul lingvistic, ca o concluzie a lucrării, trezeşte interesul cititorului, student, cercetător, 
profesor, pentru cunoaşterea istoriei limbii române, ocultate, metodic, multă vreme. 

     Iulia Mărgărit 
 

 



17 Recenzii şi note bibliografice 
 

 

195 

 

Simion Todorescu-Răcoviceanu, Glosar de termeni dialectali din satul Racoviţa, 
judeţul Timiş, Timişoara, Editura Eurostampa, 2013, 119 p. + 5 p. ilustraţii. 

 
  

Lucrarea Glosar de termeni dialectali din satul Racoviţa, judeţul Timiş de Simion Todorescu-
Răcoviceanu (S.T.-R.), prezintă următoarea structură: Expunere de motive (p. 7), Abrevieri (p. 8), 
[Corpus de cuvinte] (p. 9–118), Bibliografie (p. 119) + ilustraţii (p. 121–125). 

În activitatea lui S.T.-R., Glosarul de faţă constituie o „revenire”, în sensul că acesta succedă 
unei întreprinderi anterioare, Glosar de termeni dialectali din comuna Racoviţa, judeţul Timiş, 
colecţia „Tezaur bănăţean”, Lugoj, Editura de Vest, 2009. Repertoriul aferent însuma lexicul „celor 
şase sate care compun comuna” respectivă. Ulterior, convins de diferenţele de vocabular de la sat la 
sat, chiar de la vorbitor la vorbitor şi de faptul că, prin comasarea întregului material într-o singură 
lucrare, fără să se specifice cu ajutorul siglelor provenienţa acestuia, a fost afectată „identitatea 
lingvistică” a tuturor componentelor, drept urmare, autorul şi-a propus să scoată din indiviziune cel 
puţin localitatea natală omonimă. În acest scop, colecţia lexicală iniţială, acumulată în timp, a fost 
extinsă cu noi unităţi obţinute prin aplicarea unui instrument ştiinţific, Chestionarul Noului Atlas 
lingvistic român. Preocupat şi îngrijorat de dispariţia elementelor dialectale „în două-trei generaţii”, 
S.T.-R. consideră că prin includerea acestora în Glosar le-a oferit „şansa de a rămâne şi, poate, de a fi 
resuscitate cândva prin creaţii literare”. Până atunci însă, cititorul poate face cunoştinţă cu un eşantion 
lexical dialectal, unitar, ca provenienţă, cules dintr-un singur sat, dar cu valoare de reprezentare mult 
mai largă, cu siguranţă, emblematic pentru aria în care se înscrie. 

Parcurgerea oricât de rapidă a coloanelor din Glosar permite identificarea unor categorii de 
cuvinte reprezentative pentru graiul cercetat: arhaisme de origine latină, specifice secolului de început 
al culturii române: cure „a fugi, a alerga” < currere, păcurar „cioban, păstor” < pecorarius; ca 
formă: scamn < scamnum, ori cu semantism specific acelei epoci: cruntat „însângerat” < cf. 
cruentare, dezmierda „răsfăţa” < *dismerdare; cuvinte cu circulaţie regională, mai ales în aria 
vestică, hoare „păsări de curte” < ovaria şi cu o anumită familie lexicală dezvoltată ulterior: imală < 
ima refl. „a (se) murdări cu noroi” < limare, imăla „idem”, imălat, imălos; altele, precum curechi < 
coliculum, cute < cotem, moare < moria, în corelaţie cu varză < viridia, gresie < cf. alb. gëresë, 
zeamă de varză din aria sudică, fapte luate în calcul la repartiţia dialectală a dacoromânei. Semnalăm 
şi atestarea indirectă a unor cuvinte moştenite, cu semantisme arhaice, prezente în glosarea derivatelor 
înregistrate: codrean „om de munte, de codru”, de fapt, codru „munte” < *quodrum < quadrum, fiind 
atestat încă de Anon. Car.; sorteală „noroi” < sorti „a (se) murdări” < soartă „placentă” < sortem. 
Evoluţia de înţeles a avut loc în linia semantismului etimologic, căci persoana care asistă la 
eliminarea placentei, în mod fatal, se murdăreşte. Diferă numai sursa: sânge într-un caz, noroi în 
celălalt. Şi unele elemente vechi slave, apar indirect, adică fără cuvânt-titlu, precum jale (înv.) „doliu” 
< $al©, semantism evident în glosa pentru jăli „a ţine doliu după cineva” sau cu modificare de sens 
teslă [ceslă] „mistrie” < tεslа. Aici amintim şi lexemul de substrat, lete (lece, în varianta Glosarului) 
din structura loc. adv. îndelete, pe ~. Lece figurează cu definiţia „timp liber, răgaz” alături de 
construcţiile a lece, cu lecea, în lece „încet, fără grabă”. 

Glosarul înregistrează, majoritar, în chip firesc, elemente regionale reprezentând împrumuturi 
din limbile învecinate: sârbă, bulgară, maghiară. În toate cazurile enumerate, ca şi în cel al populaţiei 
de origine germană din Banat, este vorba de influenţe populare reflectate în domeniile vieţii materiale. 
Enumerăm câteva dintre ele, specifice acestora: 1. sârbisme, le grupăm tematic, fiind mai numeroase: 
natură: bagrin „salcâm” < idem, iorgovan „liliac” < jorgovan, lubeniţă „pepene verde” < lubenica, 
gai „pădurice” < gaj; îmbrăcăminte: clăbăţ „căciulă mare din blană de miel” < klobuc, cabaniţă 
„zeghe” < kabanica, pămucă „vată” < pamuka, somot „catifea” < idem, sucnă „fustă” < suknja; casă, 
gospodărie: acov „butoi” < akov, călai „vas smălţuit” < kalaj, călpac „capac (la cazan)” < kalpak, 
clet „cămară” < klet, copańe „copaie” < kopànja, cotarcă „pătul” < kotarka, poneavă „cuvertură” < 
ponjava; băuturi, mâncăruri: comină „prune fermentate pentru ţuică” < komina, lipină „lipie” < 
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lepinja, petmedz „magiun” < pekmez, slastă „(mâncare) de frupt” < slasta; ocupaţii, funcţii: casap 
„măcelar” < kasap „idem”, chinez „primar” < knez, pecar „brutar” < pekar, pilari „negustor, 
speculant, precupeţ” < piljar; şăgârt „ucenic”; šegrt, şumari „pădurar” < šumar; păsări: cobăţ „uliu” 
< kobac, tutcă „curcă” < tuka; relaţii sociale: avaniţă „intrus, pierde vară” < avanica, baică „moaşă” 
< bajka, gost „oaspete, musafir” < idem; relief: gomilă „movilă, dâmb” < gomila, pesăc „nisip” < 
pesak. 2. elemente de origine germană: ocupaţii, profesii: boactăr „paznic de noapte” < Wächter, 
maor „zidar” < Mauer, moaler „fotograf, zugrav, pictor” < Maler, paore „ţăran” < Pauer, şloasăr 
„lăcătuş, strungar” < Schlosser, şpengler „tinichigiu” < Spengler, şustăr „cizmar” < Schuster, tişlăr 
„tâmplar” < Tischler; casă, accesorii: ferang „perdea” < Fehrang, piglais „fier de călcat” < 
Bügeleisen, raină „cratiţă” < Reine, raipelţ „chibrit” < Reibhőlzer, strujac „saltea” < Strohsack, şpais 
„cămară” < Speis; masă, mâncăruri: fruştuc „masă de dimineaţă” < Frűhstűck, croafnă „gogoaşă” < 
Krapfen; civilizaţie: aizâmban „tren” < Eisenbahn, fărtiri „locuinţă închiriată” < Quartier; fructe, 
legume: părădaisă „pătlăgea roşie” < Paradeis, pomoroancă „portocală” < Pomeranze, ţitroană 
„lămâie” < Zitrone; acţiuni: grătula „a felicita” < gratulieren, şpăţări „a se plimba” < spazieren.  
3. Dintre lexemele de origine bulgară înregistrate, menţionăm: cănată „cană mare de lut” < kana(ta) ; 
caramfilă „garoafă” < karamfil, clisă „slănină” < klisa, găligan „porc mistreţ” < gligan, sens 
dispărut în restul teritoriului, glavă „căpăţână de usturoi” < glava; givăr [= devăr] „cavaler de onoare; 
vornicel” < dever, ligav „mofturos la mâncare” < ligav, rovină „mlaştină, loc mlăştinos” < rovina, 
peteică „butonieră” < petelka, scobică dim. de la *scoabă „măceaşă” < skoba, târgoli „a se 
rostogoli” < t¢rkol± se; 4. împrumuturi maghiare: boitar „păstor de boi” < boytár, covaci „fierar” < 
kovács, curt [d. câini] „fără coadă” < kurt, fârtari „sfert” < fertáry, mozi „cinematograf” < mozi, pălască 
„ploscă” < palaszk, şod, şoadă „caraghios” < sod, şoloactăr „oblon” < salugáter, şpoier „maşină de gătit” 
< spórhej, târnaţ „pridvor” < tornac, tolcer „pâlnie” < tőlcser, tormac „hrean” < tormac. 

Elementele turceşti au pătruns majoritar prin intermediul limbii sârbe ca, de pildă, babaluc, din 
~ „din vechime, din moşi-strămoşi” < srb. babaluk, tc. idem, acestea găsindu-se restrictiv în zonă, 
altele, precum casap au parvenit în acelaşi mod, dar în alte părţi ale teritoriului românesc (Mold.) au 
venit direct din limba turcă. În aceeaşi situaţie sunt diliu „nebun, prostovan” < srb. dìli, tc. deli, 
duchean „prăvălie” < srb. dùćan, tc. d1kkán, hăndic „tranşee, şanţ” < srb. hendek, tc. idem, săiman 
„creştin din oastea turcească” < srb. sèjmen, tc. sujmen. 

Neologismele sunt şi ele reprezentate prin elemente din domeniile vieţii sociale: ablegat 
„deputat”, preluat din terminologia latinistă transilvăneană, ablegatus, anziliri „inginer”, arvocat, 
depeşă „scrisoare, telegramă”, depeşa „a expedia o depeşă”, honora „a cinsti”, răţipisă „recipisă”, 
răpţet < răţept, şi ale celei materiale: georgiet „pânză subţire, fină”, crebdăşân „mătase”, puplin „poplin”. 

Glosarul cuprinde numeroase cuvinte, unele noi, formate prin mijloace proprii, dintre care 
derivatele sunt cele mai numeroase. Create cu derivative de circulaţie generală, formaţiile rezultate au 
caracter dialectal datorită bazei antrenate. De pildă, nume de agent cu -ar, -er: căbănicer „croitor de 
şube, cabaniţe” (cf. srb. kabanica), cădari „constructor de căzi, butoaie”, atestat în Anon. Car.; 
fărbari „vânzător de farbe (= vopsele), boiangiu”, golâmbari „crescător de golâmbi (= porumbei)”; 
păcicar [= păticar] „farmacist”, uiegar „geamgiu”, neatestat cu acest sens, văiegar „piuar”, dar şi 
colective, cu acelaşi afix: firizari „rumeguş” (= resturi de lemn rezultate la tăierea cu firizul); nume de 
agent cu -aş, toate atestate, cu o excepţie, cărţaş, pe lângă sensul „cartofor, jucător de cărţi”, figurează 
cu unul inedit „postaş” < carte „scrisoare”, dobaş „toboşar” < dobă < magh. dob, duhănaş „fumător” 
< duhan < srb. idem; gropaş „gropar”, lăutaş „lăutar”; dar şi cu -ător, -itor: păzitor [păzâtor] 
„cioban”, năimitor „salahor, zilier”; cu acelaşi afix, nume de obiecte: aninătoare „agăţătoare”; de 
clădiri: belitoare „abator”; de boli: ruptoare „diaree” (< a rupe la inimă), toate cu sensuri noi; nume 
concrete şi abstracte cu -eală, având înţelesuri inedite: acreală 1. „murătură”. 2. [fig.] „supărare”; 
căzneală „insultă”, clănţăneală [fig.], adaos tehnic necesar, ca şi la acreală, gireseală [= direseală]  
1. „argăseală”; 2. „rântaş”; nume cu -itură: acritură [fig.] „răutate”, adogătură (înv.) „adaos”, 
avenitură „venetic”, atestat pentru Ban., dumicătură „tocătură”, semantism inedit, părăsitură 
„părăsire”, după DLR, iar pogitură [= poditură] „fixare a podelelor”, înţeles absent din dicţionare, 
sucitură „plăcintă”, semnificaţie necunoscută, la fel, şlompătură „fiinţă şloampătă”, derivat inedit;  
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-işte apare în derivate, nume de culturi: prunişte, tuleişte, atestate pentru aria vestică, cânepişte a 
dezvoltat un sens suplimentar, pe lângă cel de „loc cultivat cu cânepă”, „teren însămânţat, de 
dimensiunea unei culturi de cânepă”: cânepişte de cucuruz; dar şi nume de locaţii, după obiect: 
căzănişte „local unde funcţionează cazanul de ţuică”; -iţă apare cu două valori: moţională: pilăriţă 
„precupeaţă”, alături de pilari, păoriţă „ţărancă”, se subînţelege, în cuplu cu paore; golâmbiţă 
„porumbiţă” < golâmb; diminutivală: gonghiţă < goangă „insectă”, ludăiţă „dovlecel”, plantă diferită 
faţă de baza ludai „dovleac turcesc”, poneviţă „cearşaf”, acoperitoare a patului mai subţire decât 
poneava „cuvertură”, puichiţă dim. de la puică; -oc creează augmentative: botoc „bâtă mare”, 
dărăboc „bucată mai mare decât dărabul”, măroc „mai mare decât este normal”, omănoc „om mare”. 
Pentru bolândoc şi nărodoc, în loc de glosă, se trimite la baze, fapt insuficient, pentru că derivativul 
imprimă valoare augmentativă acestora. Conform cazurilor „rezolvate”, bolândoc şi nărodoc ar 
însemna „nebun în toată regula, nărod recunoscut”. Particula derivativă arhaică -oń < lat. -oneus 
conferă derivatelor mai multe valori: augmentativă: dărăbóń trimite la dărăboc, tocmai pentru că sunt 
sinonime „pe aceeaşi treaptă”, în schimb la bolândóń, poate dintr-o scăpare, se face menţiunea  
v. bolând în loc de bolândoc. Aceeaşi situaţie, fără comentariu, şi pentru nărodóń v. nărod, bubóń 
„buboi”, găzdóń „mare gazdă” proprietar, linguróń „lingură mare”, scrofoáńe „scroafă mare”, 
tălpoáńe „talpa casei”, prin urmare, dimensiunea este corespunzătoare; moţională: golâmbóń 
„porumbel mascul”, în raport cu golumbiţă, măşcióń [= măştioi] reproduce măştihóń, refăcut după 
măşcioáńe [= măştihoáńe]; valoare diminutivală, în sensul că baza este reprezentată, în slabă măsură, 
în derivat: crudoń „necopt, încă puţin crud”, dulcoń „puţin dulce”. 

