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I. 1. Asupra etimologieicuvântuluivorbăI s-au aplecat, de-a lungul vremii,
numeroşilingviştiromânişi străini,mai alesîn a douajumătatea secoluluial XIX-lea
şi În primele decenii ale celui următor. Date fiind, pe de o parte, complexitatea
problemeişi, pe de altă parte, insuficienţamaterialuluiinformativsupusinvestigaţiei,
ipotezelereferitoarela origineaacestuicuvânt,formulateîn timp, au fost dintre cele
mai diferite;iniţial,s-a propuspentruvorbăun etimonlatin,apoi o etimologieinternă,
şi, în final,de pe la începutulsecoluluial XX-lea,un etimonslav,dvoriba,considerat,
pânăastăzi,ca explicaţiacea maiplauzibilă'.
Pentru că soluţia etimologică propusă acum valorifică, În esenţă, unele
ipotezeformulateori sugerateîn istoria(mai îndepărtatăa) cercetării,argumentaţia,
Într-oprimă etapă, se va cristalizaîn jurul punctelorde vedere exprimateanterior,
care vor fi prezentatecritic şi precumpănitorcronologic.
2. În Scrisoarea Moldovei,J825, p. 333 (traduceretârzie a lucrăriiDescriptio
Moldaviae,redactatăde D. CantemirÎntre 1714şi 1716),se dă cea dintâi$xplicaţie
etimologicăa lui vorbă din lat. verbum'("Iat. verbum,it.parola, mold./v6rba")4.
Deşi pare curios,în Lexiconulde la Buda (1825) şi În Dicţionarulacademic
al lui Laurian şi Massim(1876),lat. verbumnu este indicatca etimoruallui vorbei;
1Cuvintele
dinfamilialexicală
vorbi(peste30lanumăr)aufrecvenţă
mareîn limbă,fiindşi
foartebogatesemantic;
vorbă,depildă,arepeste40de sensurişi subsensuri
şi intrăîn alcătuirea
a
peste150desintagme,
locutiuni
şi expresii;
a vorbi,principalul
verbprincaresereflectă
în română
dimensiunea
intersubiectivă
(E.Coşeriu)
a limbajului,
are,la rândulsău,40 de accepţiişi intrăîn
peste90deconstrucţii
fixe.
2A existatşiideeauneietimologii
germanice,
susţinută
deC.Diculescu,
înZRPh,XLI(1921),
p. 427, la care autorula renunţatîn Die Gepiden,I, Halle,1922.Vezi DR, II (1922),
p.884;Al.Rosetti,
Istorialimbiiromâne,
ediţiedefinitivă,
Bucureşti,
1986,p.221.
3VeziGh.Bogaei,Notesemantice
"A vorbi,vorbă",În "Arhiva",
XLIV(1937),nr. 2-3,
p.251;G.Istrate,D.Cantemir
şiproblemele
limbii.
ÎnLR,XXIII(1974),
p.7.
4Menţiunea
"mold."
notifică
circulaţia
cuvântului
vorbăîn Moldova
luiD.Cantemir.
Totuşi,
în lucrările
redactate
în română,
principele
moldovean
a preferatseriavoroavă,
vorovi,vorovitoriu
etc.,folosind
vorbăextrem
derar(I.I. I, 194).
5Uniicercetători
au interpretat
eronatexplicaţiile
respective.
VeziGh.Bogaei,ari. cit.,
p.251;Werner
Bahner,
Limba
românăÎnconcepţia
luiDiez,înLR,XVII(1968),
p.7.
AUL,t. XXXIX
- XLI,19992001.
Bucureşti,
2003,p.7-30
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aici, verbumapare doar ca echivalentullatin al unor semnificaţiiale rom. vorbă
("cuvânt", "discurs", "conversaţie"etc.), alături de alte sinonime,ca vox, sermo,
colloquiumetc.
Desigur,asemănareaformalăşi concordanţelesemanticedintre rom. vorbă şi
lat. verbum,în condiţiilecunoaşteriiinsuficientea legilor foneticede evoluţiede la
latină la română, i-au putut determinape lingviştiidin a douajumătate a secolului
al XIX-lea să admită că la originea rom. vorbă ar fi lat. verbum. Astfel, Timotei
Cip a.r i u, în Elementede limba română după dialecte şi monumentevechi (Blaj,
1854),deriva pe vorbă din lat. verbum,-a. În absenţavreunui alt exemplucare să
ilustreze schimbarealat. Ii > rom. 6, ei explica această transformareexcepţională.
prin "analogia latină din verto - vorto,,6. A. de Ci hac, I'n Dictionnaire
d'etymologie daco-romane, vol, I, Elernents latins compares ave les autres
langues romanes, Francfort,Berlin, Bucarest, 1870, s. v. vorbă, menţionează,de
asemenea,etimonullatinverbum,pl. verba,cu precizareacă "seulementle mot rom.
a garde l'acception du vocable latin; dans les autres langues romanes,parabola
(7rapC(.r30.,1l)
a ete substitueeil verbum". Fapt important,Cihac înregistreazăşi o
formă voroabă, ca variantă învechită a lui vorbă (şi IlU a lui voroavă; el nu
inserează,de altfel, În volumul al II-lea al dicţionaruluisău, un articol voroavă).
Lazăr Ş ă i 11e a Il u, in Încercare asupra semasiologieilimbii române, Bucureşti,
1887,p. 164, îşi insuşeşteexplicaţialui Cihac: "Verbuma transmisromâneşte,sub
forma vorbă, toate nuanţele sale de sens,,7.Chiar şi A. P h i J i p P i d e, rigurosul
neogramatic,în Principii de istoria limbii,laşi, 1894,p. 668,derivape vorbă din lat.
verbum.În cursuluniversitarIstoria sunetelorromâneşti(redacţiaM. Costăchescu)",
1901,p. 393, detaliindpe etape evoluţiafonetică,Philippidelărgeştetotodatăcadru!
discuţiei:"lat. verbum > "verbesc > "vărbesc > vorbesc> vorovesc";"vorbă şi
voroavă < vorbesc". El introduce,aşadar, două aspecte noi: 1) relaţia Între vorbă,
vorbi şi voroavă, vorovi; 2) calitatea de postverbale a substantivelorvorbă şi
voroavălO.S. P Il Şcar i u, în DR, Ill (1924),pe838, plecândde la existenţamaced.
vârghesc "dojenesc", se întreba, Ia rândul său, dacă "vorbesc al nostru nu
reprezintăşi el un "vărbescu, derivat din verbum,,'I.În acelaşi articol, lingvistul
clujeanconstatacă vorbă ar fi "un postverbaldin vorbi", concedândcă "apropierea
6VeziTimotei
Cipariu,
C'i7ere,
voL1,Bucureşti,
]987,p. 193;ci:şivoI.Il,Bucureşti,
1992,
p.93.
'1'În Dicţionarul
universal
al limbeiromâne,
Şăineanu
ofera- cumsevaarătala loculpotrivit
o cutotulaltăexplicaţie.
il
nouaediţie,
Opere
alese,
Bucureşti,
1984,
p.54,cf p.230.
91\15.
păstratlaBiblioteca
Centrală
Universitară
"M.Eminescu",
:0în Originearomânilor,
voJ.Il, Iaşi,1927,p. 193,lingvistu!
va propuneo altă
etimologie,
carevafi comentată
maijos.
Il Puşeariu
trimitea
la studiulluilorguIordan,
Di;fiongarea
luie şi o accentua
ţi i'npoziţiile
ă.
e.
1920,p.65,caremaidegrabă.
respingea
etirnonuI
lat.verbum:
"DacOfom.
vorbesc
«(sprechem>
< verbum în tnacedor.
lipseşte
ref1cxulla1:incscului
verbum,
totuşi
rezultămultmaiuşor
decâtdacorom.
vorbescdintr-un
radicalverbum"Pe vechiulvoroavâIordanî'!consideră
"derivat
imediat
delaverbulyorovesc
= vorbesc" 190).
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de slavul dvoriba ar putea fi ulterioară" (ib.). Pentru etimonul verbum a optat şi
Th. Capidan CDR,III, 1924, p. 1088). De asemenea, romaniştii FI".D i e z şi
A. Mus s a fi a considerăcă rom.vorbăprovinedin lat. verbum.F. George M o h 1,
în IntroductionCila chronologiedu latin vulgaire,Paris, 1899,p. 200, conştient,ca
şi Cipariu, de imposibilitateatransformării lat. e în rom. 6, propune o formă
latineascăpopulară" "vorbum> "vorba, care ar fi existat In limba soldaţilor din
Dacia,de unde dr. vorbă"l2.Pentru W. Meyer-Lubke,Romanischesetymologisches
Worterbuch,Heidelberg, 1924, lat. verbum "Wort" se regăseşte numai în ital.,
span., port. verbo,
Contestareaetimonuluilatin verbums-a TacutÎntotdeaunanumaicu argumente
de foneticăistorică.in sprijinulaceleiaşiidei mai poate fi invocatşi faptul că rom.
vorbă nu este atestat deloc în secolul al XVI-lea; el apare sporadic abia către
jumătatea secolului al XVII-leaîn Muntenia:să facem vorbă (voroavă MOLD.)
PRAV. 29; în textele din Moldova,vorbă este puternicconcuratde voroavă şi în a
doua jumătate a secoluluial XVIH-Iea;prima atestare de care dispunemeste din
Letopiseţullui Miron Costin:au făcut vorbă cătră craiul. O. 284; În Transilvania,
vorbă îşi face apariţia abia către sfârşitul secoluluial XVHI-Iea,fiind şi astăzi în
concurenţăcu voroavă, la nivelul graiurilor.Deşi sunt destule,cazuri de atestare
târzie a unor cuvintemoştenite,totuşi un cuvântCLIasemeneaîncărcăturăsemantică
şi-ar fi manifestatneîntreruptexistenţa,dacă ar fi provenitdin latină.Mai mult,dacă
românaar fi moştenitlat. verbum"cuvânt",nu ar mai fi fost necesarăcreareaunui
sinonimcuvânt< lat. conventus"adunare",conventum"înţelegere".