Unele dintre verbele înregistrate în Glosar au caracter învechit: despreuna „a desface”, altele, 
regional: făloşi, probi „a încerca”; câteva au fost atestate cu alt sens: fărbălui, „a vopsi”, faţă de  
„a stropi via” (Ştefan Paşca, Glosar) sau altă formă: bităngălui „a hoinări, a vagabonda”, hibălui  
„a-şi provoca un necaz”, în comparaţie cu formele deja înregistrate, bităngăli şi hibăli. Ca formaţii 
inedite, menţionăm: fişcăli „a instrui, a dăscăli” < fişcal „avocat”, boitări „a păstori boii, în calitate de 
boitar”, flendora „a atârna, a spânzura”, fodora „a încreţi”, hăsnui (hăznui) „a (se) folosi (de ceva), 
măistori „meşteri”. 

În Glosar sunt „prinse” interesante derivate regresive. Pe lângă cele deja atestate cu menţiunea 
„reg.” mir „mirare”: de mirul lumii < mira, „înv. şi reg.”, smintă „greşeală” < sminti, socoată < 
socoti, rar, scoarnă < scorni, apar şi creaţii inedite: arteză < arteziană, fântână ~; cvită < cvitanţă, 
moclu „vişin” < moacle „vişine”; compuse prin aglutinare: áidomińe! pe baza expresiei „vai de 
mine!” aldăoară < altă oară, alescă „fireşte că …” amuncă, asâlă „greu, dificil”, sinonime, prin 
contopirea construcţiilor cu prepoziţia arhaică a, băsamcă „poate” < bag sama că, calumea, „corect, 
potrivit”, casoraş „primărie”, crică < cred că …, dăbaşca „separat” < de-a başca, dăolat „prăjitură”, 
dăunge! [= deunde!] „exclus, nici pomeneală!”, măcincă [= mătincă] „poate”, atestat pentru graiurile 
moldoveneşti, de ambele părţi ale Prutului; compuse prin alăturare: babă de buric „moaşă”, casă de 
bolândz [= bolânzi]; ~ ~ nărodz [= nerozi, nebuni] „ospiciu”, cârpă mică „batistă”, domn cătănesc 
„ofiţer”, nima-n drum „om fără valoare”, piparcă dă dires „boia”, nume dă pociumb „poreclă”, sarmă 
dă piparcă „ardei umplut”, ţoale dă ţânut „haine de sărbătoare”, untură mare „osânză”. 

În domeniul semantismului, se întâlnesc multe dezvoltări inedite: caznă „ruşine, batjocură”: Mi-i de 
caznă în sat; căzni „a ruşina, a batjocori”; conăcări refl. „a se ajuta”; gâlci „guturai”, cruci s.f. pl. tant. 
„cimitir”; pociumb, nume de ~ „poreclă”, potopi refl. „a se omorî”; sădiş „răsad”; sârmă „panglică”. 

Prin prezentul Glosar, autorul a realizat „imaginea lexicală” a graiului din comuna natală. 
Întreprinderea sa urmează în timp şi se înscrie în seria întreprinderilor anterioare ale cărturarilor 
bănăţeni, cei dintâi „întorşi cu faţa către sat”, prin raportare la celelalte provincii româneşti. Locul de 
frunte în realizarea primelor monografii revine acestora, prin aportul lui Sofronie Liuba şi al lui 
Aurelie Iana, recent evocaţi de Marcu Mihai Deleanu în Izvoare şi preocupări dialectale în Banat  
1. Restituiri, 2. Crestomaţie, Timişoara 2012. Acelaşi loc de frunte, prin interesul arătat lexicului 
dialectal, revine tot unor intelectuali din Banat (fie şi stabiliţi acolo): Emilian Novacoviciu şi Lucian 
Costin. Glosarul de faţă se distinge, în mod evident, prin preocuparea autorului de a înregistra 
materialul după criterii ştiinţifice. Clasificat riguros, acesta este reprodus neliterarizat într-o variantă 
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de fonetica locală, opţiune într-un fel discutabilă. Pe de o parte, efortul de reproducere a rostirii locale 
poate veni în sprijinul celor interesaţi de aspectul în cauză, pe de altă parte, pentru cei nefamiliarizaţi 
cu particularităţile graiurilor bănăţene poate fi un impediment serios în lectură, îngreunând 
identificarea lexemului căutat. Reproducerea pronunţiei dialectale poate favoriza strecurarea erorilor. 
De pildă, verbul hrăni, notat conform rostirii din grai, răni, prin urmare susceptibil de omonimie, 
apare sub un singur cuvânt-titlu, în loc de două: răni1 „a curăţa grajdul …; răni2 a hrăni animalele”. 
Într-o situaţie similară, se află mirogéńe care camuflează lexeme distincte: mirodenie şi mirăzenie. De 
aceea, poate, mai indicat ar fi fost un procedeu „duplex”: cuvântul-titlu literarizat, însoţit în paranteză 
de varianta fonetică. Definiţiile, majoritar, ample prin enumerarea de sinonime, vin în ajutorul 
cititorului mai mult sau mai puţin cunoscător al subdialectului bănăţean. Se remarcă, de asemenea, 
preocuparea de a evita repetiţia şi de economisi spaţiul tipografic, reflectată în trimiterile la primul 
cuvânt din seria respectivă (cuvântul-titlu pentru variantă, baza pentru derivat etc.). Mai puţin vizibilă 
este demarcarea sensurilor prin menţiunea „fig.”. Fără indicaţia respectivă, definiţia, deşi separată 
grafic, pare una singură: căcălău „dejecţii de la porci; puzderie, sumedenie”. Pentru că practica 
generală o constituie explicaţia amplă, cititorul remarcă rapid definiţiile monolexicale: căpui  
„a conduce” ar mai fi necesitat o reluare sinonimică care să dezambiguizeze înţelesul, chiar dacă 
analiza verbului, prin transparenţă lexicală (cap) facilitează receptarea sensului; biţiclă şi roată 
figurează în Glosar fără să fie corelate, aşa cum, de fapt, autorul a procedat în alte cazuri (casap, 
vişlăr). Astfel de observaţii de detaliu nu afectează cu nimic valoarea ştiinţifică a lucrării, cu totul 
meritorie. S.T.-R. pune la dispoziţia celor interesaţi un material lexical bogat şi „de ultimă oră”. 
Publicarea acestuia are importanţa cuvenită şi, în orice împrejurare, ar fi contribuit la „imortalizarea” 
unei secvenţe din evoluţia graiului bănăţean. În epoca actuală, de asalt vertiginos asupra 
particularităţilor dialectale, întreprinderea sa este cu atât mai binevenită. De aceea, nu ezităm să 
recomandăm călduros utilzarea lucrării. Pentru o altă ediţie am recomanda autorului ilustrarea 
consecventă, prin citate, a cuvântului-titlu, manieră extrem de folositoare pentru cei dornici să 
exploateze Glosarul. În acelaşi sens, propunem includerea câtorva unităţi lexicale, identificate în 
definiţii, în repertoriul lexical, care, evident, nu au intrat în atenţia momentană a autorului. Întâlnind 
situaţiile, în alte lucrări cu acelaşi profil, le-am definit „atestări «involuntare»”. („Fonetică şi 
dialectologie”, XXX, 2011, p. 27–34): crăvălău s.v. şal, ar putea însemna „fular”, lexem care îl 
precedă în definiţie. Fiind vorba de un cuvânt inedit, se impune valorificarea acestuia; grumaz  
(= grumádz), cuvânt învechit, din substrat, supravieţuind în anumite arii, figurează în Glosar cu 
accepţia „gât”. Presupuneri de felul „intern” sau „extern” nu putem face. Dar citatul de s.v. jăgui: Mă 
jăguie pră grumadz ne dă dreptul să atribuim calificativul „intern”, care, oricum, presupune opoziţie. 
Prin urmare, se cuvine completarea definiţiei de s.v. grumadz; lotru (înv.) „hoţ, tâlhar” s.v. 
hărămbaşă „căpetenie de haiduci, căpitan de lotri”; nas „bot la animale” s.v. belciúg (= belśúg) 
„verigă metalică ce se pune în nas la bică …”; măcinate [referitor la carne şi subprodusele ei] „date 
prin maşină” s.v. pogăceauă (= pogăśáuă) „turtă din aluat cu jumări măcinate …”; rochie 
(ţărănească) „fustă” … s.v. poală „rochie ţărănească …”; scut, a pune la ~ „a adăposti” s.v. scuti  
(= scuci) „a adăposti, a pune la scut”; şpiţ „clin de pământ” s.v. cleanţ „suprafaţă de teren în formă de 
triunghi, şpiţ”. 

Iulia Mărgărit 
 

 
 



CRONICĂ 

FD, XXXIII, Bucureşti, 2014, p. 199–201 

MINUTES OF THE 46TH ATLAS LINGUARUM EUROPAE 
EDITORIAL BOARD MEETING  
(Bayonne, May 28th – 30th, 2013) 

 
In the period 28th – 30th May 2013 the work reunion of the Editorial Board of Atlas Linguarum 

Europae (ALE) took place in Bayonne, France. The reunion was organized by La faculté 
pluridisciplinaire de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour in Bayonne and “Iorgu Iordan –  
Al. Rosetti” Institute of Linguistics in Bucharest, Romanian Academy. 

At the organised reunion in Bayonne the following attended: Nicolae Saramandu, ALE 
president, the members of the Central Secretariat formed by Manuela Nevaci and Carmen-Ioana Radu 
and the ALE International Committee: Gotzon Aurrekoetxea, Stamatis Beis, Nelly Blanchard, Dunja 
Brozović, Rita Caprini, Ernestina Carrilho, David Clement, Michel Contini, Federica Cugno, Arnold 
Dalen, Vittorio Dell’Aquila, Natalia Donadze, Pilar García Mouton, Björn Lundquist, Isabel Molina 
Martos, Vilja Oja, Leena Sarvas, Milena Šipková, Jožica Škofic, Xarles Videgain, Seosamh Watson, 
Anna Westerberg, Iwan Wmffre. The following apologised for not being able to come: Luchia 
Antonova, Przemysław Dębowiak, Joep Kruijsen, Daniel Le Bris, Jean LeDû, Ghovalin Shkurtaj and 
Agris Timuška. 

The opening speeches were held by Xarles Videgain, professor of Basque language at La 
faculté pluridisciplinaire de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour and Member of the Basque 
Academy in France and by Rikardo Etxepare, Head of the Research Centre for Basque Language and 
Texts (IKER). R. Etxepare presented the activity of the centre, including many projects about 
dialectology, language contact or linguistic competence. The Centre has 20 members and 20 
doctorands and its web page is http://www.iker.cnrs.fr/-centre-de-recherche-.html?lang=fr. 

Nicolae Saramandu, the president of ALE, addressed his warm thanks to the organizers and 
introduced the president’s report. The activity at the Central Secretariat in Bucharest was oriented 
towards Poligrafico during the period elapsed from the last reunion. The 8th volume was sent again to 
Rome and it is going to be printed on condition that each National Committee buys at least 2 
volumes, that is, at least 50 copies of the volume are ordered in advance. Federica Cugno has 
contacted the publishing house in Roma and has established contacts with Dr. Guida and the 
secretary, Mrs. Aureli. N. Saramandu announced that it is a priority to get the acceptance of the 
publishing house this summer for the printing of the 8th ALE volume. It was decided that ALE should 
be promoted either via a brochure with publicity or 2 pages at the end of important journals. A short 
presentation of the volume can also be included in the web-page of the project. Manuela Nevaci 
suggested that a proposal can be made to SIDG so that 10% of the money should be directed to buy 
ALE volumes and Pilar García Mouton suggested that advertising for ALE 8th volume should be done 
in Geolinguistique. 

About the digitalisation of the project, progress has been done in Marburg by Heiko Girnth. He 
sent to the Central Secretariat in Bucharest 3 versions of a digitalised map that will be sent to each 
committee and one of them has to be chosen within one year. It is also important to have the 
commentary together with the digitalised version.  

The opening session on the 28th of May began with the presentation Quelques caractéristiques 
de l’Atlas linguistique basque d’Euskaltzaindia by Xarles Videgain. Mr. Videgain discussed about the 
history of the EHHA project, the properties and the corpus of the project and its web-site 
www.euskalzaindia.net. The beginning of the project dates back to the year 1983 and the surveys 
were done between 1987 and 1992. Data digitalization was done between 1992 and 2008 and so far  
4 volumes have been published, the fifth is due in October 2013. All in all, the questionnaire 
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comprises 2875 questions in 145 towns (7 provinces) as following: 2162 questions on lexicon,  
596 questions on morphology (336 questions on nominal morphology and 260 questions on verbal 
morphology), over 62 questions on syntax and over 37 questions on phonetics. All the surveys are on 
magnetic tape and they contain approximately 4000 hours. In this atlas linguistic remarks can appear 
with the answer.  

The legend and the commentary for the map 081 pissenlit were presented by Manuela Nevaci 
and Federica Cugno. The working session continued with presentations of the following maps: 271 
l’aire made by Dunja Brozović, 345 marteau made by Rita Caprini and Vittorio Dell’Aquila and 070 
froment made by Vittorio Dell’Aquilla. 

The working session on the 29th of May began with the presentation of Iwan Wmffre, 
Language Dynamics: Labov, Martinet and Other Precursors of the Dynamic Approach to Language 
Description. Mr. Wmffre discussed about what is dynamics in linguistics, the duty of description, 
pioneers of dynamic linguistics and examples of dynamic descriptions. Dynamics does not simply 
equate to ‘movement in time’, but to ‘interaction’ and to ‘interplay’ between coexistent systems. The 
understanding of the dynamics of language proceeds from an understanding of the ‘structure’ of 
language as an amalgam of ‘systems’ which usually cooperate for communication purposes, but 
which sometimes conflict and in so doing affect each other. 

Federica Cugno talked about History and Recent Developments of the Italian Linguistic Atlas 
(ALI). It is an ethno-linguistic atlas which contains 947 locations and which includes minority 
languages. 1009 field surveys were conducted in two consecutive investigations: the first one 
containing 727 questions was done between 1925 and 1942 and the second one containing 282 
questions was carried out later on. Among the 1700 informants, 87% were men and 13% were 
women, their age was between 50 and 60 and they all had an elementary level of education. The atlas 
also contains 8855 photographs. Seventeen or eighteen volumes are due to appear, each with about 
100 maps. The first volume was published in 1995 and the eighth volume was issued in 2011.   

The maps 342 abeille and 339 épouvantail were presented by their authors, Milena Šipková 
and Michel Contini.  