3. B. P.B a s d e u este primul lingvistcare, în Cuventeden bătrâni, tomul 1,
Bucureşti, 1878,intuieştecă a vorbi şi a vorovireprezintăunul şi acelaşi cuXiânt;el
greşeşte Însă când considerăcă vorovi a rezultat din vorbi, prin "gropag<lunea...
progresivă [a lui o], însoţită de asimilaţiunealabialelor"(p. 417) . Gr.,C re ţ u,
Într-o notă explicativă din Lexiconulslava-românescal lui Mardarie' Cozianul,
editat în 1900,propuneo etimologieinternăpentruvorbă şi vorbi, în relaţiedirectă
eu vorovi, căruia îi atribuie origine slavă: "Forma relativ nouă vorbă, în loc de
voroavă, este un substantivverbal de la vorbire, şi acesta s-a făcut din mai vechiul
vorovire, prin sincoparealui o al doilea neaccentuatşi o uşoară disimilaţiea lui v
din grupulrv; iar vorovirenu este decât sl, rOliopWflf
metatezatÎn ropOlHlTH,
În care
apoi s-a asimilat guturala iniţială. Am zis că formele vorbă, vorbire sunt relativ
nouă, pentru că nu le-am putut găsi în nici un monument anterior Lexiconului
acestuia din 1649. Cea mai veche carte cu dată sigură din Chrestomatia d-lui
Gaster, unde se află a asemenea formă, este Apostolul de la Bucureşti, 1683"
(p.389). Din păcate, ipoteza profesorului huşean, pe care vom încerca s-o
argurnentămÎn parteaa III-a a studiuluide faţă, nu a avut ecou în epocă"
._------------12ApudOvideDensusianu,
llistoiredela langueroumaine.
Torncpremier,
Paris,1901,
p.74;în
versiunea
românească,
Istorialimbii
române,
1.Bucureşti,
[962,p.59.
13Vezişinouaediţie13.P.Hasdeu,
Cuvente
denbătrâni,tomulI,Bucureşti,
1983,p.408.
14SingurGh. Bogaci.în ari. ciI., p. 252--253,
se referăla soluţiactimologică
a lui
Gr.Crcţu,darintroduce
uneleinexactităţi
Înlegătură
cucontribuţiile
acestuia.
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Ov. De n sus i an u, care citise lucrarea lui Creţu înainte de tipărire, adoptă
ipoteza acestuia, sustinând,în Histoire de la langue roumaine,vol, 1, p. 74, cam
aceeaşi evoluţie, la care însă va renunţa mai târziu: "Considerăm cuvântul
românesc[vorbă]ca un derivatpostverbalal lui vorbire.Or, formacea mai veche a
lui vorbieste vorovi,care nu are nimic de-a face cu verbum",
4. Câţiva ani mai târziu, slavistul bulgar St. Rom a n s k y, în articolul
Vorbă und voroavă, apărut în "Jahresbericht des Instituts fur rumânische
Sprache", Leipzig, XIII (1905-1907), p. 106-108, fixează rădăcinilemodernului
vorbă în v. rom. dvorbă « sl. dvoribaş. Din punct de vedere fonetic, evoluţia
dvorbă > vorbă nu pune probleme; grupul dv s-a redus la v, ca în dvornic >
vornic (cf dvorniceasă, dvornicel, dvornicieţ. Dificultateaconstă în explicarea
evoluţiei semantice.Pentru Romansky,veriga de legăturăÎntre dvorbă şi vorbă o
constituieverbul v. rom. dvorbi « sI. dvorbitiş.El propunedouă posibile evoluţii
semantice. Într-o primă ipoteză, sensul "a sluji la biserică, a face o slujbă
religioasă" al v. rom. dvorbi (derivat din dvorbă "slujbă la curte") s-ar afla la
originea accepţiilor"a se închina, a se ruga; a spune, a rosti o rugăciune",pe care
le ilustrează cu două exemple din Dosoftei, Viaţa şi petreacerea svinţilor:
dvorbindu-l cetaşii lui şi îmbiindu-l in toate pohte să să dezmierde şi să-şi
petreacă,., şi aflând pre sfântul Polihroni dvorbind la sfântul jărtavnic,
Interpretareasemanticăeste eronată. În aceste contextedvorbi nu are sensul "a se
ruga", ci "a sluji", cum remarca P. P. Panaitescu". Romanskyapreciazăcă sensul
"a se ruga; a spune, a rosti o rugăciune" al v. r0111.
dvorbi ar fi putut constitui
nucleul din care s-ar fi dezvoltatulterior semnificaţiilemodemuluivorbă.
Mai plauzibilăi se pare Însă cea de-a doua ipoteză,În care v. rom. dvorbieste
derivat"direct" dintr-unsl, dvorbiti,descoperitîn versiuneaslavonăa Învăţăturilor
lui NeagoeBasarab, cu un sens diferit faţă de cel indicatde editorulP. A. Lavrov,
anume "a intervenipentru cineva; a pleda pentru cineva"; şi, de aici, "a vorbi".
Verbul dvorbiti ar fi o variantă a sl, dvoriti (> rom. dvori), căruia Romanskyîi
imagineazăurmătoareaevoluţiesemantică:a sluji la curte - a vorbi cu bunăvoinţă
-- a interveniîn favoareacuiva - a ruga pe cineva,a se ruga -- a vorbi. Şi conchide:
"Sensulverbuluitrebuie să fi influenţatînţelesulsubstantivuluidvorbă, care există
în limbamodemă numaiîn forma vorbâ,,16.În finalul articolului,St. Romanskyse
referă la cuvintelevoroavă - vorovi,sinonime,în textele vechi, cu vorbă - vorbi.
EI atribuie rom. vorovi origine ucraineană,explicând evoluţia printr-o metateză
reciprocă:ucr. hovoriti > *hovorescsau *vovoresc> vorovesc(cf. uer. mohila >
movilă> moghilă).
15înarticolul
Urme
feudaleînvocabularul
limbiiromâne,
înSCLIX(1958),
p. 170.
16.DieBedeutung
desVerbums
mufdieBedcutung
desSubst.dvorbăbeeinfluţlt
haben,das
inderheutigen
Sprachc
unterderFormvorbă"(p.107).
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Etimologiaucraineanăa verbului vorovi« hovoritiţ a fost diferit apreciată
de liingviştr:
.. a fost acceptata
.- de P. SI(O',
kl7 S. Puşcanu,
. Ig H. Brus
.. ke 19,on
1 Gltetre";
. zo
primită cu rezervă de Kr. Sandfeld -- Jensen" şi de autorii dicţionareloractuale
(OM şi DEX); respinsă de A. Philippide", H. Tiktin'", Ov. Densusianu24şi alţii.
Aceştia din urmă au propus - cum vom vedea - diferite etimoane slave. Li se
adaugă, 'in ultimeledecenii,G. Mi h ă i ] ă, care, într-o notă la Cronica lui Moxa,
din Cuvente den bătrâni, tomul 1, preciza că "verbele a vorbi şi a vorovi au
etimologiediferită: primul provine de la subst. vorbă, dvorbă « slavon. AECphEIi
«serviciula curtea domnească»),în timp ce al doilea se explică, mai degrabă,prin
v. sl. rCE<:lpHTIf
«a zice, a spune»"(p, 592i5.
În schimb, derivareacuvântuluivorbă din v. rom. dvorbă (susţinutăşi de
analogia evoluţieilat. conventus> rom. cuvântş s-a impus, fără a mai fi supusă
vreodatăunei necesarerevizuiri.Cealaltăipoteză,a unei evoluţiidirectedintr-unslav
dvorbiti a fost ignorată,după ce, în 1910,A. Philippideatrăgea atenţia că verbul
dvorbitidin textulslavonallnv/iţăturilorlui NeagoeBasarab "esteîntr-adevăregalcu
dvorbesc,dar nu în felul cum crede dl Romansky,că adecă verbul român ar fi
împrumutatdin slavoneşte,ci, din contra,dvorbitidin textul slav al Învăţăturilorlui
Neagoeeste foarteprobabilun românism"(ib.). Şi pentruG. Mihăilădvorbiti"a sluji
la curte"este "derivatspecificslavoneiromâneşti,alăturide dvoriti"26.
Faptulcă există
atestăriale verbuluia vorbiîn Munteniasecoluluial XVI-lea(într-undocumentdin
1550,ap. STOICESCU,S. D. 161, şi ia CORESI,L. 389/8)vine, de asemenea,în
sprijinulideiică sI.dvoritia pututdevenidvorbitisub influenţarom.vorbi.
Primul care a adoptat soluţia etimologică propusă de Romansky a fost
L. Ş ă in ea n LI.În ediţia a III-a a Dicţionaruluiuniversalal limbiiromâne (19]4),
s. v. vorbă, se precizează:,,[Vechirom. dvorbă «curte domnească şi adţlare la
sfat» = slav. dvoriba «curte», de unde formele reduse munt, vorbă,şii mold.
horbă , cu sensul de «adunare» şi de «vorbire», noţiuni înrudite şii'analoage
sinonimelorcuvânt, taifas etc. (v. voroavă)]". Voroavă"pare de aceeaş origină cu
vorbă (printr-unintermediarrusesc)";vorovieste derivatdin voroavă. i
17În"Slavia"
IV(1923),
p.336.