Manuela Nevaci delivered the presentation Recent Dialectal Researches at the Aromanians 
from Balkan area. She presented the results of our field research on Aromanians from Greece, 
Albania, F.Y.R. Macedonia from the perspective of preserving the Romanian dialect they speak in the 
Balkans. By preserving the dialect, which they use in their day-to-day conversations, the Aromanians 
from these areas have kept alive the Romance and Romanian awareness. This is obvious not only in 
the areas where they form a compact group (for instance, in Pind – Greece, especially in Meţovo, or 
in the area of Korça-Moscopole in Albania), but also in isolated places showing a great cultural 
tradition (for instance, Siracu in Greece). An interesting phenomenon is to be found in some old 
settlements, where the base population has added across time members of other groups. Without 
being the only example, it is representative the situation from the small Aromanian town of Meţovo 
(Arom. Aminciu), the most important Aromanian community in Greece. In Aminciu – old Pindens 
place, first mentioned in documents of the 13th century – in time a group of Farsherots have joined. 
For a long time, the two groups had kept very well their own speech.  

Numerous texts registered on field in a great number of places from Greece, Albania and 
F.Y.R. Macedonia have allowed us to develop an updated description on the one hand of the dialect 
as a whole and, on the other hand, of various idiolects: Pindean, Farsherot, Gramostean, as well as 
the particular idiolects of Molovişte, Cruşova, Vlahoclisura. 

The most important part of our research is the description – in general and for each region – of 
contemporary Aromanian based on the texts recorded on field. This description took into account the 
results of previous research, enriched with phenomena which are either new or never mentioned 
before. A special attention was the specific characteristics of different idiolects. 

The working session on the 29th of May ended with preliminary forms of the map 045 feuille 
presented by Pilar García Mouton and Isabel Molina Martos and 216 cimetière presented by Dunja 
Brozović. The day ended with a visit at the Musée Basque offered by the City Hall of Bayonne. 

The working session on the 30th of May began with the presentation of IKER activity. Rikardo 
Etxepare talked about A Basque syntactic database with 33 inquiry points and 54 informants with  
3 levels of age (36–50, 51–70 and over 70). There are 278 questions that follow syntactic variations in 
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a (sub) dialectal distribution containing 5 dialectal areas: Coast, Western, West-Eastern, Eastern, 
Amikuze and Suletin. Alain Viaut  presented Du terrain à la déclinaison du territoire linguistique et 
au statut de la variation diatopique and a team formed by Gotzon Aurrekoetxea, IQaki Gaminde, Iker 
Usobiaga and Gotzon Santander discussed about Travaux de prosodie en basque. They presented the 
field and areas of prosody and DiaTech, a platform for creating dialectology projects and maps, a 
platform that helps at managing data, searching answers, statistics etc. 

In the working sessions on the 30th of May discussions regarding ALE  web site took place. 
The ALE web site is hosted by the “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics in Bucharest 
(www.lingv.ro). Apart from information that had already been placed on the web site: an introduction 
with significant data about ALE history, the 1st Questionnaire, the ALE committees, the minutes from 
Brno (2005), Dubrovnik (2006), Struga (2007), Durrës (2008), Glasgow (2009), Krakow (2010), 
Leeuwarden (2011), ALE Published Questions, ALE Symbols, Fill-in forms for providing answers, 
the ALE Base Table necessary for digitalising the maps, with instructions in English and in French, a 
model map 507 quatre-vingt-dix (Agris Timuška) and instructions for map doing, the web site was 
recently updated with relevant information, such as: the minutes from Riga (2012) and the 
programme for Bayonne (2013).  

Also, the content of the 9th volume is expected to be ready and sent to The Central Secretariat 
in Bucharest as soon as possible. The following maps are finished and they were sent to the Central 
Secretariat: 054 hêtre (J. Kruijsen), 159 dent (L. Čižmárová), 181 foie (L. Čižmárová and M. 
Šipková), 281 puits (S. Watson), 340 pomme de terre (J. Škofic), 386 cordonnier (S. Watson), 496 
papier (J. Waniakowa), 497 crayon (J. Waniakowa) and 499 lettre (S. Watson). The maps 495 cahier 
(N. Saramandu, M. Nevaci, C.I. Radu), 489 poupée (V. Oja, the Russian material is missing) and 339 
épouvantail (M. Contini) are in a very advanced stage and will be delivered soon. 

In the end of the working session, the situation of the maps in work was discussed.  
The following maps are in work: 079 oignon (A. Versloot?), 081 pissenlit (M. Nevaci,  

F. Cugno), 082 plantain (N. Donadze – in the programme for next year), 149 tache de rousseur  
(J. Škofic – a lot of missing material), 215 tombeau (D. Brozović, T. Pronk – in the programme for 
next year), 216 cimetière (D. Brozović, T. Pronk), 229 fumer (D. Brozović – in the programme for 
next year), 236 miroir (N. Donadze – material expected to be sent this year), 238 comprendre  
(S. Saarinen), 250 ouvrier (A. Versloot), 271 l’aire (D. Brozović, T. Pronk – to be delivered by next 
year), 299 jars (D. Clement, I. Wmffre - in the programme for next year), 327 bouc (R. Caprini,  
M. Alinei), 335 berger (the Bulgarian Committee), 342 abeille (M. Šipková), 345 marteau  
(R. Caprini, V. Dell’Aquila – to be delivered by next year), 346 clou (D. Brozović – missing material, 
in the programme for next year), 418 berceau († M.-R. Simoni-Aurembou, M. Nevaci and C.I. Radu 
– in the programme for next year) and 480 conte de fée (S. Saarinen). The maps 485 il danse, 320 
bélier and 321 bélier châtré have to be redistributed.  

The following new maps that were assigned at the reunion in Leeuwarden are also in work: 
002 (le soleil) se lève (D. Le Bris), 003 (le soleil) se couche (D. Le Bris), 036 épine (the Bosnian 
Committee – preliminary version in the programme for next year), 037 épi (A. Timuška), 045 feuille 
(A. Timuška, P. García Mouton, I. Molina Martos – in the programme for next year), 050 épicéa  
(J. Škofic), 051 sapin (D. Brozović), 052 mélèze (G. Aamodt), 069 seigle (A. Versloot), 070 froment 
(D. Brozović, V. Dell’Aquilla – almost ready), 084 trèfle (M. Nevaci – preliminary version in the 
programme for next year), 094 chat (J. Škofic), 095 chat male (L. Čižmárová), 096 chatte (C.I. Radu) 
and 097 petit chat (C.I. Radu). 

In the end of the ALE meeting the president of ALE, N. Saramandu, gave his warm thanks to 
the main organiser, Xarles Videgain and to his co-worker, Gotzon Aurrekoetxea. The guided tour of 
Biarritz preceded the programme of this reunion and the official conference dinner ended it. The 
reunion has been extremely successful and very well organised.   

The 47th ALE Editorial Board Meeting of 2014 will take place in Marburg, Germany, at a date 
that will be communicated. 

Carmen-Ioana Radu, Manuela Nevaci 
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B. CUVINTE 
 

Albaneză 
 
a (conjuncţ.) 138 
[Arkub Al'εni] 165 
arra 135 
bar- 11 
bari 11, 12; ~ derrash 11;  

~ dhensh 11; ~ lopësh 11 
bariut, fyelli i ~ 11 
bëj 135 
beř- 11 
berg- 11 
berr- 11 
birë 152 
bozhiq, bozhik 162 
bukël(z) 163 
bukur 163 
buzmi 161 
buzmit, nata e ~ v. nata 
çoban 11, 12 
çobanak 11 
çobançe 11; flet ~ 11; 

këndon ~ 11; kërcen ~ 11 
çobanëri 11 
çobanësh, veshje ~ 11 
çobani 11 
çobanisht 11 
çobankë 9, 11, 13 
çobanoj 11 
crishtlindje 162 
dardhë 134, 135 
derrash, bari ~ v. bari 
dëshiroj 138 
dhensh, bari ~ v. bari 
dru 131, 133, 134 
fik 135, 138 
flet, ~ çobançe v. çobançe 
frashër 138 
frujitoj 135 
frut 137 
frutë, -a 136 
fryt 133, 134, 135, 136, 138, 

140 
frytëzoj 134 
frytore 134 
ftoj 138 
fyelli, ~ i bariut v. bariut 
gamulë 153, 156 
g-res- 195 

gjind 138 
gremonj 151 
gropë 151 
grovërë 152 
grumtull 138 
këndon, ~ çobançe v. çobançe 
kërcen, ~ çobançe v. çobançe 
kokërr 134 
kolendarë 162 
kolendrave, nata e ~ v. nata 
kopaç 132 
kopshti, mollever  ~ v. mollever 
kreshmë 138 
krishtit, pashka e ~ v. pashka 
kujtoj 138 
kungull 134 
laj 138 
lalë 164; nuse ~s v. Nuse 
lëng, ~ pemësh v. pemësh 
limon 135 
lindje 162 
lis 131, 134 
lopësh, bari ~ v. bari 
magulë 153, 156 
mollë 131, 134, 135 
mollever, kopshti ~ 135 
nata, ~ e buzmit 161; ~ e 

kolendrave 162 
[natal'aššə] 162 
nuse 164; ~ lalës 164 
nusëz 164 
pashka, ~ e krishtit 162; ~ e 

vogël 162 
pashkët 162 
pemaxhi 134 
pemë 131, 133, 134, 135, 136, 

138, 140; ~ frytore 134 
pemël 134 
pemësh, lëng ~ 135 
pemëshitës 134 
pemet 135 
pemët 135 
pemëtar 134 
pemëtore 135 
pemishte 135 
pemla, ~ pylli 134 
pemor 136 
pemurina 134; ~ të thata 134 
pendohem 138 

përtoj 138 
peshë 138 
pjesë 138 
pjeshkë 134, 138; pl. pjeshka 

135 
plep 138 
portokalle 135 
pushoj 138 
pylli, pemla ~ v. pemla 
rânë 138 
rërë 138 
rrush 135 
qartë 138 
qershi 134 
qytet 138 
thata, pemurina të ~ v. 

 pemurina 
varr/vorr 152 
vathë 152 
veshje, ~ çobanësh v. çobanësh 
vogël, pashka e ~ 
ylber 165 
 
Arabă 
 

maghārah 153 
maşhad 155 
mazar 155  
qabr 155 
ṭaraḫšaqūn 34 
zära 155 
 
Armeană 
 

i-manam 153 
 
Bască 
 

du, il ~ 154 
Gabon 161 
gabonzuzi 161 
harri 154 
hil 154 
hilarri 154 
hilobi 154  
tonba 151, 154 
tunba 151, 154 
xubil 161 
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Bielorusă 
 

авечка 54 
ad- 40 
aduvanĉik 40 
atrament 145 
baba, dzed i ~ 47 
-čik 40 
dzed, ~ i baba v. baba 
dut 40 
maločnik 35 
mogila 153 
nad- 40 
naduvanĉik 40 
оўчàр 54 
pad-  40 
raz-  40 
 
Bretonă 
 

béz 151 
doue, elik ~ v. elik 
elik, ~ doue 159 
 
Bulgară 
 

baba 47; ~ marta 39, 47 
биволар 53 
bivol'ar 72, 78 
биглùк; ~ уфчèри 54 
босилек, овчарски ~ v. 

 овчарски 
bos'ilek, ovč'arski ~ v. 

 ovč'arski 
бощàн 53 
bulka 164 
bumbalce 40 
вантáжник 53  
Velinkden 48 
velokdenče 48 
вика 127 
викам 127 
викна 127 
викне 127 
водаджия 54 
вълчак 58 
g'ega, ovč'arska v. ovč'arska 
глава 196 
глиган 196 
gluharče 42 
glušarče 42 
gluvarniče 42 

говедар 53 
goved'ar 72, 78 
grob 150, 151 
гусíй 53 
густник 53 
g'uv'eč, ovč'arski ~ v.  

ovč'arski 
гъсар 53 
гювеч, овчарски ~ v.  
овчарски 

девср 196 
джелеп 53 
допия 127 
доря, ~ се 127 
драма, овчарска ~ v. 

 овчарска 
духовен, ~ пастир v.  

 пастир 
енкехая 68 
залижа 127 
заплара 127 
зарадвам, ce ~ 127 
žălturče 38 
hor'o, ovč'arsko ~ v. ovč'arsko 
iamurl'uk, ovč'arski ~ v. 

 ovč'arski 
изгледам 127 
изпъди, ~ овчар 54 
kalp'ak, ovč'arski ~ v. 

 ovč'arski  
камилар 53 
кана(га) 196 
карамфил 196 
Keha'iov 76 
кехая 68; ян ~ 68 
кехè 68 
кея 68 
kl'adenec, ovč'arski ~ v. 

 ovč'arski 
клиса 196 
koz'ar 53, 72, 78   
кокар 53 
kokače, mayno ~ v. mayno 
kolada 162 
kon'ar 72 
коняр 53 
kon(i)'ar 78 
комунига, овчарска ~ v. 

 овчарска 
košara 9 
kotence 44 

кравар 53 
kračon 161 
куче, овчарско ~ (псе) v. 

oвчарско; чобанско ~ v. 
чобанско 

kuč'e, ovč'arsko ~ v. 
ovč'arsko 

кяя 68 
lampa 38 
lampički 38 
лигав 196 
лъжливо, ~ овчарче 55 
мариджия, овчар-~ v. 
овчар 

marta, baba ~ v. baba 
martenica 39 
mayno, ~ kokače 36 
мерудия, овчарска ~ v. 
овчарска 

merud'iia, ovč'arska v. 
ovč'arska  

mleč 35 
ml'jako, ovč'arsko ~ v. 

ovč'arsko  
mogila 153 
мулетар 53  
мъхл’àнски, ~ уфчàр 54  
наям 127 
немска 55 
nevestka 164 
ovc- 5, 6 
ovtsa 5 
овца 54 
ovč'(a) 72, 77 
овчар 54, 56, 59, 61, 63;  

~ изпъди v. Изпъди;  
~-мариджия 54; пъдù-~ v. 
овчар  

ovčar 5, 8, 72, 75, 76, 77, 78 
ovč'arče  65 
ovčar'ǝk 76 
ovčar'ica 65  
овчaрин 54 
ovč'arin 72, 76 
овчариня 54 
овчaрица 54 
овчaрка 54, 55, 56, 57 
ovč'arka 76 
овчаркѝня 54  
овчарко 55 
овчарлак 57 
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овчарник 56, 57 
ovčarnik 9, 76 
овчарница 56 
овчаров 57, 59 
ovč'arov 76 
Ovč'arov 76 
овчарска, ~ драма 58; ~ 
комунига 59; ~ мерудия 
59; ~ пиеса 58; ~ поезия 
58, 63; ~ (пастирска) 
резба 59; ~ салата 59; ~ 
(горска, полска) тинтява 
59; ~ торбичка 58, 63; ~ 
чубрица 59  

ovč'arska, ~ č'ubrica 76; ~ 
g'ega  76; ~ merud'iia 76; ~ 
tint'ava 76; ~ torb'ička 76 