IXÎn DR1!I(1924),p. 380.În Limbaromână,ILRostirea,
Bucureşti,
1959,p. 153(§ 91),
Puşcariu
vainvoca
unsl,govoriti
caetimon
alluivorovi:
"Dacii
vorovi
s-anăscutdinslav.govoriti,
cu
acelaşi
sens,trebuie
săpresupunem,
alături
deo asirnilatie
(*vorovi),
o metatcză
reciprocă.
întrev şir".
19ÎnDierussisehen
undpolnischen
Elemente
desRumănisehen,
Jahresb.
XXVI-XXIX
(1921),
p.44;voroavâ
< uer.hovor"dasSpreehen".
20Bazadia/eeta/âa româneiliterare,Bucureşti,
1975,p. 196;Graiuriledacoromâne
În
secolele
al X/J[-lea
- alXVI-lea
(pândla /521),Bucureşti,
2000,p. 131.
21ÎnJahresb.
XXXIII,
p.499;fonetismuJ
nuarfijustif1cat
satisfă.cător.
22ÎnstudiulUnspecialist
românlaLipsea,laşi,J910,p.87.
23ÎnRumânisch-deutsches
Wărterbuch
[Bandl-IlI],Bukarest,
/903-1924.
24ÎnGR.S.II(1925),
p. 17.
25VczişirutAddenda
au"Dictionnaire
duroumain
ancien"
(TU),
RRLXXI(1976),
nr.1,p.64.
26ÎnstudiulOrzi;inalul
slavonal "ÎnvâjâIUrilor"
şi!ormaţia
culturalâ
a luiNeagoeBasarab,
careprcfaţează
ediţia1nvâţâturilor
lui NeagoeBasarabCeltre
jiul sdu Teodosie,
Bucureşti,
1970,
p. 100.VezişiP.P.Panaitescu.
ar!.cit.,p. 170.
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H. Ti k ti 11,În Rumânisch-deutschesWorterbuch,Band Il, Bukarest, 1895,
înregistrasecuvântul dvorbă .Aufwartung, HuJdigundbei Hofe, Cour", provenit
din Ksl. dvoriba (aşadar fără a face vreo relaţie cu vorbă), în seria lexicală
dvoreâlă, dvoreân, dvorenesc,dvorenin,dvori (cu variantadvorbi < Ksl. dvoritiş.
Însă în volumulal III-lea al dicţionarului(1924), cuvântuldvorbă devine varianta
învechită a lui vorbă, în temeiul articolului lui Romansky: "Et. Ksl. dvoriba
(altrum.dvorbăş.«Aufwartung»,siehe WElG. JB. XIII, 106,zur Form vgl. vornic
= dvorinikii",s. v. vorbă. Originea voroavei "ist dunkel, Ksl. govori: «Lărm»,
govoriti«reden»etc. stehenlautlichzu weit ab", Vorbieste derivatdin vorbă.
Ov. De n s li sia il u, în Semantismanterior despărţireidialectelor(GR. S. II,
p. 16--17)27,
reluând discuţia despre originea cuvintelorvorovi (vorbi)- voroavă
(vorbă), se dezice de ipoteza propusă în 1901: "e greu de admis că vorbi ar fi
rezultatdirect din voroviprin sincopacelui de al doilea o şi trecerea lui v lah după
r" (p.16).EI susţine,de astă dată, că aceste cuvintenu pot fi decât de origine slavă,
dar respingeetimonulucr. hovoritipentru vorovişi reconstituieun v. sI. "dvoroviti
(derivat din dvoră "curte domnească"),cu semnificaţia"a se aduna la curte, a sta
de vorbă acolo", Înrudit cu sârb. dvorovati"a sta, a petrece la curte sau aiurea" şi
cu pol. dworowac "a glumi, a lua în râs". Pentru explicarea originii cuvintelor
vorbă şi vorbi,el invocă,asemenealui Romansky,v. rom. dvorbă « v. sl, dvoribaş
"slujbă" şi dvorbi "a sluji" şi "a recurge la ajutorul cuiva, a ruga pe cineva".
Densusianupresupune că introducerealui vorovi şi vorbi în română va fi fost
favorizatăde judecăţile de la curte": "despre cei care luau parte la acestejudecăţi
s-a zis că «voroveau»,«steteau la voroavă», «la vorbă» şi pe urmă a vorovi, a
vorbi a ajuns să Însemneacelaşi lucruca a cuvânta, să-Iînlocuiascăchiar pe acesta
în cele mai multe părţi" (p. 16-17)29.Lingvistul bucureşteanÎncadreazăaceastă
evoluţie semantică în seria unor evoluţii analoge: gr. 0I-LlAia
"convorbire" şi
O/-tllc1ll-w.
"subiectde conversaţie"< Oj.U),EIV
"a se întâlni,a se aduna";ayopEuElV
"a
vorbi, a ţine o cuvântare"<ayopa "adunare";v. germ.mahal "adunare,judecătorie,
vorbire"> mahalen"a vorbi"; lat. conventus"adunare"şi, de aici, ceea ce se spune
Într-o adunare; "convorbire"> cuvânt şi cuvânta: maced, zbor "vorbă, cuvânt"
(zburâre "a vorbi; vorbire") < bulg. sboră "adunare; vorbă" etc. fapt care i-a
asiguratcredibilitatea.
În Originea românilor, volumul al II-lea, Iaşi, 1928, A. P h il i P P i de
renunţă la ideea originii latine a cuvântului vorbă. Aici, el admite că. vorbă
« probabil v. rom. dvorbă ) şi vorbi au etimologieslavă: v. bulg. dvoră "aula",
dvorovati "commorari", dvoriti "servire", dvoriba "servitiurn, ministerium, die
Aufwartung".Cu acest prilej, învăţatul ieşean face remarca, foarte importantă,că
atât vorbă şi vorbi, cât şi v. rom. voroavă şi vorovi au avut încă de la început
aceleaşiînţelesuri.El considerăcă "aceste cuvintes-au născut din împrejurărilede
27Vezişi Opere,1,Bucureşti,
1968,p.597-598.
28VezişiOpere,III,Bucureşti,
1977,p.79.
29P.P.Panaitescu,
inari.cit.,p. 171,respinge
interpretarea
luiDcnsusianu.
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«a sta în cercul familiei»,«a se găsi împreunăcu alţi oameni de serviciu la curtea
lui Vodă ori la curtea boierului»" (p. ] 93). Şi adaugă: "un înţeles analog s-a
dezvoltatla bulgaruldvoria «persuader,exhorter,se concertero"(ib.).
Tot în aceeaşi perioadă, Gh. B o g aci, în art. cit., p. 251-261, încearcă să
argumentezeideea că pentru cercetarea originii cuvântului vorbă trebuie reţinut
sensul "a peţi, a curta", care s-ar regăsi În numeroasecuvinte slave cu rădăcinaîn
dvoră "curte".
Şi pentru L-A. Ca n d rea, Dicţionarul enciclopedic ilustrat "Cartea
Românească", Partea 1,Dicţionarul limbiidin trecut şi de astăzi, Bucureşti, 1931,
vorbă ar fi derivatdin v. rom. dvorbă « vsl. dvoribaţ; la fel, pentruA. S c r iba 11,
Dicţionarulimbiiromâneşti,Iaşi, 1939.
° primă sinteză a rezultatelor - I'n fond modeste - la care s-a ajuns în
cercetarea acestei probleme, apare la Alexandru C i oră nes c u, În Diccionario
EtimologiceRumano,La Laguna, 1958-1959:"Origineincertă.Pare să provinădin
sI. dvoriba, de la dvorii «curte»(Tiktin; Candrea;Densusianu,GR.S., II, 16), prin
intermediulunei evoluţii ca aceea a lui cuvânt < conventum.Prezenţa lui horbă
«adunare»la Dosoftei(Iordan,DL, IX, 57) şi «vorbă»la Neculce pare să confirme
aceastăipoteză.Totuşidvorbă apare în limbaveche cu sensulue «serviciula curte»
şi nu se confundă niciodată eu vorbă; pe de altă parte, voroavă nu a căpătat o
explicaţie satisfăcătoare.Der. din lat. verbum (Cipariu, Gram., 320; Şăineanu,
Semasiol.,164;cf. Romansky,Jb. XIJI, 106--8)nu este probabilă.Uz general(ALR
1, 28). După Herescu,ZRPh., LXXII, 388-91, a existat o «fuziunepopulară»între
cuvântul lat. şi cel sl.,,30.Această ultimă ipoteză nu reprezintă o .rioutate.
O. Densusianuîn 1925 lansa o supoziţie asemănătoare:"Aceste cuvinte.[vorbă,
vorbi, voroavă, vorovi] se prezintă ca un grup semantic care a apropiat forma
moştenitădin latinăde câtevaaltele de provenienţăstrăină,,}1.
.
AI. Ros e t ti, în Istoria limbii române, III. Limbile slave meridionale,
Bucureşti, 1940,p. 64, reia ipotezaRomansky- Densusianu,anume.jdr.vorbă: cf.
v. s1.dvoriba "servitium",dvoriti "servire" (pentru sens, trebuie plecat de la "bei
Hofe dienen",Romansky,W Jb., XIII, 106sq.)32.
G. Iv ă nes cu, în Istoria limbiiromâne,Iaşi, 1980,în ciudafaptuluică susţine
aceeaşietimologie(sI.dvoribaipentruvorbă,lărgeşteperspectivacercetării,Încercând
să fixeze momentulpătrunderiicuvântuluidvorbă în limba română. SI. dvoriba
"serviciu,vizită la curte,omagiu",şi descendentulacestuia,v. rom. dvorbă"slujbăla
curte",nu puteaufi cercetatede lingvistulieşeandecâtîn relaţiafireascăcu realitateala
care se referă,anume curtea feudalăşi, implicit,momentulîntemeieriiPrincipatelor
(secolulal XIV-lea).Constatândunele inadvertenţeÎntre faptelede limbă- formele
palatalizate,de tipul vorg'i, şi variantelemoldoveneştihorbă, horbi= şi propria sa
30Citaldupătraducerea
românească
a acestuidicţionar,
Dicţionarul
etimologic
al limbii
române,
l.
31Bucureşti,
'Inart.cit.,200
p. 17.
32Vezişi ediţiadefinitivă,
Bucureşti,
1986,p.316;cf.p.289.
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concepţie privind vechimea respectivelorfenomene lingvistice, savantul ieşean
formuleazăunele explicaţiisuplimentare,menite - în opinia sa - să lămurească
lucrurile.Cum,pentruG. Ivănescu,palatalizarealabialelor"s-a petrecutcel mai târziu
prin veaculal X-lea sau al XI-lea"(ib., p. 332), iar prefacerealui v- > h- a fost, de
asemenea,anterioarăîntemeieriiPrincipatelor(ib., p. 485), urma că sl. dvoriba
"serviciu,vizităla curte,omagiu"a ajunssă Însemne"vorbire,vorbă"numaiîn situaţia
în carecuvântulva fi fost introdus"maiinaintede Întemeiereaţărilor,pe vremeaacelor
voicvodateromâno-slavedin Ardeal,de prin secoleleal IX-lea- al XI-lea".Realitatea
lingvisticăinfirmăaceastăipoteză.Consecinţaimediatăar fi fost, în acest caz, ca în
Transilvaniasl. dvoriba să fi lăsat şi primeleurme. Or, cum am precizatdeja, aici
vorbăapareîn textemaitârziudecâtîn Principate,cătresfârşitulsecoluluial Xv'lll-lea,
fiindşi astăziputernicconcurat,în graiurilepopulare,de voroavă.Ivănescuprecizează,
în acelaşicontext,că altul va fi fost statutulslavonismelora dvori "a sluji" şi dvorean
"curtean",care"sântîn mod sigurdin epocaîntemeieriiţărilor"(ib.).
n. 1. Probabil că sl. dvoriba (> rom. dvorbăş va fi pătruns în romana 111
epoca ÎntemeieriiPrincipatelor,o dată cu slavonisrneledvoriii (> rom. dvorii3 şi
dvorjaninu (> rom. dvoreanş, ca termen administrativ,de curte. Cuvântul este
atestat târziu, cu fonetisrnulslav menţinut,în secolul al XVII-lea,iar atestărilede
care dispunemprovinnumaidin Moldova.
Originarul slavon apare Într-un document din 1611, mentionat de
P. P. Panaitescu", în care se vorbeşte despre casa unde locuiesc călugării de la
mănăstireaSecul(laşi) "când vin na dvorbah(pentruslujbe)".
V. rom. dvorbă "slujbă, serviciu la curte" figurează rar În documentele
româneşti", indiciu că va fi avut o circulaţie foarte restrânsă la aristocraţiacultă
moldovenească.Este întâlnit într-un Înscris moldovenescdin 1678, în instituţii
feudale din Ţările Române.Dicţionar, Bucureşti, 1988, s. v, dvorbă. Cu acelaşi
sens, cuvântulmai apare Într-un act din secolul al XVII-lea,la N. Iorga, Studii şi
documentecuprivire la istoria românilor,voI. XVI, p. 129.Într-unzapis din] 662,
este atestat şi sensul "sfat domnesc":"dvorba curţăi măriei sale domnului''", care,
în textele literare,va evoluaspre "adunare,mulţime".
2. Scriitorii moldoveni din secolul al XVII-lea au îmbogăţit semantismul
cuvântului". De la sensul etimologic "serviciu, slujbă (la curte),,38,Varlaam,
33Verbuldvori"a sluji,a servipecineva"
apareîn secolulalXVI-lea
la Coresi,
precumşiîn
documentele
dinsecolele
alXIV-Iea alXVII-lea;
în secolele
alXVII-lea
şi alXvlll-lea,dvorieste
atestatîn toaleceletreiţăriromâneşti
(veziDicţionarul
limbiiromâneliterarevechi(J640-1780),
Termeni
regionali,
Bucureşti,
1987,s, v,).
14Autorul
indică
colecţia
Documente
privind
istoria
României.
A.Moldova,
sec.XVII·],p.26.
35ÎnDRII.seriaA.Moldova
şiseriaB.ŢaraRomânească,
cuvântul
dvorbănufigurează.
36VeziGh.Ghibănescu,
Ispisoace
şizapise,val.HIIl,p.202,ap,ST01CESCU,
S.D.,24.
37VezişiDicţionarul
limbiiromâne
literarevechi(1640-1780).
Termeni
regionali.
38Delaacelaşi
senss-acreatşiaccepţiea
"sprijin,
ajutor":
PreceidingrelescârbeLefii,Fecioară,
dvorbă.
DOSOFTEI,
O.1,339.Cf şidvorbitor,
-oare"ajutor,
sprijin":
Euvoifirugătoare
şi dvorbitoare
cătrăiubitulmieufiu.VARLAAM,
În Dicţionarul
limbiiromâne
literarevechi(J6401780).
Termeni
regionali.
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Gr. Ureche, M. Costin, Dosoftei ş. a. au dezvoltatsemnificaţia"slujbă religioasă;
rugăciune"(la Dosofteişi "slavă, binecuvântare"):Să ne agiute noao cu dvorba
şi cu ruga lor. VARLAAM,O. 25 v/l. Carii dvoriţ la Domnulîn casă Şi nopţâle
ţâind dvorbă lungă (b i n e c u v â n ta ţ j pe Dom n LIJ B 1938), Vă rădicaţ
mânulepre rugă. DOSOFTEI,O. 1,300.
Teoretic,acest sens ar fi putut evolua, în timp, cu fonetismuldv- > V-,spre
valorile.xiicendi","adresarecătre cineva; vorbire,vorbă". În realitate,dvorbă şi-a
păstrat până la dispariţia din limbă fonetismul slav, asemenea întregii' familii
lexicale(dvori,dvorean, dvorbitor,dvoreală, dvorelnic),iar dezvoltareasemantică
s-a limitat la "rugăciune către Dumnezeu". În mod simetric, verbul a dvori
(a dvorbiţ a stagnat la semnificaţia"a sluji la biserică; a se ruga lui Dumnezeu":
Chemarea svinţilor ce-i chemăm ca să dvorbască pentru noi cătră domnul
Dumnedzeu.VARLAAM,O. 25"/1.
În această epocă,pentru ideea de "exprimare,comunicareverbală",în textele
moldoveneşti,pe lângăa cuvânta, a grăi, a spune, a zice etc. erau uzuale a vorovivoroavă. În Muntenia însă, vorbă şi, mai ales, a vorbi erau frecvente în secolul
al XVII-lea:Să facem vorbă (voroavăMOLD.).PRAV.29. Ce graiuri şi ce vorbe
vei vorbi.NEAGOE,ÎNV. 270 ş. a.
Aşadar, faptele de limbă nu conduc spre constatareaunei legături genetice
între dvorbă şi vorbă, întrucât: 1) în Muntenia,slavonismuldvorbă nu este atestat;
în schimb, aici apar, În secolul al XVI-lea, primele atestări ale verbului a vorbi
(considerat a fi derivat din vorbă): Acel om va vorbi cu mine (a. 1550).
STOJCESCU,S. D. 161; Cela ce ne-au vorbitpentru această lume rea. CORESI,
L. 389/8. Vorbăapare, însă, în texte În primajumătate a secoluluial XYH-Jea,În
Pravila lui Matei Basarab şi în Învăţăturile lui Neagoe Basarab; 2) în/!Moldova,
dvorbă este atestat în secolul al XVII-lea şi tot acum apar primele;atestări ale
cuvintelorvorbă şi vorbi:E vorba de unul din aceste două popoare. M. COSTIN,
O. 222. Încearcă să vorbeascăprin semne. idoib. 232. La Dosofteifiparevarianta
populară,cu v- > h- (care dovedeştecirculaţiacuvântuluiîn graiuri)':Fără nemică
frică de celea ce-ş cugeta a horbi. V. S. decembrie214v/26.
Concluzia firească, în această situaţie, ar fi că Între slavonisrnul dvorbă
"slujbă; adunare"şi cuvintele"de declaraţie"vorbă - vorbi nu se poate reconstitui
nici o relaţieetimologică.
Şi totuşi, Între cele două serii lexicale s-au produs, în timp, apropieri, chiar
interferenţe. Influenţele s-au exercitat Însă dinspre a vorbi - vorbă spre
slavonismelerespective.Astfel, asemănareaformalăîntre dvori şi vorbi a făcut ca
la un momentdat, probabilîn Munteniasecoluluial XVI-lea,să apară, prin atracţie
paronimică, varianta dvorbi şi, de aici, şi cuvântul dvorbitor, _oare39.Poate că
sensurile"a se ruga lui Dumnezeu"şi "rugăciune"ale cuvintelordvor(b)i,respectiv
dvorbă se vor fi constituit în contexte în care predomina ideea adresării către
divinitate: Chemarea svinţilor ce-i chemăm ca să dvorbască pentru noi cătră
39Cums-avăzut,verbula vorbia influenţat
şi slavonul
dvorbiti,
înveaculalXVI-lea.
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domnulDumnedzeu
... ca pre nişte slugi şi priiatini lui Dumnedzeu,înaintea căruia
dvorbăsc şi-l proslăvăsc, nu ca cu putem-ealor să ne agiute noao, ce cu dvorba şi
cu ruga lor să ne împreunenoao darul lui Dumnedzeu.VARLAAM,O. 25"/1.Cu
inemăcurată şi frântă şi cufrică să dvorimla rugă naintea lui D'[ujmnţejdzăusă
ne ierte de greşeale. DOSOFTEI,V. S. mai 134v/23.