овчaрски 57-59; ~ босилек 
59; ~ гювеч 59; ~ пай 63; 
~ пес 58; ~ сдружения 58; 
~ скок 59; ~ стап 59 

ovč'arski 76, 77; ~ bos'ilek 
76; ~ g'uv'eč 76; ~ 
iamurl'uk 76; ~ kalp'ak 76; 
~ kl'adenec 76 

Ovč'arski 76 
овчарско, ~ куче (псе) 58; ~ 
пиле 59; ~ хоро  59, 63 

ovč'arsko, ~ hor'o 76; ~ kuč'e 
76; ~ ml'jako 76  

овчарствам 59 
овчарство 57 
ovč'arstvo 76, 77 
овчарувам 59 
ovčar'uvam 76 
овчаруване 59 
ovčar'uvane 76 
овчарување 59 
овчарче 54, 55, 61, 65; 
лъжливо ~ v. лъжливо 

овчариште 56 
ovčegled'ač 76 
овчeрин 54 
ovčev'ǝd 76 
овьца 54 
овьчарь 54, 72 
пай, овчарски ~ v. овчарски  
papunka 40 
pasa 76 
пасти 72 
pasti 72 

пастир 58, 60, 61, 63; ~ 
духовен 60; ~ конí 53 

pastir 8, 72, 75, 76 
пастирев 62 
пастирка 61 
past'irka 76 
pastirl'ǝk 76 
пастирлк 62 
пастирска, ~ песен 63; ~ 
песна 63; ~ проповед 63 

пaстирски 62, 63 
past'irski 76 
пастирско, ~ сборище 63 
пaстирство 62 
past'irstvo 76 
пастирỳвам 64 
pastir'uvam 76 
пастирỳване 64 
pastir'uvane 76 
пастирче 61 
past'irče 76 
пастихь 64 
pastoini 72 
pastoralna, ~ poeziya 7; ~ 

simfoniya 7 
past'(uh) 76 
pasturi 72 
past'ušeski 76 
пaстыр 60 
пастырь 72 
пес, овчарски ~ v. овчарски 
песен, пастирска ~ v. 
пастирска 

песна, чобанска ~ v. 
чобанска 67; пастирска ~ 
v. пастирска 

петелка 196 
пиеса, овчарска ~ v. 
овчарска 

пиле, овчарско ~ v. 
oвчарско 

подкеха 68 
поезия, овчарска ~ v. 
овчарска 

poeziya, pastoralna ~ v. 
pastoralna 

popadija 47 
прогледам 127 
проповед, пастирска ~ v. 
пастирска 

пъдù, ~-овчар v. Овчар 

раздам 127 
разиграя 127 
растырь 60 
резба, ~ (пастирска) овчарска 

~ v. овчарска 
ровина 196 
салата, овчарска ~ v. 
овчарска 

сборище, пастирско ~ v. 
пастирско 

свинар 53 
сдружения, овчарски ~ v. 
овчарски 

simfoniya, pastoralna ~ v. 
pastoralna 

скоба 196 
скок, овчарски ~ v. овчарски 
скотáр 53  
стáдник 53 
стап, овчарски ~ v. 
Овчарски 

стàрши, ~ уфчàр 54 
svin'ar 72, 78   
телчар 53  
тинтява, овчарска (горска, 
полска) ~ v. овчарска 

tint'ava, ovč'arska v. 
ovč'arska 

торбичка, овчарска v. 
овчарска 

torb'ička, ovč'arska v. 
ovč'arska 

търколя, ~ се 196 
удажúйа 54 
ỳрдạ, уфчàрскạ ~ v. 
уфчàрскạ уфчàр, 
мъхл’àнски ~ v. 
мъхл’àнски; стàрши ~ v. 
стàрши 

уфчàрскạ, ~ ỳрдạ 59 
уфчèри, биглùк ~ v. биглùк 
хергелджия 53 
хоро, овчарско ~ v. овчарско 
чепкам 127 
череднúк 53 
чобaн 66, 68 
чобaнин 66 
чобaнка 66  
Čob'anov 67, 76 
чобанска, ~ песна 67 
Čob'anski 67, 76  
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чобанско, ~ куче 67 
чобaнче 66 
чубрица, овчарска v. 
овчарска 

č'ubrica, ovč'arska v. 
ovč'arska 

чукам 127 
чукна 127 
 
Caşubă 
 

оvca 54 
ovčàř 54 
 
Catalană 
 

bort 116 
carroncha 38 
Deu, gallineta de la Mare de 

~ v. gallineta 
[dj'ente δe le'on] 45 
fossa 151 
gallineta, ~ de la Mare de 

Deu 159 
[ʎǝts'o] 35 
Mare, gallineta de la ~ de 

Deu v. gallineta 
sepulcre 152 
sepultura 152 
tinta 145 
tomba 151 
[tʃik'ɔǝ] 37 
 
Cehă 
 

atrament 145 
černidlo 145 
duchovní, ~ pastýř 60  
hrob 150 
inkoust 146 
máječek 39 
mlíč 35 
mohyla 153 
ovčák 54, 58 
ovčárský, ~ pes 58 
оvce 54 
ovčín 56 
ovčínek 56 
pasačka 61 
pasák 60; ~ vepřů 53  
pastevec 60 
рastuch(а) 64 

pastýř 60, 72; duchovní ~ v. 
duchovní 

pastýřka 61 
pastýřský 63 
pes, ovčárský ~ v. ovčárský  
pleška 40 
smetamka 36 
stareček 47 
vepřů, pasák ~ v. pasák 
 
Chineză 
 

ts'in 155 
 
Cornică 
 

bedh 151 
 
Croată 
 

bàdniäk 161 
badnjī, ~ dan 161 
božić 162 
bujár, buzmi ~ v. buzmi 
buzmi, ~ bujár 161 
dan, badnjī ~ v. badnjī 
gòmila 153 
grob 150 
kràčati 161 
lampuš 38 
lancek 41 
lanek 41 
lascia 163 
lup- 40 
lupež 40 
mògila 153 
prstenak 41 
 
Daneză 
 

biblomme 39 
blæc 145 
fandens, (~) mœlkebøtte v.  

mœlkebøtte; ~ urter v. urter 
grav 150 
kartøffel 148 
loppeblomst 42 
lopperose 42 
loppeurt 42 
løvetand 45, 157 
Marietidsel 160 
marihǿne 159 
mœlkebøtte, (fandens) ~ 35 

potet, patet 147 
snogeurt 44 
tǿffelken 148 
urter, fandens ~ 48 
 
Ebraică 
 

hilel 154 
Engleză 
 

apple, earth-~ v. earth 
atramentous 145 
bag, shepherd’s ~ v. 

shepherd 
beard, St. George’s ~ v. St. 

George  
bed 151 
bed(d) (engl. v.) 151 
bell, Saint Peter’s ~ v. Saint 

Peter 
bird, lady-~ v. lady 
bite, hare’s ~ v. hare 
bitter 37 
black 145 
blæc, blac (engl. v.) 145  
bug, lady-~ v. lady 
butter 35, 36 
butterfly 159 
candlesticks, Lady’s ~ v. lady  
chat 147 
chitties 147 
cow 164, ~-lady v. lady; 

lady-~ v. lady 
cream 35, 36 
cup, jairy ~s v. jairy 
dandelion 33–50, 157 
dent, ~ de lion 157 
earth, ~-apple 149  
enke (engl. med.) 146 
frizzy 37 
girria 164 
graf (engl. v.) 150 
grafan (engl. v.) 150 
granny 164 
grave 150 
grave (engl. med.) 150 
graze 60 
hag, (old) ~ 163 
hare, ~’s bite 164; ~’s seat 

164; ~’s sheaf 164; ~’s tail 
164 

herb, Saint Peter’s ~ v. Saint 
Peter 
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hog 164 
holy, ~ thistle 160 
ink 144, 146 
Irish, ~ potato v. potato 
jairy, ~ cups 163 
lady, cow-~ 159; ~-bird 159; 

~-bug 159; ~’s candlesticks 
160; ~-cow 159; ~’s thistle 
160 

lion, dent de ~ v. dent 
maid, old ~ 163 
Marian, ~ thistle 160 
milk 35, 36, 40 
monument 153 
murphies 147 
Murphy 147 
old, (~) hag v. hag; ~ maid  

v. maid 
piardóg 164 
pissabed(s) 41 
potato 146, 147; ~es 147; 

Irish ~ 146; Virginia ~es 146 
(po)tatoes/taties 147 
praties 146, 147 
priddhas 147 
rabbit 164 
Saint Peter, ~'s bell 160; ~’s 

herb 160 
sēaþ (engl. v.) 154 
seat, hare’s ~ v. hare 
seath 154 
sepulcher 152 
sepulture 152  
sheaf, hare’s ~ v. hare 
sheep 5, 6, 12, 55, 56 
shep- 5, 14 
shepherd 5–14, 51, 54, 55, 

57, 58, 61, 64; ~’s bag 66 
sow, ~-thistle 43 
spud 147 
St. George, ~’s beard 160 
St. John, ~’s wort 160 
St. Mary, ~’s  thistle 160 
swallow 164 
tail, hare’s ~ v. hare 
taters 147 
tates 147 
taties 147 
thistle, holy ~ v. holy; 

Lady’s ~ v. lady; Marian ~ 
v. Marian; sow-~ v. sow; 
St. Mary’s ~ v. St. Mary 

tomb 151 
tumb 151 
tumbe 151 
tumulus 151 
Virginia, ~ potatoes v. potato 
ware 153 
werian (engl. v.) 153 
wolf 58  
wort, St. John’s ~ v. St. John 
Yulelog 161 
 
Estonă 
 
haud 154 
koolda 154 
koolja 154 
kooljahaud, kooluhaud 154 
surnu 154 
surnuhaud, surnehaud  154 
surra 154 
tint 145 
 
Etruscă 
 
hil 154 
il 154 
 
Faroeză 
 

blekk 145 
 
Finlandeză 
 

(b)läkki 145 
hauta 154 
lam- 5 
lammas 5 
lampuri 5 
*savta (protofin.) 154 
tervahauta 154 
tšernila 145 
 
Fino-ugrică 
 

Ukko 163 
 
Franceză 
 

ailler 125 
arbre 131; ~ fruitier 131, 133, 

134 
belette 163 
ber- 5 
berger 5, 8, 9, 12, 13; bon ~ 

8; dieu des ~s 8; étoile du 

~ 8, 13; heure du ~ 8; 
mauvais ~ 8; réponse du ~ 
8; ~ de Mantoue 8; ~ de 
Sicile 8; ~ de Syracuse 8 

bergère 7, 8, 13 
bergerie 9 
bergeronnette 9, 11, 13 
bête, ~ de la Vierge 159 
bon, ~ berger v. berger; ~ 

pasteur v. Pasteur; poulette 
au ~ Dieu v. poulette 

bre- 6 
brebis 5, 7, 9 
bûche 161 
cantonner 125 
Chardon, ~ Marie 160 
chie-en-lit 41 
chien, dent de ~ v. dent 
cochet 44 
cocu 44 
cousin, mon ~ 164 
criailler 125 
[dãd lj'] 45 
Dame, lait de Notre ~ v. lait 
dent, ~ de chien 45; ~ de lion 

45 
Dieu, ~ des bergers v. berger; 

poulette au bon ~ v. 
poulette; vache à ~ v. vache 

encre 146 
enque (fr. v.) 146 
étoile, ~ du berger v. berger 
farfardet 163 
fruitier, arbre ~ v. arbre 
fruor 135 
['ɡrunj] 46 
[ɡrw d pɔr] 46 
heure, ~ du berger v. berger 
hirdi 71 
[krep'øta] 37 
lacheron 35 
lait, ~ de Notre Dame 160 
lion, dent de ~ v. dent 
[l d] 45 
Mantoue, berger de ~ v. berger 
Marie, Chardon ~ v. Chardon 
mauvais, ~ berger v. berger 
mouton 5, 7, 9 
moutonier 5, 9, 12 
[m'ure] 46 
muton- 5 
-onner 125 
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-oter 125 
parent 164 
pasteur 8, 9; bon ~ 12 
pâtre 8, 9 
[pisã'li] 41 
pissenlit 35, 41, 50, 157 
[piʃ ã je:] 41 
[piʃol'ɛ] 41 
pomme, ~ de terre 149 
poulette, ~ au bon Dieu 159 
repeindre 125 
réponse, ~ du berger v. berger 
[sal'ad] 38 
[saramjez'u] 39 
sépulcre 152 
sépulture  152 
shepherd 8 
Sicile, berger de ~ v. berger 
sorcière 47 
Syracuse, berger de ~ v. berger 
[ʃikor'e] 37 
terre, pomme de ~ v. pomme 
tombe 151 
tombeau 151 
toussoter 125 
vache, ~ à Dieu 159 
Vierge, bête de la ~ v. bête 
 
Franco-provensală 
 

[ɡrunj'e] 46 
[laetr'bδ] 35 
[leitǝs'] 35 
[letʃ] 35 
 
Friulană 
 

ingiustri 146 
[t'ale] 36 
 
Frizonă 
 

eerdaapel 148 
hijgsteblom 44 
hoarsblom 44 
liis-blömk 42 
kantüffel,  kartüffel 148 
Puken 163 
tuwwelke 148 

 
Galeză 
 

bed 151 
dandelion 45 
dant, ~ y llew 45, 157 
llew, dant y ~ v. dant 
mynwent 153 
Galică 
 

bedo- 151 
uaigh 154 
 
Galiciană 
 

comadreja 164 
 
Galo-romană 
 
[al a kɔrb'e] 46 
[kɔpel'ɔ] 47 
[k'uθa korn'iʎe] 46 
[pajr'in] 47 
paire 47 
 
Germană 
 

Alte, der ~ 163; die ~ 163 
altes, ~ Weib 163 
[b'æəʃtak] 39 
Bauernschäfer 77 
Bauerschäfer 77 
Baumschäfer 77  
Beckschäfer 77 
Beet 151 
Bett 151 
betti (germ. v.) 151 
Bettpisser 157 
bettscheisser 41 
bettseichen 41 
Bettseicher 157 
Bickschäfer 77 
Birne 149 
Bodenbirne 149 
Bohnenschäfer 77 
boterhex 163 
boterwijf 163 
Büffelhirt 78 
Bügeleisen 196 
butterblume 36 
butterdistel 36 
Butterfliege 159 
Christusklotz 161 

Dieckschäfer 77  
Dorfschäfer 77 
Dreifaltigkeitsblümchen, 

Heiliges ~ v. Heiliges 
Eisenbahn 196 
enque (germ. v.) 146 
Erdapfel, Erpfel 148 
Erdbirne 149 
Erntemutter 164 
Erweiterung 77 
Fehrang 196 
Frau, ~ Sonne 160 
Frühstück 196 
gevatter, Herr ~ v. Herr 
Grab 151 
graban (germ. v.) 150 
graf (germ. med.) 150 
Grafenschäfer 77 
grap (germ. v.) 150 
gratulieren 196 
großmudder 164 
Grosse, ~ Mutter v. Mutter 
Grundbirne 149 
Heiliges, ~ 

 Dreifaltigkeitsblümchen  
160 

*herdja (protogerm.) 71 
*herdija (protogerm.) 71 
*herdiaz (protogerm.) 71 
Herr, ~ gevatter 164; 

~ Mond 160 
herte 71 
Heuschäfer 77 
Hirt 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 
hirt(e) 71 
Hirtehgesang 75 
Hirtenbirne 74, 77 
Hirtenfeuer 74, 77 
Hirtenflöte 74, 77 
Hirtengedicht 75, 77 
Hirtengesang 77 
Hirtengras 74, 77 
Hirtenhaus 74, 77 
Hirtenhorn 75, 77 
Hirtenhund  74, 77 
Hirtenliebe 75, 77  
Hirtenlied 75, 78 
Hirtenmagd 73, 78 
Hirtenmonat 78 
Hirtenmusik 75, 78 
Hirtennadel 74, 78 
Hirtenpfeife 74, 78 
Hirtenpflicht 73, 78 
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Hirtenrecht 73, 78 
Hirtenreihe 73, 78 
Hirtenstock 74, 78 
Hirtentasche 74, 78 
Hirtentracht 78 
Hirtenvolk 73, 78  
Horstschäfer 77 
Hügelschäfer 77 
hundeblume 44 
Johanniskraut 160 
Julblock 161 
Kampschäfer 77 
Kartoffel 148 
Kästingschäfer 77 
Kaupschäfer 77 
kettenblume 41 
kettenbusch 41 
kettenstrauch 41 
Kornalte, der ~ 163 
Krapfen 196 
kuhenblume 44 
l'amalshert 78 
Löwenzahn 45, 157 
lūblōme 42 
maiblume 39 
maibuschen 39 
mairöhrel 39 
maistök 39 
Maler 
Mariendistel 160 
Marienkäfer 159 
Mauer 196 
Medizin 102 
Meinschäfer 77 
miegenblume 41 
milchblättchen 36 
milchbüshe(en) 36 
milchbüshel 36 
milchdistel 36 
[mlat] 35 
[mlṷtʃ’] 35 
Mond, Herr ~ v. Herr 
Mutter 164; Grosse ~ 164 
Neuschäfer 77 
Niederschäfer 77 
Oberschäfer 77 
Paradeis 196 
pástór 64 
Pauer 196 
Pferdehirt 78  
Pomeranze 196 
pusteblume 40 

Quartier 196 
rearle 36 
Reibhölzer 196 
Reine 196 
Riedenschäfer 77  
Rinderhirt 78 
röhrel 36 
röhrlein 36 
Rottschäfer 77 
*saua (protogerm.) 154 
saublume 43 
saudistel 43 
*sauþa (protogerm.) 154 
Schäfer 71, 72, 73, 74, 75, 

78, 79 
Schäferbirne 74, 77 
Schäferbrief 77 
Schäferbrunnen 74, 77 
Schäferbube 73, 77 
Schäferbursch 73, 77 
Schäfercharacter 77 
Schäferdichtart 75, 77 
Schäferdönchen 75, 77 
Schäferei 77 
Schäferflöte 74, 77 
Schäfergedicht 75, 77  
Schäfergesang 75, 77 
Schäfergesellschaft 77 
Schäfergespräch 73, 77  
Schäferglück 77 
Schäferhund 74, 77 
Schäferhut  74, 77 
Schäferliebe 75, 77 
Schäferlied 75 
Schäfermädchen 73, 77 
Schäfermann 73 
Schäfermiene 73, 77 
Schäfermuse 75, 77 
Schäfermusik 75, 77 
schäfern 73 
Schäfername 73, 77 
Schäfernusz 77 
Schäferpfeife 74, 77 
Schäferpoesie 75, 77 
Schäferreich 75, 77 
Schäferreichthum 77  
Schäferreichtum 75  
Schäferroman 75, 77 
Schäferruhe 73, 77 
Schäfers 73 
Schäfersache 75, 77 
Schäfersalbe 74, 77 

Schäferschwur 77 
Schäferspiel 77 
Schäfersprichwort 77 
Schäferstab 77 
Schäferstunde 75, 77  
Schäfert 73 
Schäferwald 74, 77 
Schäferweib 73, 77 
Schäferwelt 75, 77 
Schаfhirt 78 
Schäfler 73  
Schafner 73  
Schaper 73 
Schlosser 196 
Schlüsselwort 77 
schmalzblume 36 
schwarz, ~ auf weiß 145;  

~ wie Tinte 145 
schweinblume 43 
Schweinenhirt 78 
Sehuster 196 
Seichb/um 157 
seichblum 41 
Sonne, Frau ~ v. Frau 
sonnenwirbel 39 
sonnenwurm 39 
spazieren 196 
speckblume 36 
Speis 196 
Spengler 196 
Stiefmütterchen 165 
Strohsack 196 
Tartuffel 148 
Tinte 145; schwarz wie ~  

v. schwarz 
Tiochler 196 
Tumba 151 
Tyft, Tofels 148 
vaddermann, ~ voß 164 
voß, vaddermann ~  

v. vaddermann 
Wächter 196 
Weib, altes ~ v. altes 
weiß, schwarz auf ~  

v. schwarz 
wehren 153 
werian (germ. v.) 153 
zichorei 37 
zichorienblume 36 
Ziegenhirt 78 
Zitrone 196 
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Gotică 
 

augo 154; ~-dauro 154 
badi 151 
dauro, augo-~ v. augo 
graban 150 
hairdeis 71 
warjan 152 
 
Greacă 
 
augo, ~-dauro 154 
dauro, augo-~ v. augo 
εγχανστόν 145 
κεχαγiάs 68 
μέμουά 153 
[mikr'i  paskal'a] 162 
Moira 163 
papas 47 
[paskal'a] 162 
πάσχα 162  
(σ)κάπετος 152 
tarassein 34 
τυμβος 151 
τυμβος (gr. v.) 151 
vυφίτσα 164 
 
Hitită 
 
paddai 151 
 
Iberică 
 

ildu 154 
                                                                                                           
Idiş 
 
kewuro 151 
 
Indo-europeană 
 
*bhedh- 151, 156 
*bhedhhr 151, 156 
*dheu- (protoi.-e.) 149 
*dhgwhei (protoi.-e.) 149 
*ghrebh- 150 
*kerdh 71 
*men- 153, 156 
*mer- (protoi.-e.) 149 
*mogh- 153, 156 
*nek- (protoi.-e.) 149 
*sep- 152, 156 
*sep-el 152 
*(s)kap- 152 

*(s)kep- 152, 156 
*(s)kop- 152  
*(s)ter- (protoi.-e.) 149 
*tuem 150, 156 
*uer- 152, 156 
*ųel- (protoi.-e.) 149 
*uornā 152 
 
Ingriană 
 
hauta 154 
tšernila 145 
 
Irlandeză 
 

cailleach 163 
carlin 163 
chadh 147 
dearc 154 
derc (ir. v.) 154 
do-moiniur (ir. v.) 153 
dub (ir. v.) 145 
dubh 145 
fata 146 
fert 152 
fert (ir. med.) 152 
muir 147 
Murphy 147 
Ó Murchadha 147 
prata 146 
preata 146 
seanbhean 163 
siabhra 163 
sióg 163 
uad (ir. med.) 154 
uag (ir. v.) 154 
uaigh 154 
 
Islandeză 
 

auga, vind-~ (is. v.) 154 
blek 145 
gröf 150 
kartafla 148 
vind, ~-auga (is. v.) v. auga 
 
Italiană 
 

anima, ~ della Madonna 159 
anime, pastore di ~ v. pastore 
arcobaleno 165 
arvur 136 
bar (it. v.) 11 
bara (it. v.) 11 

barinn (it. v.) 11 
bastone, ~ pastorale v. 

pastorale 
bella, [~] donnola v. donnola 
berg (it. v.) 11 
[bj'ɔdola] 36 
[bruza'ɔtʃo] 42 
Buon, pastore in ~ v. pastore 
cane, ~ pastore v. pastore 
Carduo, ~ mariano 160 
ceppo 161; ~ di Pasqua 161 
[dent de kaη] 45 
dente, ~ di leone 157 
donnola, [bella] ~ 163 
ebréo 117 
[ɛrba majal'etta] 43 
farfalla 163 
farfarello 163 
[fj'o dru di'aw] 48 
[frɛ] 47 
frutta 137 
frutto 136, pl. frutti 135, 137 
[ɡruɲ pisakaη] 46 
[ɡruɲal'] 46 
[ɡr'uɲɲo] 46 
inchiostro 146 
[kard'eɖɖa] 38 
[kard'eɖɖa serv'adzdza] 38 
[kard'iʎʎu] 38 
[kard'onǝ] 38 
[kard'uni kr'esti] 38 
[karduntʃ'illǝ] 38 
[kresp'œmme] 37 
[j'unku] 36 
latsol 35 
lattarella 35 
leone, dente di ~ v. dente 
lettera, ~ pastorale v. pastorale 
Madonna, anima della ~ v. 

anima; vacchetta della ~ v. 
vacchetta 

[mar'εlla] 37 
mariano, Carduo ~ v. Carduo 
[miras'u] 39 
Monachello 163 
moro 117 
[munak'ɛɖɖu] 47 
[m'unətʃi ʃpaʎʎ'ati] 47 
[n'anni] 46 
natale 162 
-ola 36 
-one 37 
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ovile 7 
ovino 7 
[palumm'ɛddə] 44 
[papar'annə] 44 
[papu'onnə] 47 
Pasqua, ceppo di ~ v. ceppo 
past- 7 
pastora 7 
pastorale 7; bastone ~ 7; 

lettera ~ 7; poezia ~ 7; 
sinfonia ~ 7 

pastore 7, 12; cane ~ 7, 13; ~ 
di anime 7; ~ in Buon 7, 12 

pastorella 7, 13 
pastorelo 7 
pastura 7 
pasturare 7 
pecor- 5, 7 
pecora 5 
pecoraia 7 
pecoraio 5, 7, 12 
pecorame 7 
pecoraro 7, 12 
pecore 7 
pecoreccio 7 
pecorella 7 
[pertʃakann'eɖɖa] 40 
[piʃʃak'ane] 41, 44 
[piʃʃal'lɛttə] 41 
poezia, ~ pastorale v. 

pastorale 
[pr'ɛveδi] 47 
[rad'etʃo m'ato] 37 
[radicc' εlla] 37 
[rad'icco salv'atiho] 37 
[ra'dikkjo] 37 
[rad'itju] 37 
[rad'itʃa] 37 
[rad'itʃja sarv'adɡa] 37 
[raditʃ'uη sarv'εɡu] 37 
[ri'ente də lə'jonə] 45 
[sal'ata di pr'ai] 38 
[sal'ata salv'adiga] 38 
saukraut 43 
sepolcro 152 
sepoltura 152  
sinfonia, ~ pastorale v. 

pastorale 
[skatʃʃalj' ɛpri] 42 
[skərpj'oni] 45 
soffio 40 
soffione 40 

stoppa 40 
[stupj'õ] 40 
[ßammatʃ' eɖɖa] 40 
[ʃw'iχput] 43 
[tadzejn'etu] 38 
tartufolo 148 
[tattar'annə] 46 
tinta 145 
tomba 151, 155 
[tsəts'i] 46 
[tʃikori'one] 37 
[tʃi'korja] 37 
[tʃik'ɔrja azin'ina] 37 
[tʃik'ɔrja di pra:j] 37 
[tʃik'orja 'matta] 37 
[tʃik'orja salv'adiga] 37 
[tʃʃ'utʃʃəmə m m'okkə] 40 
vacchetta, ~ della Madonna 

159 
[viras'ul] 39 
vlàxos 11 
 
Karelă 
 
hauda 154 
tšernila 145 
 
(Komi)-Permyak 
 
mogila 153 
tšernila 145 
 
Laponă 
 
blækka 145 
haw 'de 154 
saude 154 
tšernila 145 
 
Latină 
 
abietis, arbor ~ v. arbor 
ablegatus 196 
aestivale, pomum ~ v. pomum 
alnus 132 
amarum 37 
aqua, tincta (~) v. tincta 
arbor, -oris 132; ~ abietis 

132; ~ fici 132 
arbuscula 132 
arena 138 
ater 145 
atramentum 145; ~ 

 (librarium) 145 
aut 138 
berb- 6 
berbex 6 
bovus 194 
branca 92–94 
buda 36 
cabrarius 10 
calendae 162 
capra 10 
caprariu 9 
caput, ~ monaci (lat. med.) 

34, 47; corona ~ monaci 
(lat. med.) 47 

carduus 37 
cavus 194 
civitas 138 
clarus 138 
cogitare 138 
coliculum 193, 195 
corona, ~ caput monaci v. 

caput 
crĭspus 37 
cruentare 195 
cucurbita, -am 106 
currere 195 
dens, ~ leonis (lat. med.) 34, 

45, 48 
desiderare 138 
*dismerdare 195 
dolor 93, 94 
dulce, pomum ~ v. pomum 
encaustum 145 
encautum 146 
ex- 128 
excasminare 193 
fadere, fōd(i-) 151 
fici, arbor ~ v. arbor 
fodicäre 151 
fossa 151 
fraxinus 132, 138 
fructus 133, 135, 137, 138, 

140 
galetta 193 
gens, -ntis 138 
grumulus 138 
grunium (lat. tz.) 46 
herba, ~ sancti Johannis 160 
hirpus 165 
Invicti, Natalis ~ v. natalis 
invitare 138 
-ivs 6 
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juncus 36 
lactarius 35 
lacte 35 
lactuca 38 
lavare 138 
leonis, dens ~ v. dens 
librarium, atramentum (~) v. 

atratamentum 
lignum 132, 133 
limare 195 
mājŏr 10 
malum, ~ serotinum 135; ~ 

variegatum 135 
melus (malus) 131 
meminī 153 
mi 40 
monaci, caput ~ v. caput; 

corona caput ~ v. caput 
monumentum/monimentum 

153   
moria 195 
murru 45, 46 
natalis 162; ~ Invicti 162; ~ 

Solis 162 
ouis 6 
ovaria 195 
ovicŭla 10 
ovīnus 6 
ovis 6 
paenitare 1138 
paenule 106 
pasco 6 
pastor 6, 60, 64 
pastōralis 6 
pastōricius 6 
pastōrius 6 
pastus 6 
pausare 138 
*pausum 171 
pecorālis 6 
pecorariu 9 
pecorōsus 6 
pecosarius 195 
pectinare 193 
pensum 138 
per- 128 
pertusiare 40 
*pettia 138 
picus 165 
pigritor 138 
pirum, pl. pira 137 

poma 131, 138 
pomarium 135 
pometum 137 
pomum, -i 132, 135, 137, 

140; ~ aestivale 135; ~ 
dulce 135 

pomus, pomum 131, 132, 
135, 137, 138, 140 

populus 132, 138 
porcinum, rostrum ~ v. 