Semnificaţia"sfat domnesc"(atestatădocumentar)a generatsensul"adunare,
reuniune". Cu acest sens, dvorbă apare la aceiaşi scriitori moldoveni (Dvorba
îngerilor. VARLAAM,C. Au poftit Racoţii îndată pre Ştefan Vodă la masă".
Dacă s-au mai veselit, au poftit cimpoiaşul cu cimpoi de urşinic la dvorbă cu
dzicături ["cântări"].M. COSTJN,O. 173; Stând înainte-i În dvorbă toţi aleşii şi
boiarii. DOSOFTEI,V. S. noiembrie124 "/25).
O evoluţiede la "adunare,reuniune"la "discuţie,conversaţie;vorbire,vorbă"
nu a mai avut loc. E drept că asemenea dezvoltărisemantices-au produs în alte
situaţii (lat. conventus- cuvânt, sl. soboră -- sobor, zbor etc.), dar nu şi in cazul
cuvântuluivorbă. Date fiind neconcordanţelesemnalatemai sus, se poate susţine
că nu există nici un spaţiu, nici un timp anume pentru o asemenea evoluţie. În
Moldova, unde ar fi fost normal ca ea să se producă, voroavă, cu sensul
"conversaţie,taifas; vorbire" a predorninatîn toată epoca veche, până în veacul
al XIX-lea(Acoloşedzumşi plânsăm La voroavace ne strânsăm DOSOFTEI,O. 1,
307. Conversaţiasau voroava... este în armoniecu purtările lor. AR (1829),247),
În vremece în Muntenia(unde v. rom. dvorbă nu este atestat în secolulal XVI-lea
şi in primajumătate a veacului următor),actualul vorbă era folosit, şi cu această
accepţie,Încă din primajumătate a secoluluial XVlJ-Iea(Când... vei tocmiboiarii
şi slugile-ţi la masă... şi vor sta în vorbă. NEAGOE,ÎNV. 260). Cum ideea de
"adunare" este Înrudită cu aceea de "conversaţie,,40şi creează adesea un raport
implicit,transferulsemanticpoate avea loc În ambele sensuri:Când veifi chiemat
la ospăţ În vorba oamenilor, portul şi cuvintele tale să fie spre învăţătură
creştinilor (a. 1677).BUL. COM. ISI'. Il, 266; cf. S-au vorovit["s-au adunat,s-au
Întâlnit (pentru a se sfătui)"] cu o seamă din curtea domnească. URECHE,ap.
Densusianu, Opere, III, p. 7941•Acolo şedzum şi plânsăm La voroava ce ne
strânsăm. DOSOFTEI,O. 1,307.
Lingviştii(în special Romanskyşi Densusianu)care au identificatîn v. rom.
dvorbă «s1. dvoribaţ etimonul cuvântului vorbă şi-au susţinut demonstraţiilecu
exempleextrase mai ales din opera lui Dosoftei.Puşcariua intuit însă că "vorbă ar
fi un postverbaldin vorbi, iar apropiereade slavul dvorba ar putea f ulterioară=":
Într-adevăr,Dosoftei a creat de la dvorbă şi dvorbi forme şi sensuri noi, care au
putut conduce la o asernnea interpretare.Astfel, ideea de "adunare, mulţime (de
oameni); public, asistenţă; sfat" este exprimatăde Dosoftei şi prin ho(a)rbă: Să
mira toată horba vădzând. V. S. septembrie4'/l. Strângându-să hoarbă pregiur
40VeziIorgu
Iordan,
Notes
delexicologie
roumaine,
în.Bulletin
linguistique",
IX(1941),
p.57.
41Ov.Densusianu
oferăaltăinterpretare
citatului
respectiv.
42VeziDRIII(1924),
p.838.
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dânşii. ib, octombrie75r/28.Săface o adunare... ; il întreba cine-i... Iară svţijnţia
sa, făcând o voroavă de horbă [discurs public], povesti limpede. ib. 179vl7.
Împăratul şi patriarhul făcând horbă chemară pre omul de-l intrebară. ib.
decembrie200v/22.De aici, poetul moldoveana dezvoltat şi alte valori semantice
speciale, precum ,,(adunare prilejuită de o) sărbătoare": Pentru veşmânt de
podoabă Că s-au Îmbrăcat la hoarbă. O. 1, 212. Fetele le sân! cu podoabă, Ca
beserica in dzî de hoarbă. ib. 322, chiar şi construcţii fixe: in hoarbă cu...
"împreună,laolaltă;alături, aproape":De vii cu totul iadul să-i soarbă, Să nu mai
hie cu lumea-nhoarbă. O. 1, 123. Şi mearsără s[u]fl[e]tele lor la Dumnădzăuin
hoarbă cu îngerii in ceriu. V. S. septembrie33n9. La Dosoftei apare şi verbul CI
vorbi « a dvor(b)i) cu sensul "a sluji; a se ruga": Si dorind lungă vreme svânta
liturghiesă vadzăfăcută de mânulepreuţeşt]i] şi diaconeşti,în loc de olătar trebui
[marginal:trebălui]preutul svânta şi spăsâtoare dumnădzăiascaliturghiedenainte
lui. Iară svântul de toată duîceaţa săturându-să, părându-i aşe că prăveşte
vădzându-să in ceriu. Şi aşe bine vieţuindşi în ceriu suindu-să vorbeşte cu toţ
svinţii în sălaşele întăi născuţâlor, cântând sfânta troiţă. V. S. ianuarie 34v/16.
Acest contextnu a intratîn atenţia lingviştilorvreodată;însă acelaşi vorbi, dintr-un
alt pasaj (Ceata sfinţilorÎn beserică vorbeştecu noi. MOL.9b),a fost interpretatde
D. Puşchilăca însernnând"a se aduna".
Cuvântul horbă a fost înregistrat de FI'. Dame şi de H. Tiktin în
dicţionarele lor; Tiktin precizează: "Et. Unbek". Pentru Ov. Densusianu'"
această formaţie lexicală ar descinde din sl. dvoriba şi ar constitui un argument
i'n plus În sprijinul etimologiei sale: "Înţelesul de la Dosoftei, oricât s-ar
îndepărta de cel din slavă, se poate explica admiţând că horbă <[ vorbă a
însemnat mai Întâi «strângere de oameni la curte, adunare la curti» şi apoi
«adunare», în general. Rămâne însă întrebarea: de tindea luat Dos,ofteiaceastă
formă? Direct din slavă, rornânizând-o,cum a Tacutîn alte cazuri, sau poate a
auzit-o În Moldova? Fonetisrnul(cu h pentru v) pare să ne arateIcă avem de a
face cu un slavism ce pătrunsese în graiul moldovenesc şi, in cazul acesta, am
avea o confirmare indirectă pentru ceea ce am spus cu privire la vorbi, că nu
poate fi izolat de dvoriba", Argumentaţia lui Densusianu este, de fapt, un
demers ipotetic, nesusţinut de fapte de limbă. Mai întâi, în ce epocă va fi
Însemnat vorbă (sau moldovenesculhorbăş "adunare la curte"? Abia în secolul
al XVII-lea dvorbă este atestat cu acest sens (inexistent la 51.dvoribaţ. Şi tot în
secolul al XVfl-Iea apar primele arestări ale cuvântului vorbei,cu sensurile de
astăzi. Apoi, nu era nevoie ca Dosoftei să fi "românizat" sau "moldovenizat"
forma slavă. Varianta horbă (= vorbă) circula, desigur, prin Moldova şi-i era
cunoscută lui Dosoftei, de vreme ce el însuşi foloseşte verbul a horbi (= a vorbi)
(V. S. decembrie 2] 4v/26).Mai târziu, în prelegerile universitare privind limba
lui Dosoftei44,lingvistul bucureştean elimină sl. dvorl'ba din explicaţia formei
43VeziSemantism
anteriordespărţirii
dialecte/or,
p. 16-17.
44VeziLimba
română
Însecolul
alXVf1-lea
(/9351936),
înOpere,
III,Bucureşti,
1977,
p.47.
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horbă, propunândderivarea acesteia din construcţiaa sta in dvorbă "a sta la un
loc cu alţii Într-o adunare", pe considerentulcă "faptul strângerii mai multora la
un loc implică o convorbire". Drept urmare, horbă "nu poate să fie decât forma
de mai înainte dvorbă - vorbă cu fonetismul alterat, cunoscut În Moldova şi in
alte părţi de la nordul ţărei, unde v Înainte de a, u trece la h (hulpe, hultur etc.).
Horbă a fost schimbat apoi 'i'nhoarbă, după cum a mai procedat [Dosoftei]şi În
alte cazuri". P. Skok45identifica, de asemenea, pe horbă cu vorbă, considerat a
fi provenit din sI. dvoriba. La fel vor fi gândit Puşcariu şi echipa de lexicografi
ai Dictionarului Academic, din moment ce s. v. horbă46se face trimitere la
vorbii.'Iorgu Iordan4iapropie, şi el, pe horbă de vorbă. L. Şăineanu" vedea În
acest cuvânt o influenţă din partea gr. hor "cor". Toţi cercetătorii au considerat
că horbă "adunare, mulţime" este o formaţie lexicală proprie numai limbii lui
Dosoftei,Era firesc să se încerce, de aceea, explicarea genezei acesteia, cu toate
riscurile pe care le presupune pătrundereaîn laboratorulcreaţiei unui mare poet.
[Jar antrenarea unui asemenea cuvânt, ca verigă în lanţul argumentelor unei
demonstraţii etimologice, este cel puţin oţioasă. Sunt cunoscute virtuţile lui
Dosoftei În domeniul creativităţii lexicale"; iar acest horbă, ca şi derivatele:
horbi (Horbiia ["aduna"] impregiursăgetând pre sv[âJnt[uJlla obraz şi la ochi.