rostrum 
proles 133 
quadragesima 138 
quadrum 195 
quietus 175 
radicula 37 
radiculum (lat. tz.) 37 
rostrum, ~ porcinum 34, 45 
sancti Johannis, herba ~ v. 

herba  
seamnum 195 
sepelīre 152 
sepulcrum 152 
sepultüra 152 
Solis, Natalis ~ v. natalis 
sortem 195 
sufflare 40 
Taraxacum 34, 50 
thallus 36 
tincta, ~ (aqua) 145 
tumba 151 
tumēre 151 
tumulus 151 
-tus 6 
uerbex 6 
ueruex, ~ēcis 6 
verminosus 177 
viraceum 177 
viridia 193, 195 
 
Letonă 
 

cūkpiene 36 
dieva, ~ juosta 160 
juosta, dieva ~ v. dieva 
kaps 152 
minet 153 
piene 35 

pienele 35 
pienene 35 
pienine 35 
pieninīca 35 
tinte 145 
Lituaniană 
 

(a)tramentas 145 
barónas 11 
bedù 151 
kãpas 152 
kiaũliapiene 36 
manyti 153 
menù 153 
pien 35 
piẽnė 35 
piẽnis 35 
piens 35 
Romuva 158 
tinta 145 
 
Livonă 
 
öda 154 
tint 145 
 
Lusitană 
 

pastyŕ 72 
 
Macedoneană 
 

božić/božik 162 
buše 45 
bušeta 44 
buv 45 
доде 127 
додна 127 
дори ce 127 
допие 127 
доправи 127 
залиже 127 
запларе 127 
зарадива, ce ~ 127 
gluvarče 42 
lascia 163 
најаде 127 
н(e) 127 
изгледа 127 
plečka 35 
поврmи 127 
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подигна, ce ~ 127 
преврmи 127 
премажи, ce ~ 127 
прогледа 127 
пропее 127 
раздаде 127 
разигра 127 
чепка 127 
чепне 127 
чука 127 
чукнe 127 
 
Maghiară 
 
báráni 11 
bojtár 
dob 175, 196 
fertáry 196 
gödör 155 
halom 155 
istenkalácsa 160 
juh- 5 
juh 5 
juhas 5 
karácsony, ~ (napje) 161 
kovács 196 
kurt 196 
lampas 38 
Máriatövis 160 
mozi 196 
napje, (~) karácsony v. 

karácsony palaszu 196 
pasztor 60 
sad 196 
salugáter 196 
sír 155 
sírgödör 155 
sírhalom 155 
spórhej 196 
szekrény 194 
tinta 145 
töleser 196 
Zormac 196 
 
Malteză 
 

It-Tomba 155 
qabar 155 
qabara 155 
 
Manx 
 

priddyryn 147 

Mordovină 
 

boran 11 
tšernila 145 
Nordică veche  
 
grafa 150 
verja 153 
 
Norvegiană 
 
blekk 145 
eple, jord~ 148 
gulblome 38 
gulblomster 38 
gulgut 38 
gullboste 38 
hesteblom 44 
hesteblomst 44 
humeblom 39 
kantoffel 148 
kveldkippe 39 
kveldkneppe 39 
kveldsovn 39 
kveldsvœve 39 
kvelsøve 39 
lekkjeblom 41 
løvetann 45, 157 
Mariatistel 160 
marihoena 159 
nattsvœve 39 
nattsøve 39 
pære 149 
potet(e) 147 
sauablom 43 
skabb 42 
skabber 42 
skobbe 42 
skurvblkomst(er) 42 
solei 39 
tetes 147 
toflar 148 
vorteblomst 42 
 
Occitană 
 
cago-lie 41 
[ẽgrayse pwar] 44 
encaut (occ. v.) 146 
galina, ~ grassa 44 
grassa, galina ~ v. galina 
lachiron 35 
[lit'ydza] 38 

mal d’els 42 
moralhon 46 
[mur puns'iη] 46 
[m'ure də 'fedo] 46 
[m'ure də pɔr] 46 
[m'ure pursj'ɛu] 46 
[pjous'ɛlo] 44 
[tʃikori'one] 37 
[tʃi'korja] 37 
[virasulɛj] 39 
 
Olandeză 
 

aardapel 148 
beddepisser 41 
boterhex 159 
botervlieg 159 
boterwijf 159 
cichoreiblœm 37 
enque (ol. v.) 146 
ganzetong 45 
graf 150 
graf. (ol. med.) 150 
hondebloeme 44 
inkt 146 
kattenhurt 44 
kettenbloem 41 
klokkebloem 43 
paardebloem 44 
petat, patat 147 
pisbloem 41, 157 
pissebedde 41 
zeikbloem 41, 157 
 
Oscă 
 

memnim 153 
 
Osmană veche 
 

delik 155 
delük 155 
eşin 155 
eş 155 
kara ev 155 
karaηu 155 
ķarn 155; yėr ~ v. yėr 
kör 155 
sin 155 
yėr 155; ~ ķarn 155 



 Indice 16 218 

Persană 
 

gür 155 
hapariya- (pers. v.) 152 
talḫ čakok 34 
 
Polabă 
 
postårnik 60 
 
Polonă 
 

atrament 145 
Boże, ~ Narodzenie 162 
czernidło 145 
grób 150 
inkaust 146 
kapi 152 
maj 39 
majka 39 
mleczaj 35 
mleczak 35 
mogila 153 
Narodzenie, Boże ~ v. Boże 
owca 54 
оwczarczyk 56 
оwczarek 58  
оwczarnia 57 
оwczarski 57; ~ pies 58;  

~ szałas 59 
оwczarstwo 57 
оwczarz 54 
pasterz 60, 72 
pastierz 60 
pastuch 64 
pastuszek 65 
pastuszka 65 
pastuszy 65 
pastyrz 60, 72 
pies, оwczarski ~ v. оwczarski 
szałas, оwczarski ~ v.  
оwczarski 

tint[a] 145 
 
Portugheză 
 
[mor duz 'mãiʃ] 42 
cabra 9 
cabriero 9 
cabriteiro 9 
careca, ~ o teu pai é careca 

v. pai 
casa, ~ de pastor v. pastor 

-ejro 9 
[ʒu'izu duz 'ɔmɨʃ] 42 
maioral 10 
ovelh- 9 
ovelha 9 
ovelheiro (adj.) 9 
ovelheiro (subst.) 9, 12, 13 
pai, o teu ~ é careca 40 
past- 9 
pastor 9; casa de ~ 9 
pastoral 9 
pecor- 9 
pecora 9 
pecuária 9 
pegur- 9 
pegural 9 
pegureiro 9, 12, 13 
sepulcro 152 
sepultura 152 
tinta 145 
tumba 151 
 
Provensală 
 
tomba 151 
 
Prusiană veche 
 
enkopts 152 
 
Retoromană 
 
cadagna, flour ~ v. flour 
chadaina, flur ~ v. flur 
flour, ~ cadagna 41 
flur, ~ chadaina 41; ~ piertg 44 
fossa 151 
[leitǝs'] 35 
mammadonna 164 
piertg, flur ~ v. flur 44 
zicorgia 37 
 
Română 
 
a. dacoromână 
 

aba 106 
ablegat 196 
abnegat 189 
acov 195 
acreală 196 
acritură 196 
adogătură 196 

agheasmă 172 
aidomine 197 
aizămleau 196 
albine 88 
aldăoară 197 
alescă 197 
altele 87, 88 
amfiteatru 186 
amu, amuş 193 
amuncă 197 
an, ~ul Jalei 102 
anchetă 185 
anină 172, 177 
aninătoare 196 
anziliri 196 
apaos 171 
apă, ~ (v)ie 100 
apăsare, ~ea tezei de 

doctorat 185 
aprofunzime 187 
apucătură 115 
apucături, copil dîn ~ v. copil 
arătător, ~ul calităţii 186 
arbor 132 
arbore 131, 132, 133 
arbure 132 
arbuzoaică 194 
arină 138, 171, 172 
arteză 197; fântână ~ 197 
arvocat 196 
asilă 197 
asupri, a ~ 94 
aşternut (adj.), drum ~ v. drum 
atotnarodnic 188 
au (conjuncţ.) 138 
autoritar 186 
avaniţă 196 
avenitură 196 
babă 111; ~ de buric 197 
babaluc 196 
badei 193 
bagrim 195 
baică „moaşă” 196 
baltag 101 
bate, a ~ 90 
băiăstruc, ~ de fată mare 116 
băistruc 116;  
băsamcă 197 
bârâţă 172 
bâriţă 171 
bâriţică 171, 172, 177 
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beleciug 198 
belitoare 196 
berneveci 193 
bilet, ~ militar 186 
bineamenaja 188 
bitanc 116 
bităngăli 197 
bităngălui 197 
biţiclă 198 
boactăr 196 
boitar 196 
boitări 197 
bolând 197 
bolândor 197 
bolândz, casă de ~ v. casă 
bolârdóń 197 
boliţă 9, 104 
boncăi 174 
boncăni 174 
boncăraş 174 
bosorcoi 111 
bostan 106 
botor 197 
boulean 194 
brâncă 92–94 
buală, ~ drăciască 118; boala 

dievolească 118 
bubă 171, 173, 174, 177 
buboi 90 
bubóń 197 
bun 89 
buncan 171, 174 
buncăi 174 
buncănaş 174 
buncăni 174 
buric, babă de ~ v. babă 
cabaniţă 195 
calitate, arătătorul ~ăţii v. 

arătător 
calumea 197 
calvin 117 
cap 90 
caracteoristică 186 
caramfilă 196 
carte 104, 196 
cartoafă 193 
casap 195 
casaraş 197 
casă, ~ de bolândz 197; ~ de 

rărodz 197 
caş 89 

caznă 197 
căbăricer 196 
căcălău 198 
cădari 196 
căiţă 111 
călpac 195 
cămaşă 110; ~a ciumii 110; 

~a copilului 110; ~a de 
moarte 110; ~a fătulu; ~a 
lui din pântece 111; ~a 
soacrei 110; ~ de mire 110 

cămeşoaie 110 
cămăşuică 110 
cămăşuie 110 
cămăşuţă 110 
cămeşa, ~ di naştiri 110 
cămiaşă, ~ dă piele 111 
cănată 196 
căpui 198 
cărţaş 196 
cărţi 99, 104 
căscătură 100, 104 
cătană 102 
cătănesc, domn ~ v. domn 
căzănişte 197 
căzni 197 
cănepişte 196; ~ de cucuruz 

197 
câmpuri 88 
câni 117 
cânta, a ~ 90 
cânvai 193 
cârpă, ~ mică 197 
cârpe 110; ~le copilului 110 
câtilin 102 
cerc 100 
cercuţ 100 
cernesc 102, 105 
cet 171, 175 
cetate 138 
chehaiá 68 
chestionar 185 
chiar (adj.) 138 
chicţurică 174, 177 
chimeşuţă 110 
chinez 196 
chioti, a ~ 81 
chiscăţei 174 
chişca 174 
chiui, a ~ 81 
cicoare 37 

cină 101 
cioban 12–14 
ciobănaş 12, 13 
circulator 188 
ciumă, cămaşa ~ii v. cămaşă 
ciutură 193 
clabăţ 195 
cleanţ 198 
clet 195 
clisă 196 
cobăţ 196 
codean 195 
comină 195 
compus 186 
conăcări 197 
concediale 189 
copac 131, 132 
copaci (sg.) 132 
copańe 195 
copil, cămaşa ~ului v. 

cămaşă; cârpele ~ului v. 
cârpe; ~ dă pripas 114;  
~ din flori 115; ~ dîm vânt 
115; ~ dîn apucături 115;  
~ dîn găsât 115; ~ dîn 
grădina lui Dumnezeu 115; 
~ dîn vis 115 

corb 90 
corfă 100, 104 
coşarcă 100 
coşciug 171, 174, 177 
coşiugel 174 
cotarcă 195 
cotruţ 99 
cotruţă 103  
covaci 196 
crăvălău 197 
crebdăşâu 196 
crică 197 
croafnă 196 
croed 197 
cronc 100 
croncan 100, 104 
crudóń 197 
cruţa, a ~ 94 
cuaje 88 
cucuruz, cănepişte de ~ v. 

cănepişte 
cugeta, a ~ 138 
cumătrism 187 
cunosc 89 
cunună 100, 105 
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curcubetă 100, 104, 106 
cure 195 
curechi 195 
curt 196 
curtat 195 
cute 195 
cvitanţă 197 
cvită 197 
da, a ~ 85 
dastă 195 
dă (prep.) 89 
dăbaşca 197 
dăolat 197 
dăparte 89 
dărăboc 197 
dărăbóń 197 
dăscuia 89 
dăunge [= deunde] 197 
dăzbrăca 89 
dân 89 
dânsele 119 
de (conjuncţ.) 92 
de (prep.), ~ pingă 103 
dediochi 100 
deot 100 
depeşa 196 
depeşă 196 
des-/dez- 89 
descânta, a ~ 83, 84 
deschis, timp ~ 100, 105, 106 
desface, a ~ cuiva ursita v. 

ursită 
despreuna 197 
deşidera, a ~ 138 
deşira, a ~ 138 
deursi 113 
dezmierda 195 
dezvelite 100, 105 
diavol 116 
dievolească, buală ~ v. buală 
dilui 196 
dimie 106 
dineţ 171, 175, 177 
dinte 87 
dires, piparcă de ~ v. piparcă 
do- 125 
dobar 171, 175 
dobaş 100, 104, 196 
dobă 175, 196 
doctorat, apăsarea tezei de ~ 

v. apăsare 
domaie 100 

domn 103, 105; ~ cătănesc 
„ofiţer” 

domńi 100 
domnii, ~ de rumân 100, 106 
domnişoară 103 
dovleac 106 
drăciască, buală ~ v. buală 
drum, ~ aşternut 99; ~ făcut 99 
druşcă 103 
duchean 196 
duh, ~ de viaţă 100, 106; ~ 

niecurat 116; ~ rău 119 
duhan 196 
duhănaş 196 
dulce, măr ~ v. măr 
dulcóń 197 
dumicătură 196 
Dumnezeu, copil din grădina 

lui ~ v. copil 
duroare 93, 94 
face, a ~ 85, 90; a ~ de (pe) 

ursită v. ursită 
fată, băiăstruc de ~ mare v. 

băiăstruc 
faţă, ~a obrazului 201 
făcut, drum ~ v. drum 
făt, cămaşa ~ului v. cămaşă 
făloşi 197 
fărbari 196 
fărbălui 197 
fântână, ~ arteză v. arteză 
fârtari 196 
ferang 196 
ferestre 88 
feştilă 194 
ficior 89 
ficioresc 102 
firizari 196 
fir(e)-ar, ~...~ 92 
fişcal 197 
fişcăli 197 
flendra 197 
floare 105; ~ galbenă 38;  

~-mort 48 
flori 88; copil din ~ v. copil 
fochi 115 
formă, ~ şcolară 186 
frasin 138 
fruct 138 
frupt 135, 138 
fruştuc 196 
fustruc, pod ~ v. pod 

gai 195 
galben, floare ~ă v. floare 
găină, kur ~ 42 
găligan 196 
găsi, a ~ 115 
găsît, copil dîn ~ v. copil 
gătinţă 189 
găzdoaie 101, 104 
găzdóń 197 
gâghiţă 197 
gâlci 197 
gârciuri 101 
georgiet 196 
gint 138 
gireseală (direseală) 196 
giurincă 102 
givăr (dever) 196 
glajă 101, 104 
glavă 196 
goangă 197 
golâmb 197 
golâmbari 196 
golâmbiţă 197 
golâmbóń 197 
gomilă 196 
gost 196 
grajd, gunoi de ~ v. gunoi 
grădină, copil din ~a lui 

Dumnezeu v. copil 
grătula 196 
gresie 195 
grijă 88 
gropaş 196 
grumaz 198 
gunoi, ~ de grajd 101, 104, 

106 
gustare 106; ~ mică 101 
hadi! 193 
haine, ~ ungureşti v. ungureşti 
hală 119; îi luat dă ~e 119 
harbuz, ~-ji 100, 106 
hăldăńi 171, 175, 177 
hăndic 196 
hărămbaşă 198 
hibăli 197 
hibălui 197 
hoare 195 
honora 196 
huhura, a ~ 84 
hui, a ~ 84 
kur, ~ găină v. găină 
lăptucă 38 
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iele 119 
iepure 87 
iernatec, măr ~ v. măr 
ima 195 
imală 195 
imăla 195 
imălat 195 
imălos 195 
inel 41 
inelar 41 
interlocuta 189 
iongovan 195 
izdat 119 
împlinitor 186 
împrejur 101, 104 
încetişor 171, 175, 177 
îndelete, pe ~ 
îndemânos 101 
îndesoare 101, 102 
înnegresc 105 
însemnare 186 
între 100–104 
învita, a ~ 138 
jale 102, 104, 105; anul ~ei 

v. an 
jăgui 198 
jăli 195 
jeale, veşmânt de ~ v. veşmânt 
jir 88 
jîdan 117 
junice 102 
kodru 195 
la, a (se) ~ 138 
lapte, ~ praf 187 
lăuda, a ~ 90 
lăutar 175 
lăutaş 196 
le/li (art.) 88 
leac 102 
lemn 131–133 
lete 195 
ligav 196 
liliac 117 
linga 193 
lingurar 100 
lingură 102 
linguróń 197 
linut, ţoale de ~ v. ţoale 
lipină 195 
lotru 198 
lucrător, ~ medical 188 
ludai 197 

ludăiţă 197 
lume, de mirul ~ii v. mir 
lup 89, 90 
mai 175 
maieră 176 
mairă 176 
maiură 171, 175, 176, 177 
maor 196 
mară 135 
mare, untură ~ v. untură 
maşină 88 
măcinate 198 
măcincă [= matircă] 197 
măhălean 194 
măiatoń 197 
mălai 102 
măr, pl. mere 131, 135, 137; 

~ dulce 135; iernatec 135; 
~ văratec 135; ~ vărgat 135 

măr, pl. meri 137 
mărar 197 
mărin 103 
măscioáńe [= măstihoáńe] 197 
măstihóń 197 
măşcióń [= mastioi] 197 
mătuşă 88 
medical, lucrător ~ v. lucrător 
medicină 102 
mereu 102, 104 
mereuaş 102, 104 
mergătoare, şcoală ~ v. şcoală 
mică, cârpă ~ v. cârpă; gustare 

~ v. gustare 
militar, bilet ~ v. bilet 
miliţie 102 
mir 197; de ~ul lumii 197 
mira 197 
mirăzenie 197 
mire, cămaşa de ~ v. cămaşă 
mireasă, soră de ~ v. soră 
mirodenie 197 
miro0éńe 197 
moacle 197 
moaler 196 
moare 195 
moarte, cămaşa de ~ v. cămaşă 
mocan 12, 13 
moclu 197 
mod 102 
modu 102 
moroi 116 
mort, floare-~ v. floare 

mozi 196 
mujder 101 
muntenească, ţara ~ v. ţară 
nas 90, 198 
naştiri, cămeşa di ~ v. cămeşa 
năimitor 196 
nărod 197 
nărodoc 197 
năsip 172 
neamţ 100, 102 
necumpăt 102 
nelegiuit 114, 116 
ńică 193 
niecurat, duh ~ v. duh 
nima-n drum „om fără valoare” 
nume, ~ dă pociumle 197 
obraz, faţa ~ului v. faţă 
oi 88 
olate 103 
om 89 
omănoc 197 
oprire 186 
pagube 88 
paore 196, 197 
paos 138 
pară 137 
pardosit 99 
pastor 12 
pastoral 12 
paus 171 
păcat 120 
păcătuos 120 
păcicar 196 
păcurar 195 
păgân 117 
pălască 196 
pămucă 195 
pămură 102, 104, 106 
pănăta, a ~ 138 
păoriţă 197 
păpădie 47, 49 
păpuşoi 102, 104 
păr 193 
părădaisă 196 
părăsitură 196 
păresimi 138 
păs 138 
păstor 12, 14 
pătul 101 
păzitor 196 
pântece, cămaşa lui din ~ v. 

cămaşă 
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pâţă 138 
pe 89 
pecar 196 
pesăc 196 
peteică 196 
petmedz 195 
piele, cămiaşă de ~ v. cămiaşă 
pieptăna, a ~ 193 
piglais 196 
pilari 196, 197 
pilăriţă 197 
pipară, sarmă de ~ v. sarmă 
piparcă, ~ de dires 197 
pisici 88 
plăcinte, ~ subţiri 103, 104, 

106 
plop 138 
poamă, poame 131–135, 137, 

138, 140 
pociumle, nume de ~ v. nume 
pod, ~ fustruc 188 
pogitură (= poditură) 196 
poiată 103, 104, 106; ~eţile 

103, 106 
pom, pl. poame 138 
pom, pl. pomi 131–133, 

136–138, 140 
pomăi, a se ~ 133 
pomi, a se ~ 133 
pomina 177, de ~ 171 
pomisi, a se ~ 133 
pomoroancă 196 
pomşor 132 
poneava 195, 197 
poneviţă 197 
potopi (refl.) 197 
praf, lapte ~ v. lapte 
prădătoare 103 
prăjină 88 
prânz 101, 106 
pregeta, a ~ 138 
pricolici 114, 116 
priincioase 103 
prin 89 
pripas, copil dă ~ v. copil 
pro- 125 
proastă 103 
probi 197 
prof 90 
profesor, ~ puternic v. 

puternic 

prost 89, 105 
prun 137 
prună 137 
prunc, ~ străin v. străin 
prune 87, 88 
prunişte 196 
pufuleţ 40 
puică 197 
puichiţă 197 
pulpă 103, 106 
pune, a ~ la scut, v. scut; a ~ 

la ursitori v. ursitoare; a ~ 
pe ursită v. ursită; a ~ 
ursitorile v. ursitoare 

puplui 196 
puternic, profesor ~ 186 
raină 196 
raipelţ 196 
-ră- 90 
răni 197 
răposa, a ~ 138 
răpţet 197 
rărodz, casă de ~ v. casă 
răţipisă 196 
rău, duh ~ v. duh 
răzbun 105, 106 
rând 103 
re- 125 
realizare 186 
rećiti 125 
roadă (s.) 133 
roată 198 
rochie, ~ ţărănească 198 
rod, pl. roade 132, 133, 135, 

140, 171, 176, 177 
rodi, a ~ 133 
rovină 196 
rumân 105; domnii de ~ v. 

domnii 
rumâncă 105 
rumur 138 
ruptoare 196 
rutieră 189 
sarmă, ~ de pipară 197 
sădiş 197 
săiman 196 
sâmbură 193 
sângile 88 
sârmă 197 
scamn 195 
scapăr 176, 177 
scăpăra 176 

scărmăar 193 
scobică 196 
scornă 197 
scorni 197 
scovardă 103 
scripcar 175 
scrofoáńe 197 
scut, a pune la ~ 198 
scutec 110 
scuti 198 
sec, vin ~ v. vin 
sfădi 103, 104 
sinecost 188 
sminti 197 
soacră, cămaşa ~ei v. cămaşă 
soarile 88 
socoată 197 
socoti 197 
somot 195 
soră, ~ de mireasă 103, 106 
sorteală 195 
sorti 195 
spune, a ~ 85, 90 
staroste 194 
strat 102, 106 
străin 116; prunc ~ 114 
striga, a ~ 82–85 
strîăjîle 111 
strîgoi 111 
strujac 196 
subţire, plăcinte ~i v. plăcinte 
sucitură 196 
sucnă 195 
sunet 186 
şăgărt 196 
şcoală, ~ mergătoare 186 
şcolar, formă ~ă v. formă 
şir 88 
şloasăr 196 
şlompătură 196 
şod, şoadă 196 
şol 198 
şoloactăr 196 
şpair 196 
şpăţări 196 
şpengler 196 
şpiţ 198 
şpoier 196 
ştalău 103, 106 
şumari 196 
şustăr 196 
tălpoáńe 197 
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târgoli 196 
târgoveţ 188 
târnaţ 196 
teslă 195 
tichie 111 
timp, ~ deschis v. deschis 
timpuri 88 
tişlăr 196 
toboşar 175 
toi 103 
tolcer 196 
tormac 196 
tort 89 
truchină 176 
trunchi 176 
trunchină 176 
trunchińi 171, 176, 177 
tuleiste 196 
turc 117 
tutcă 196 
ţară, ~a muntenească 100, 

103, 105 
ţărănească, rochie ~ v. rochie 
ţipuri, a ~ 84 
ţitroană 196 
ţoale, ~ de linut 197 
ţol 102, 106 
ui, a ~ 84 
uiagă 101 
uiegar 196 
unevai 193 
ungheţ 103 
ungur 103 
ungureşti, haine ~ 103, 106 
untură, ~ mare 197 
ura, a ~ 82 
ureza, a ~ 82 
urî, a ~ 84 
ursită 113; a pune pe ~ 112; 

a face de (pe) ~ 112, 113; 
a desface cuiva ~a 112 

ursitoare 112, 113; a pune 
~orilie 112; a pune la ~ori 
112 

ursu(î)toriu 112 
uşă 88 
uvreu 117 
varză 195 
vase 87, 88 
văicgar 196 
văratec, măr ~ v. măr 
vărgat, măr ~ v. măr 

vânt, copil dîm ~ v. copil 
vârcolac 114 
vedea, a ~ 90 
veşmânt, ~ de jeale 102 
viaţă, duh de ~ v. duh 
(v)ie, apă ~ v. apă 
viermine 171, 177 
vin, ~ sec 186 
vinaţ 171 
vineţe 177 
vis 89; copil dîn ~ v. copil 
voioşie 106 
vorbi, a ~ 90 
vrăjitoare 111 
vrăjitu, cu ~ 113 
ză- 125 
zăbun 194 
zâne 111 
ziui, a ~ 84 
 
b. aromână 
 

cireaşe, pl. cireaşe 137 
cîni, ~ pîngăn v. pîngăn 
čubán 12 
čubánă 12, 13 
fructu, pl. fructe 137 
frut, pl. frute 137 
frută, pl. frute 137 
ghimişi 137 
kearsic 137 
kearsică 137 
mer, pl. meare 137 
mer, pl. meri 137 
peară 137 
per, peare 137 
picurár 12 
pîngăn, cîni ~ 117 
pom, pl. poame 137 
pom, pl. pońi 137 
pumet 137 
 
c. meglenoromână 
 
budăies 127 
bur³s, mi ~ 127 
čapcătes 127 
čapnes 127 
čucăies 127 
čucnes 127 
ĉucniri 125 
dubeau 126, 127 
dudar 126, 127 

dumănănc 126 
dutoarţiri 125 
is- 126, 127 
iz- 126, 127 
izdun 126 
izung 126 
izved 126 
-n- 127, 128 
nă- 126, 127 
nămănanc 126 
năved 126 
pri- 126, 127 
pricoc 126 
pridar 126 
primări 126 
primărit, mi ~ 127 
prinămanc 128 
printorn 127 
printurnari 125 
prizăzburăsc 128 
pru- 126, 127 
pruc³nt 126, 127 
prudorm 126 
pruved 126, 127 
pud- 126, 127 
pudardid, mi ~ 127 
putorn 126, 127 
putrec 126 
răs- 126 
răz- 127 
răzbur³s 127 
răzdau 127 
răzjoc 127 
t¤arţiri 125 
turnari 125 
u- 126 
vicăies 127 
vicnes 127 
ză- 126 
zăbucier, mi ~ 127 
zăburos 127 
zăĉucniri 125 
zăling 127 
zăpl³ng 127 
zăpruved 128 
zăpucat 128 
 
d. istroromână 
 
-avei 125 
-ivei 125 
-ivui 125 
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Rromani 
 

govr 151 
grabo 151 
hrobos 151 
morminto 151, 153 
 
Rusă 
 
ad- 40 
анкета, социологическая  

~ v. социологическая 
aудитория 186 
билет, военный ~ v. 
военный; студенческий 
~ v. студенческий 

блогоусроить 188 
бopщ, ~  нopмaльный 186 
вешалка189 
вино, сухое ~ v. сухое 
вода, ~ нормальная 186 
военный, ~ билет 186 
всенародный 188 
černila 145 
-čik 40 
где-то 187 
готовность 189 
grob 150 
густник 53 
давайте 187 
дарить 187 
диссертация, зашита ~ v. 
зашита 

дополнение 187 
dut 40 
duvanĉik 40 
живой, ~ свидитель 188 
зашита, ~ диссертация 185 
звонок 186 
испольнитель 186 
качественный, ~ 

 показатель 186 
kopa 152 
korači 161 
koročun (rus. v.) 161 
laska 163 
лекцию, читать ~ v. читать 
лекция 187 
медик 186 
медицинский, ~ работник 

188 
месячник 188 

метод, сложный ~ v. 
сложный 

mogila 153, 156 
mogyla (rus. v.) 153 
moloĉaj 35 
молоко, сухое ~ v. сухое 
nad- 40 
налог 189 
нормальная, вода ~ v. вода  
нopмaльный, бopщ  ~ v. 
бopщ  

овцà 54 
oвчàр 54, 55 
овчàрка 54, 55 
овчарная, ~ собака 55, 58 
овчáрник 56 
овчарны 57  
овчáрня 57 
овчарче 65  
oduvanĉik 40  
остановка 186 
pad- 40 
пастирский 63 
пастирче 65 
пастирь 60, 72 
пастyх 55, 64, 65, 66 
пастухóв 65 
пастушеские, ~ племена 65; 

~ стихотворения 65 
пастyшеский 55, 65; ~ труд 

65 
пастушество 65 
пастyший 65 
пастyшные 65 
пастушка 64 
пастушок 64, 65 
пастушонок 64  
пастyшья, ~ сỳмка 66 
ïàñòûð 5/+ 61 
пастырство 62 
пастырь 60 
племена, пастушеские ~ v. 
пастушеские 