V. S. februarie 62rl1)şi horbitor (Maicii-mea... s-au mirat cu toţ horbitorii ["cei
de faţă"]. ib. noiembrie 153'/8) vin să confirme ingeniozitatea poetului
moldovean.Horbă este, fără îndoială, o formaţie inspirată. Dosoftei va fi pus în
relaţie acest cuvânt (şi derivatele) de el creat, şi nu preexistând În limbă, cu o
realitate originară, pe care astfel o evocă". Poate că prin horbă, Dosoftei,
ingemănând ,,(con)vorbirea" cu ideea de "solidaritate", cu "comuniunea", a
revelat rostul profund al limbajului uman. Horbă a fost Însă pus În legătură cu
un alt cuvânt obscur, horbot51(Ce horbot de oameni "mulţime zgomotoasăde
oameni",înregistratla Târgu-Neamţ,în revista "Ion Creangă"(Bârlad)III (1910),
p. 341). De aceea,formulalexicograficăa lui Tiktin pare,deocamdată,optimă.
IU. 1. Respingereasl. dvoriba, ca etimon al rom. vorbă, atrage, în mod
firesc, propunerea unui alt etimon. Cercetarea materialuluilingvistic sub aspect
semantic şi fonetic a dus la concluzia că origineaîndepărtatăa cuvântuluivorbă
s-ar afla în ucr. hovoritt'' (prin metateză reciprocă şi asimilaţie) sau, poate, şi
45Vezirecenzia
luiS.Puşcariu,
'inDRIII(1924),
p. 838.
4(,Nuestevarianta
moldovenească
a luivorbă,cihorbă"adunare,
mulţime"
dinDosoftei.
Vezi
S.Puşcariu,
art.cit.(DRIII,p. 838).
47Veziart.cit.,p.57.
48VeziÎncercare
asuprasemasiologiei
limbei
române,
p. 165.
49VeziOv.Densusianu,
op.cit.,p.44-54.
50Cf EugenCoşeriu,
Limbajul
poetic,în Prelegeri
şi.conferinţe
(I992-1993),supliment
la
.Anuardelingvistică
şiistorieliterară",
tomulXXXIII.
A,Iaşi,p. 149-162.
5\ÎnDA,horbots.a.estetrimislavorbăşihorbotă[sic!].
52Etimologia
verbului
vorovi< ucr.hovoritia fostsusţinută cumamprecizatdeja- de
St.Romansky,
P.Skok,S.Puşcariu
(iniţial),
H.Bruske
şi IonGheţie.
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Într-un mai vechi slav govoritt" "a spune" (ca în cazul cuvântului movilă", de
pildă). Această problemărămâne deschisă. Obiectivulstudiului de faţă este de a
prezenta argumentelelingvisticecare susţin ipoteza lui Gr. Creţu (şi nu numai),
anume că a vorbi provinedin v. rom. a vorovi,prin accidentefonetice,şi că vorbă
este postverbalullui vorbi, aşadar, fără nici o legăturăetirnologicăcu sl. dvoriba.
Majoritatea lingviştilorderivă verbul a vorbi din vorbă; cât priveşte statutul lui
voroavă de postverbalal lui vorovi,acesta este de multă vreme acceptat.De altfel,
cei mai mulţi lingvişticare au studiat etimologialui vorbă au luat În discuţie şi
perechealexicalăvoroavă... vorovi.Înainteatuturor a făcut-o,cum s-a văzut, B. P.
Hasdeu.A urmat Gr. Creţu, Ov. Densusianuvorbea chiar de un "grup semantic?"
complex,ale cărui elementeau istoriice se interferează,confundându-seadesea.În
acelaşisens, PhilippideconstatăsinonirniaperfectăÎntre vorbă - vorbi şi voroavă=
vorovi, în româna veche: "De la capul locului, vorbei, vorbesc, vechi române
voroavă,vorovesc,au avut înţelesulpc care Gaster,în Chrestomaţie,îl traduce cu
discussion,dispute,discours,causerie, şi pe care-I au voroavă,vorovescÎn vechea
română,,56.AccJaşi
Philippidesusţinea" Însă că "limba nu sufere sinonime.Cuvinte
cu exact acelaş inţăles nu există, căci îndată se diferenţiazăprin ceva, astfel că
cutare cuvânt arată cutare nuanţă, iar celalalt cuvânt uită nuanţă a lucrului".
Perechea vorovi vorbi nu se afla, În limba veche - cum se va putea constata În
continuare -, Într-un raport propriu-zis sinonirnic;ea reprezenta, de fapt, două
ipostazeale uneia şi aceleiaşiexistente:prima, originară,vorovi, şi-a transferat,În
timp, intreaga încărcăturăsemantică,într-o a doua ipostază,nouă, vorbi, rezultată
din accidentareaformeioriginare.
i,
În româna veche, clasa .verba dicendi" era alcătuitădintr-o seriecpecuvinte,
parţial sinonime:băsădi, băsni, bleşti, certa, chema,cuvânta,gâlcevi,l/lăs-uz,grăi,
îndemna, mărturisi, minţi, numi, ocărî, pâri, pomeni, porecli, posuhci, povesti,
priei, propăvădui,propozi, răspunde, rosti, sfădi, sfătui, spori, sporovăi, spovedi,
spune, stărui, sudui, vădi, vesti, zice, zvoni etc.58.Prin majoritatea verbelor
menţionate se exprimă ideea comunicăriidespre ceva tcuvânta, grăi, mărturisi,
rosti, spune, zice etc.), Puţine sunt acelea care desemnează "con-vorbirea",
comunicareacu cineva,sens prin care se relevă- ceea ce Eugen Coşeriunumeştedimensiunea imensubiectivăa limbajului, alteritatea", În plus, sernantismul
acestoraera specializatpentruanumitetipuri de comunicare(a băsădi, a se certa, a
se sfădi, a se sfătui etc.). Este adevărat că pentru comunicareaintersubiectivă,se
Il Pentruo etimologie
slavă(altadecâtucraineană)
au optat:Gr. Creţu,Ov.Densusianu,
1,.Şăincanu,
A.Philippidc,
Gh.Bogaei,
S.Puşcariu
(launmoment
dat),G.Mihăilă,
5·1
Cf.soluţiactimologică
înDLR,s. V.
55VeziSemantism
anteriordespărţirii
dialecte/ar,
p. 17,şiOpere,1,p.598.
56VeziOriginea
românilor,
II,p. 193.
57VeziPrincipii
deistorialimbii,
p,213.
58Lista,sclcctivă,
conţine
numaiverbevechi,moştenite
dinlatinăşi împrumuturi
dinlimbile
slaveşi dinmaghiară
sauderivate
delaacestea
peterenromânesc.
.
59VeziEugenCoşeriu,
Filozofia
limbajului,
înPrelegeri
şi conferinţe
(1992-1993),
p. J9-24.
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foloseauîn limbaveche expresiişi perifraze verbalede tipul: oameniicuvântausau
grăiau unul cu altul, împreunăori Între ei etc. Totuşi,s-ar putea spunecă sistemul
semantical verbelor de comunicareera oarecumdezechilibrat,dată fiind absenţa
unui verb care să desemnezeatât sensurile comunicăriicu cineva ("a conversa",
"a sta de vorbă", "a se sfătui", "a se înţelege", "a se certa" etc.], cât şi pc acelea
ale comunicării despre ceva ("a (se) exprima", "a spune, a zice cuiva", "a se
adresa" etc.), ca fr. parler, it. parlare, germ. sprechen, de exemplu. Probabil că
acest fapt a făcut ca ucr, hovoriti- care conţine ambele categoriide semnificaţii'"
- să pătrundă în Moldova de nord, Maramureşşi Ardealul de nord încă de prin
secolele al XI-lea - al XU_lea61
şi de aici să se extindăin tot teritoriulromânesc.
Mărturie stau textele vechi care îl atestă încă din secolul al XVI-lea. Despre
vechimea şi circulaţia cuvintelor vorovi - voroavă probează, de asemenea,
toponimul Voroveştidin Moldova, atestat prima dată în 145662,antroponimul
Voroveanutlf";atestat în 1576în Ţara Românească,şi toponimulidentic,atestat la
începutulveaculuial XVI-iea64.
La Coresi, verbul a vorovi are ambele valenţe semantice (etimologice),
reflectateîn următoarelesemnificaţii:1. a comunicacu cineva(construitcu dativul,
probabilpentru că în contextpredominăideea de "adresarecătre... "): Doi bărbaţi
voroviia lui (voroviia cu el N.TEST., vorbeau cu el B 1938). EV. 531; 2. a
interveniÎn favoarea,spre binele cuiva; a se ruga: Mântuitoriusufletelornoastre...
voroveaştede noi tu Dumnezeu.ib. 142. Cu acelaşi înţeles este folosit, e drept, o
singurădată, şi a vorbi: Cela ce pentru păcatele noastre se-au dat şi cela ce ne-au
vorbitpentru această lumerea. L. 389/8;3. a rosti, a spune,a zice: Nici cătră ceia
ce purta pre el nu zise cu răstit: " ...Ce voroviţi?"EV. 244; 4. a comunica,a face
cunoscut ceva, a relata despre... : De judecată voroveaştelor Dumnezeu.ib. 306.
Dar cea mai veche atestarea verbuluia vorbi are sensul"a discutacu cineva,a sta
de vorbă" şi apare Într-un document muntenescdin 1550: acel om 'va vorbi cu
mine. STOICESCU,S. D. 161. Faptul că şi într-un alt document,din anul 1593,
este atestat a vorovi cu acelaşi sens (de multe ori amu vorovit cu Domniia-sa.