подюбник 188 
пожалуйста 187 
показатель, качественный 

~ v. качественный 
puŝoĉek 40 
puŝok 40 
работник, медицинский ~ 

v. медицинский 
raz- 40 

реализация, ~ товара 186 
сам 188 
свинарь 53 
свидитель, живой ~ v. 
живой 

свинопáс 53 
сильный, ~ учитель 186 
сложный, ~ метод 186 
собака, овчарная ~ v. 
овчарная 

социологическая, ~ анкета 
185 

стихотворения, 
пастушеские ~ v. 
пастушеские 

студенческий, ~ билет 186 
сỳмка, пастyшья ~ v. 
пастyшья 

сумочник 66  
сухое, ~ вино 186;  

~ молоко 187 
товара, реализация ~ v. 
реализация 

труд, пастушеский ~ v. 
пастушеский 

углубление 187 
учитель, школьная ~ v. 
школьная  

форма, характеристика 186 
чередник 53 
читать, ~ лекцию 187 
школьная, ~ форма 186 
 
Samoedă 
 
tšernila 145 
 
Sanscrită 
 
avika 5 
gŗhāksa- 154 
mánas- 153 
manyate 153 
pas- 5 
pas-t- 6, 12, 14 
pa]ú 5 
pá]u 5 
pá]u-nātha 5 
pá]u-pā 5 
pá]u-pāla 5 
sápati 152 
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Sardă 
 

anima, un ~ muda 117 
diàulu 117 
muda, un anima ~ v. anima 
[paskidz'edda] 162 
[tʃi'korja a'rεsta] 37 
[tʃik'orja b'urda] 37 
tumba 151 
turku 117 
 
Saxonă veche 
 
graf 150 
 
Sârbă 
 
akov 195 
avanica 196 
babaluk 196 
bàdniäk 161 
badnjī, ~ dan 161 
bagrin 195 
bajka 196 
baran 11 
božić 162 
bujár, buzmi ~ v. buzmi 
buzmi bujár 161 
cvijece, rodino ~ v. rodino 
dan, badnjī ~ v. badnjī 
dili 196 
dùćan 196 
duhan 196 
gaj 195 
gomila 153, 196 
gost 196 
grob 150 
handek 196 
jongovan 195 
kabanica 195, 196 
kalaj 195 
kalpak 195 
karap 196 
klet 195 
klobuc 195 
knez 196 
kobac 196 
komina 195 
konjski, ~ radić v. radić 

kopànja 195 
kotarka 195 
kràčati 161 

lascia 163 
lepinja 195 
lubenica 195 
mògila 153 
pamarka 195 
pekar 196 
pekmez 195 
pesak 196 
pilpar 196 
ponjava 195 
radić, konjski ~ 44 
rodino, ~ cvijece 44 
šegrt 195 
sèjmen 196 
slasta 195 
somot 195 
suknja 195 
šumar 196 
свињар 53 
tuka 196 
verige 41 
žućenica 38 
 
Sârbo-croată 
 
baša 67 
bašija 67  
bela, ~ čobanica v. čobanica; 

~ pastirica v. pastirica 
čerdar 53 
čoban 66, 67 
čobanac 66 
čobanbaša 67 
čobančad 67 
čobanče 66 
čobančetov 67 
čobančica 67 
čobančiћ 66 
čobančina 66  
čobani 67 
čobanica, bela ~ 67 
čobaničin 67 
čobanija 67 
čobaniћ 66 
čoban(in) 66 
čobanin 66  
čobanina 66 
čobaninov 67 
čobaniti 67 
čobanja 67 
čobanjenje 67 
čobanka 66 

čobankin 67 
čobanluk 67  
čobanov 67 
čobanovati 67 
čobanski 67 
čobanstvo 67 
ħexája 68 
igra, pastirska ~ v. pastirska 
maslačak 36 
mlèčna, ~ trava 36 
mliječ 35 
ovca 54 
ovčar 54, 57 
ovčarenje 57 
ovčarev 57 
ovčarica 54, 55 
ovčarina 57, 62 
ovčariti 59 
ovčarnik 56 
ovčarov 57 
ovčarski 57; ~ pas 58 
ovčarstvo 57 
ovčaruvanje 59 
pas, ovčarski ~ v. ovčarski 
pastijer 72 
pastir 60 
pastirčad 61 
pastirčiti 64 
pastirev 63 
pastirica 62; bela ~ 61, 65; 

žuga ~ 61, 65 
pastiričica 65 
pastirka 61, 65 
pastirovati 64 
pastirska, ~ igra 63 
pastirski 63; ~ žedu 63 
pastirsko, ~ pestništvo 63 
pastistvo 62 
pastririca 61, 65 
pastrurica 61 
pasturče 61 
pastuh 64 
pasturičica 61 
pasturiħ 60, 61 
pasturov 63 
pastužev 60 
pestništvo, pastirsko ~ v. 

pastirsko 
slačak 36 
stočar 53 
trava, mlèčna ~ v. mlèčna 
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žedu, pastirski ~ v. pastirski   
žuga, ~ pastirica v. pastirica 
 
Scoţiană 
 

dandy 45 
dandylion 45 
 
Slavă 
 
*avьčā (protosl.) 54 
*avьčārь (protosl.) 54 
*baba (sl. v.) 47 
baranъ (sl. v.) 11 
bodo (sl. bis.) 151 
*čеrda (protosl.) 54 
*čьrnidlo (protosl.) 145 
grobo (sl. bis.) 150 
до- 126, 127 
за- 126, 127 
жаль (sl. v.) 195 
из- 126, 127 
kopajo, kopati (sl. bis.) 152 
mogyla (sl. bis.) 153 
mogti (sl. bis.) 153 
на- 126, 127 
о- 126, 127 
по- 126, 127 
под- 126, 127 
про- 127 
раз- 126, 127 
*pāsq (protosl.) 64 
*pāsti (protosl.) 64 
*pāstuхъ (protosl.) 64 
po-mŭneti (sl. bis.) 153 
rod 133, 140 
тєсла (sl. v.) 195 
 
Slovacă 
 
atrament 145 
duchovný, ~ pastier v. 

pastier 
hodnost', ~ pastora v. pastora 
hrob 150, 151 
kapsička, pastierska ~ v. 

pastierska 
klobúčik, pastiersky ~ v. 

pastiersky 
kmene, pastierske ~ v. 

pastierske 
kvet, žabací ~ v. žabací 
lámpavirág 38 

majka 39 
måsliak 36 
mlieč 35 
mohyla 153 
оvca 54 
ovčiak 58 
оvčiar 54 
ovčiarsky 57; ~ pes 58 
palica, pastierska ~ v. 

pastierska 
pastier 60, 72; duchovný ~ 60 
pastierča 61 
pastierčit' 64 
pastierčný 64 
pastiereň 62 
pastierik 61 
pastierka 61 
pastierska, ~ kapsička 63; ~ 

palica 63; ~ poézia 63 
pastierske, ~ kmene 63; ~ 

piesne 63 
pastiersky 63, 64; ~ klobúčik 

63; ~ roh 63 
pastierstvo 62 
pastora, hodnost' ~ 64 
pastorácia 62 
pastorský 64, ~ úrad 64 
pes, ovčiarsky ~ v. ovčiarsky 
piesne, pastierske ~ v. 

pastierske 
poézia, pastierska ~ v. 

pastierska 
roh, pastiersky ~ v. pastiersky 
slimák 35 
úrad, pastorský ~ v. pastorský 
žabací, ~ kvet 44 
 
Slovenă 
 
brada, kozja ~ v. kozja 
gomila 153 
grob 150 
grobec 150  
grobišče 150 
groblje 150 
kozja, ~ brada 46 
mleč 35 
mogila 153 
оvca 54 
ovčàr 54 
ovčarstvo 57 
ovciak 54, 56 

ovčiarik 56 
ovčiarsky, ~ pes 58 
palica, pastierskа ~ v. 

pastierskа 
pastier 60 
pastierov 63; ~i trúba 63 
pastierska, ~ palica 63; ~ 

piesen 63; ~ poézia 63 
pastiersky 63; ~ roh 63; ~ 

spev 63; ~ život 63 
pastír 60 
pastor 60 
pastùh 64 
pes, ovčiarsky ~ v. Ovčiarsky 
piesen, pastierska ~ v. 

pastierska 
poézia, pastierska ~ v. 

pastierska 
pogrob 150 
reàrl 36 
regat 36 
regrat 36 
roh, pastiersky ~ v. pastiersky 
spev, pastiersky ~ v. pastiersky  
tinta 145 
trúba, pastierovi ~ v. pastierov 
vergart 41 
verige 41 
život, pastiersky ~ v. pastiersky 
 
Sorabă  
 
čornidło 145 
pastyѓ 60 
row 150 
vejca 54 
vovca 54 
wojcak 54  
wowčer 54 
 
Spaniolă 
 
a (prep.), ~ pasto v. pasto 
achicoria, ~ amarga 37; ~ 

amarillia 38; ~ silvestre 37 
amarga, achicoria ~ v. achicoria 
amarillia, achicoria ~ v. 

achicoria 
anillo, ~ pastoral v. pastoral 
arca, ~ de Dios 159 
boreg- 11 
borrego 11 



25 Indice 227 

borreguero 11, 12 
borreguil 11 
borreguillo 11 
buey, ~ de Dios 159 
cabr- 10 
cabra 10 
cabrera 10 
cabrero 9–11, 13 
churracamas 41 
codarrata 46 
comadreja 164 
diente, ~ de léon 157 
Dios, arca de ~ v. arca; buey 

de ~ v. buey 
epistle, pastoral ~ v. epistle 
ganad- 10 
ganadería 10 
ganadero (adj.) 10 
ganadero (subst.) 10 
ganado 10; ~ mayor 10;  

~ menor 10 
jerba, ~ lechera 36; ~ sana 42 
lecharuela 35 
lechechino 35 
lechecilla 35 
lechera, jerba ~ v. jerba 
léon, diente de ~ v. diente 
letrera, yerba ~ v. yerba 
loveja 10 
mayor, ganado ~ v. ganado 
meacamas 41 
menor, ganado ~ v. ganado 
ov-ejr- 10 
ovejero 10, 12 
ovelha 7 
pascua(s) 162 
past- 10 
pastizal 10 
pasto 10; a ~ 10; vino de ~ 10 
pastor 10 
pastora 10 
pastoral 10; ~ epistle 10; 

anillo ~ 10; poesía ~ 10; 
sinfonía ~ 10 

pastorear 10 
pastura 10 
pasturaje 10 
pecor- 10 
pecora 10 
pecuario 10 
pegor- 10 
pegujal 10 

pegujalero 10 
pegujarero 10 
poesía, ~ pastoral v. pastoral 
sana, jerba ~ v. jerba 
sepulcro 152 
sepultura 152 
silvestre, achicoria ~ v. 

achicoria 
sinfonía, ~ pastoral v. pastoral 
sol 39 
tinta 145 
tumba 151 
vino, ~ de pasto v. pasto 
yerba, ~ letrera 36 
 
Suedeză 
 
äpple, jord~ 148 
bjuggfibla 39 
bläck 145 
buförsblomma 39 
busros 39 
gåsblomma 44 
graf 150  
grisblomma 43 
gubb-blomma 47 
gubbskalle 47 
gulablomma 38 
gulblomma 38 
gulborste 38 
gulgubbe 38 
gullbörst 38 
gullgosse 47 
gullgubbe 38 
gullros 38 
hästblomma 44 
hästört 44 
herdekärlek 42 
Jesu, ~ vallflicka 159 
Jungfru, ~ marias nyckelpiga 

159 
Kärlek, pojk-~ v. pojk 
kofibla 44 
kornblomma 39 
kusblomma 39 
lusros 39 
marias, Jungfru ~ nyckelpiga 
v. Jungfru 
midsommarsblomma 39 
mjölktistel 36 
nattsovare 39 

nyckelpiga, Jungfru marias 
v. Jungfru 
ormros 45 
pära, jord~ 149 
pipblomma 41 
pissros 41 
pojk, ~-kärlek 42 
potat(a), potät(a) 147 
sädestoppa 39 
skabbros 42 
slat-tistle 36 
smörblomma 36 
smörgubbe 36 
stadublomma 39 
stadugubbe 39 
storgulblomma 38 
svinetryne 46 
svinkål 43 
svinmil(l)a 43 
svinörta 43 
svintistel 43 
svintoppa 43 
vallflicka, Jesu v. Jesu 
 
Turcă 
 

aba 106 
bostan 106 
čob'an(in) 72 
dali 196 
dimi  
dövlek 106 
dükxán 196 
en 68 
göm- 155 
gömgen 155 
görün 155 
hendek 196 
kara 155; ~ yėr v. yėr 
kâhya 68 
кâhyè 68 
кehaya 68 
mahalle 194 
meşhet 155 
mezar 155 
sin 155 
sin (turc. v.) 155 
sujmen 196 
teşik 155 
teşük 155 
yağz 155; ~ yėr v. yėr 
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yėr 155; kara ~ 155; yağz ~ 
v. 155 
 
Ucraineană 
 
atrament 145 
-ba 47 
baba 47, 48; kal’~ v. 

kal’baba 
boboĉka 48 
božuï tilu 48 
bratky 164 
вiвця 54 
вiвчaр 54 
вiвчaрка 54, 55 
вiвчaрный 57 
вiвчaрня 57 
вiвчaрьник 56 
вiвчaрьский 57 
вовeчник 54 
čička, majova ~ 39 
kal’baba 47, 48 
korol’ka, zovta ~ v. zovta 
kosycja, zovta ~ v. zovta 
кошaрний 57 
kul’a 47 
кyндель 68 

kurača,  ~ slipata v. slipata 
kvitja, žovtoj ~ v. žovtoj 
majka 39 
majova, ~ čička v. čička 
mogila 153 
moloč 35 
moloko, psjače ~ v. psjače 
naduvanĉik 40 
овeчник 56 
oduvanĉyk 40 
padyvolos 40 
пaстир 60 
пaстирський 64 
пaстырский 63 
пaстырь 60 
пастyх 64, 66 
пастухíв 65 
пастухувáння 65 
пастушaти 66  
пастуш[ач]ий 65 
пастушенé 65 
пастyшечка 64 
пастyшити 66 
пастушка 64 
пастушoнок 65 
пастушoк 65 

пастырство 62 
пiдпaсач (пiдпáси(а)ч) 60 
пiдпaсок (пiдпáсич) 60 
попастухувáти 66 
psjače, ~ moloko 36 
свинопaс 53 
скотaрство 65 
slipak 42 
slipata, kurača ~ 42 
tinta 145 
zovta, ~ korol’ka 38;  

~ kosycja 38 
žovtoj, ~ kvitja 38 
чабáн 66  
чабáнка 66 
 
Vepsă 
 

haud 154 
houd 154 
 
Votă 
 
auta 154 
tšernila 145 

 
 
 
 
 
 
 
 