DOC. Î. (XVI), 181) pledeazăin favoarea ideii că ambele forme erau uzuale, in
specialcu semnificaţia"a comunicacu cineva", aceastaconstituindo necesitatede
exprimaresintetică.
În textele rotacizanteînsă, a vorovi şi voroavă nu sunt folosite cu sensurile
"dicendi" etimologice.Sub influenţasl. bisericescgovoriti "a face larmă, gălăgie,
60VeziE. ;J:.l'pHH'leHKO,
Cnoeape
YKpauHcKo20
H3blKa
(HOlJe
«uoaunn),
Berlin,1925;
YKpawlcKo-PYCCKUU
cnoeap»,
TOM
I,Kl1eB,
1953,s,v. rOBOpI1TH.
61PentruG. Ivănescu,
"influenţa
ucraineana
a Începuta se impuneasupraromânilor
prin
preajma
anului1000sau1100"(Istorialimbiiromâne,
p.437).
.
62Vezi D. Bogdan,Glosarulcuvintelorromâneştidin documentele
slava-române,
Bucureşti,
1946,p. 217;DRH,A, II, 11r.56,p. 81;cf. ib.,nr.61,p. 91,şi nr. 87,p. 125,XXIV,
nr.256,p.239;DERS.
61VeziDERS.
64Ibidem.
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scandal; a se agita, a se zbuciuma; a se dezlănţui cu furie" şi govorii "găIăgie,
larmă, scandal;agitaţie, zbucium'f", traducătoriiau folosit verbul a vorovi pentru
"a face larmă, gălăgie (discutând aprins); a se certa, a cârti; a se nelinişti, a se
zbuciuma't'":Pavelu... dzise: "Nu vorovireţi(11u g â Ic evi re ţ N. TEST. 1648,
nu vă tur b li r a ţ î BIBLIA1688"B 1938),că sufletullui întru elu easte. COD.
VOR.28 "Il]. De aici, şi la Coresi:Nu voroviţică sufletul/ui întru el iaste. L. 95/9.
Ce voroviţi (g â l c e v i ţ i N. TEST. 1648, BIBLIA 1688, vă z b u c i u rna ţ i B
1938)şi plângeţi? Fata n-au murit. TETR. 82. La voroavă apare sensul simetric:
"larmă, gălăgie; dispută, ceartă; nelinişte, zbucium": Vădzui fără-de-lege şi
vorroavă (p r i c e BIBLIA 1688, Împerechere
B 1938) În cetate. PSALT.
l-IUR.45"/15.Fu în vreameaacea vorroavă (g â 1cea vă N. TEST. 1648,B1BLIA
1688, turburare
B 1938) nu puţină de cale. COD, VOR.2 4'/13. Iară alţii
altuceva striga in gloată, cum nu putea inţelege alesul dereptu voroava (de
voroavă CORESI, pentru g â l c e a v ă N. TEST. 1648, BIBLIA 1688, din
p r ici n a h u i e t li I li i B 1938). ib. 18'/1. Locutiuneafără-voroavă "tăcere,
linişte, calm" calchiază slavonul G€3rOEOpHH€67:
Multă fără-vorroavă fu (fi inci
tăcere mare N. TEST. 1648,multă tăcere f ă c â n d n s s e BIBLIA 1688,
linişte mare s-a făcut B 1938).COD.VOR.218vl1f(\:
Aceasta nu Înseamnă că sensurile "dicendi" ale cuvintelor a vorovi şi
voroavă nu erau cunoscute de traducătorii primelor texte religioase româneşti.
Dimpotrivă.Faptul că tocmai aceste cuvinte au servit pentru a reda semnificaţia
"ceartă; gălăgie", derivând din ideea comunicării, demonstrează contrariul. De
altfel, a fost posibilă şi o extensiune în acest sens pe terenul limbii rojnâne. În
graiurile din Transilvania, cuvântul voroavă, cu sensul "dispută, ceartă", se
foloseşte şi astăzi. Cu acelaşi sens, apare aici şi varianta voarbă: Ap(/i se făcu
voarbă şi oamenii se încăierara. POP., ap. SLAVICI, O. P. 236. ţoa'Creangă,
modernulvorbă are aceeaşi accepţieîn contextul:Multă vorbă s-a făcut intre tata
şi mamapentru mine. A.14.
Începânddin secolulal XVII-lea,o dată eu înmulţireascrierilordiversificate
pe genuri şi stiluri literare,vorovişi voroavă se întâlnesccu mai toate sensurilepe
care le au astăzi vorbi şi vorbă; acestea din urmă, la rândul lor, îşi fac simţită mai
des prezenţa, cu precădere in Muntenia;Moldova şi Transilvaniaau manifestat
preferinţăpentruvorovişi voroavăpână spre sfârşitulsecoluluial XVIII-lea.
65VeziC.lIOWI))['
ueptcoano-c.uienncscaeo
Il jJyC(:r.;a.o
H:JbIlW,
tno.u»1. etnopoeusikutue,
Call'llleTep6yprl..
1867.s. V. I'OBOPb,
Max Vasrner,Russisches
Etymologisches
Worterbuch,
Heidelberg,
1950-1958,
s.v.g6vor;
cf H.Tiktin,
Rumânisch-deutsches
Worterbuch,
s.v,vorbă.
66Pentruinterpretarea
semantică,
veziOvidcDensusianu,
Ilistoirede la langueroumaine,
torncIl, Leseizieme
siecle,Paris,1938,p. 491--492;
în versiunea
românească,
istorialimbiiromâne,
II,Bucureşti,
1961,p.312.Elsugerează
o apropiere
dev.rom.vreavă"zarvă;agitaţie".
67VeziDA,s.v.fără.
68Aufostomisesensurile
dincarelipseşte
ideeacomunicării,
precum"a faceefort,a-şida
osteneala"
(CORESI,
TETR.144);"apetrece;
a stărui"(BIBLIA
1688,6692/3);
deasemenea,
calcuri
dupăslavonă.
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Situaţia semantică a verbelor vorovi vorbi şi a postverbalelorvoroavă
vorbă va fi prezentată, în continuare, sub forma unei scheme lexicografice
rezumative,in care sensurile principale'"vor f ilustrate cu primele atestări ale
perechilor vorovi respectiv, voroavă - vorbă, precum şi cu arestări
rezionalereflectând
variantefoneticeale acestora.
VOROVI- VORBI 1. A avea facultatea,posibilitateade a utiliza limbajul
articulat:Scoală-te şi voroveştede grăieşte. DOSOFTEI,V. S. noiembrie 127"/3.
Păcătosul... măcar că vorbeşte... faste mort. ANTIM, O. 141. De suschin aghe
MAT. FOLK. 1317,[Eu] vorvesc.ALRR- TI h 77/339,429,432; 2. A
articula,a pronunţa
cuvinte):De abiia pot italii să înţăleagă cuvintelelor,
carilcvnrovăiesc. CANTEMIR,I·IR. 157. Acelea... este rău să şi le vorbeşti.
CiC
sâsâit. ALRR_.T I h 73/395;3. A utilizao anumită.
lin.
vorovit. CANTEMIR,HR. 362. Vorbindlimba
grea: ,
. 4. A-şi exprima (oral) ideile, sentimentele
. a spune: Şi nu vorbesc ei acestea care le vorbimnoi. NEAGOE,ÎNV. 198.
Svţâţntu!... Începu a vorovişi a să-ntreba. DOSOF'TEI,V.S. octombrie 59 ''113.
Fără nemicăfrică de celea ce-ş cugeta a horbi. idoib. decembrie214 v/26;5. Se
osebiia însuşi, de vrea vorovi de boiari şi de mesereri. MOXA, C. 135.
comunica(oral), a face cunoscutcuiva,a aduce la cunoştinţă(publică);a expune,
a relata: Fără de ruşine lucru să inţeleage... când vor vorovi(vor vorbi MUNT.)
lucrure
de ruşine. PRAV. 103;A vorbipe (ori de) cineva (de rău sau, învechit,
Pre boiariul norodului tău să nu-l vorbeştide râu (să nu-l voroveştide rău
ms,
să n u= i zid cele rele ms.4389).BIBLlA 16882n, 144-145;6.A
afirma; a declara, a marturisi: Vorovăscunii cum să fie dat şi o somă de bani.
. COSTIN,L.2338. Nupoci să vorbesccele ce nu ştiu. ANTIM,0.31; 7. A se
răspândi vestea, ase zvoni, a se spune: Aşi: se voroveşte, că.: au fostu.
NECULCE,L. 59. Să vorbeştede () rădicare de ostaş (a. 1703).FN 131;8. A se
adresacuiva;a se ruga:Acesta iaste slobozitoriuşi mântuitoriusufletelornoastre şi
voroveaştede noi lui Dumnezeu.CORESI, EV. 142. Voisă vorbescu cătră voi.
NEAGOE,ÎNV. 217. Vorovind
... şi jeluind cătră un sameş. DOSOFTEl,V. S.
septembrie 11'/7; 9. discuta cu cineva; a sta de vorbă: Multe vorovi cu nuşi.
VARLAAM,C. 127. Sâ vorovascăcu el de rândul beseareciei.N. TEST. 1648,
268'/18. Nici să vorbeştimult cu ei. NEAGOE,ÎNV. 171. Vorobindde-a pururea
cu zmeul.HALIMA( 783),20'/30. Nu-i daţi stare il sta,... Horbe de a vorobiNici
cu mumă, nici cu tată. J\!lARiAN, R. 1, 131. Sed să vorvăsc (Vaşcău).ALR 1
1322/80; 10. A se sfătui; a conveni, a se jnţelege: Curăbiiarii să voroviră şi
stătură. VARLAAM,C. 395. Atunce Fis! vorovindu-săcu (întrebă-se
cu
COD. VOR.2,grăind
mprelll1ă cu BIBLIA 1688, luând cuvânt cu
Aurosteliminate,
nefiindrelevante
pentrudemonstraţia
etimologieă,
sensurile
noişi cele
regionale
carenurelleclăconcurenţa
întreceledouăformeÎn limbaveche,precumi construcţiile
fixe(locuţillni
şi expresii),
majoritatea
createÎn ultimeledOll[[
secole,cândvorbişi vorbăse
imr)IIS'scrfl
Înlimbascrisă
..
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B 1938)săborul răspunse. N. TEST. 158 v/I2. Banul... s-ar vorbit pe taină cu
altă boierime. R. POPESCU,CM I, 408. S-a voroghit Tril stăpâni... Ca
ti
omoari. GRAIUL, 1, 294. Că eşti doi s-o vorozit Pă linie de omorâi.
T. PAPAHAGI,M. 121. Verise voroviră,Mi se sfătuiră.FOLC.TRANSILV.L 77.
VOROAVĂ ....VORBĂ 1. Şir de cuvinte prin care se
(oral) idei..
sentimenteetc.; spusă, zisă; cuvânt: Voroaveleşi cuventele
. VARLAAM,
C. 386. Cuvintespurcate şi ... vorbe scârnave... nu să cad. N
îNV. 126.
Stănică... rămase cu vorvele întrerupte pe buze.
L 150/2. De la
Măgura Încolo şi voarvele-s altele. ARII. FOLK. VII, 53. M-ai îmbătat cu
voarveletale (Groşi>-Baia Mare).ALR II 3711/349.(Fig.) Când tac a zilei voarve,
şoapte. MATEEVICI,O. 1, 148; 2. Ceea ce comunică (oral) cineva; relatare: În
mijloculaltor voroave,grăi ş-aceasta cătr-inşii. VARLAAM,C. 127.Să vezi.. ce
vorbe şi ce graiuri vei vorbi cu solul. NEAGOE,ÎNV. 270, Stii tu ce?] îşi sfârşi
baba voarbele (Arad). POP., ap. SLAVICI, O. P. 232; 3. Cuvântare, discurs;
predică: Sv[i]nţia sa, făcând o voroavă de horbă, povesti limpede.
V.S. noiembrie179'/7. Vorbamea nu faste vrednicăniciodată ca să îndulcească...
auzirile ascultătorilor. ANTIM, O. J6; 4, Sfat, povaţă, învăţătură;
poruncă: Pururea asculta sv[iţntele lor voroave şi-mvătătiiri.DOSOFTEl, S.
octombrie 73 '/19. Băgat-ai în cap vorbele mele? CREANGĂ, P. 208;
5. Promisiune;angajament:Nu să încredea în... nestătătoarea a lui... voroavă.
M. COSTIN,O. 303. işi ţinea cinstită horba. NECULCE,L. 282110.Nu s-o
ţânu de horbă (Topliţa).ALR II 4842/228;6. Înţelegere,Învoială;tocmeală:Aşea
şi noi aceasta voroavăavemcu svinţii.VARLAAM,O. 224. Si pe vorbaaceea au
dai ei oile turcului(a. 1753).ŞTEFANELLI,D. C. 52; 7. Ştire,veste; zvon:DZldin
dzi voroava izbucneşte.DOSOFTEi,O. 1, 43. Dân om in om mergân<!
au
ajuns şi la domn. R. POPESCU,CM 1, 393; 8. Bârfă, clevetire: Ne,pittănd
vorovaoameniloraufugit cu dânsul. DOSOFTEI,V. S. noiembrie 154 O. Vorbe
să aude În tol felul de minciuni (a,I787). FURNICĂ, D.
J7/2; 9, Discuţie;
conversaţie;taifas: Unul una, altul alta răspundzând, să lămureşte cu voroava
lucrul. M. COSTIN,0, 122.D[uJmnizâunumai un ceas singur ş-au
iară tu şi
acesta fi cheltuieşti... in vorbe şi În râs uri (a. 16(1). GeR 1, 293/34. Cu răbdare,
cu voarbeşi omeniiStavilăsă pui odată la atâtea nebunii.
în PR. DRAM.
109.A sta (sau a şedea) de (ori, învechit şi regional, la, învechit, in) vorbă
cineva): Boiarii şi slugile... vor sta În vorbă. NEAGOE,ÎNV. 260..Au stătut la
voroavă cu boierii. M. COSTlN, O. J21. Stau de horbă (Topliţa). ALR
4838/228.Să mai stăm de vorbă (Beiuş).AI 3]; 10. Vorbire;vorbit:incetâ lliu de
voroavă. BIBLIA 1688,3791/19. Tăcură din vorbă. GORJAN,H. 1,16/31. Aface
vorbă: Vremsă facem voroavăivorbă MUNT.)pentru rândulfurtişagului. PRAV.
29; 11. Mod, manieră,stil de a vorbi: Graiul şi voroavalor iasteplinli de blândeţe.
NEAGOE, ÎNV. 198. Altă vorbâ trebuie celui învăţat şi alta celui nefnvăţat.
ANTIM, O. 136; 12. Elocvenţă, stil ales: Domnul voroavei râmleneşti, Ţiţem.
N. COSTlN,L. 35. A îndulci cu vorba auzurile ascultătorilor iasle dată ritorilor.
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ANTIM,O. 29, A amăgipă om de tot prin voroabă.CANTACUZINO,
N,P. 76v/16;
13. Grai, limbă:Harvat [era]". sârb pre voroavalui cea sârbească. N, COST1N,
L. 513.Să cheamă aceea laptele creştinătăţii, iară după vorba de obşte, catihism
(a, 1774).GeR; II, 99/29; 14. Voce, glas; timbru: Precum îţi cunosc voroava, să
nu fii fost tu cel ce m-ai chiemat. MINEIUL(1776), 57v1!l9,Dar n-auzii vorba
ta, Ci auzit pe maică-ta. JARNIK- BÂRSEANU,D. 61. Si-audevuârvă dă om
(Ceica - Beiuş), ALR 1 1367/305, Te-am cunoscut pă horbă, de pă horbă
(Beclean),ALR 113194/260.
Faptele de limbă astfel prezentatepermit formulareaurmătoarelorconstatări,
legate în primulrând de conţinutulsemantical cuvintelorrespective,cu consecinţe
în elucidareaunor aspecteetimologice:a) între cele două perechi lexicaleexistă,În
limbaveche, o sinonimieperfectă;persistentaacesteiape parcursula două-treisute
de ani de "concurenţă"atestată, în care nu s-a produs nici o diferenţiere,nici o
specializare semantică a vreuneia dintre ele, se prezintă ca o curiozitate
lingvistică'";din a doua jumătate a secoluluial XIX-lea,vorovi şi voroavă dispar
completdin texte, fiind, peste tot, Înlocuitede vorbi şi vorbă; b) faptul că a vorbivorbă apar, cu acelaşi semantism,în cele mai multe cazuri mai târziu decât a
vorovi - voroavă, permite considerarea lor ca variante ale acestora din urmă;
c) conţinutul preponderent verbal al majorităţii semnificatiilor substantivelor
voroavă şi vorbă, ca şi apariţia mai târzie a, acestora faţă de verbele
corespunzătoare a vorovi şi a vorbi, confirmă statutul de postverbale" ale
substantivelor respective. Apariţia mai târzie a postverbalului vorbă a avut
consecinţeşi asupra evoluţieisinonimuluiparţialcuvânt,care "avea în limbaveche
o întrebuinţaremai deasă şi mai multeaccepţiunidecât astăzi,când, în foarte multe
cazuri,a fost înlocuitprin vorbă" (DA, s. v. cuvânt).
2. Exemplele ilustrativedin schema prezentată conţin, pe lângă a vorovi a vorbi şi voroavă---vorbă, forme concurentemultă vremeîn variantele(dialectele)
vechii române literare", şi alte forme alterate sau "hibride",arestateÎn graiuri, iar
70Osituaţie
similară
s-arregăsiînromână,
încazulverbelor
a vrea« lat.volere)
şia voi« sl.
volitiţ(veziLuizaSeche,MirceaSeche,Dicţionarul
de sinonime
al limbiiromâne,ediţiaa li-a,
revăzută
şiadăugită,
Bucureşti,
1997,s.v.).Darşiînacestcazavema facecuo interpretare
eronată
a
realităţii
lingvistice:
a voinuestedecâto variantă
a verbului
a vreaC<lat.volere);
veziDLR,literaV,
parteaa 3-a(rns.),s. v.vrea,
71VeziSextilPuşcariu,
înDRIII(1924),
p.838şiDRIX(l938),p.433.
72Bineînţeles,
întreceledouăformenusepotstabili,
înrealitate,
graniţe
ferme.Uneori,
acelaşi
scriitorfoloseşte
ambelevariante,
manifcstând
însăpreferinţă
pentruuhadintreele.De pildă,la
Coresipredomină
vorovi,
deşitolînscrierile
luiesteatestatvorbi;înÎnvăţăturile
luiNeagoe
Basarab,
se întâlnesc
maialesvorbişi vorbă,deşi,sporadic,
apareşi voroavă;
M. Costinutilizează
curent
vorovişi voroavă,
dar101el foloseşte,
probabil
primulîn Moldova,
vorbişi vorbă;la fel,Ncculce
şi
Cantemir,
în scrisulcăroraabundăformelevechi,dar apare,rar, şi vorbă;cronicarii
munteni
utilizează,
în schimb,
vorbişi vorbă,deşifolosesc
destuldedesşi voroavă;
situaţiaestediferităla
AntimIvireanul,
la carenumaisporadic
aparvorovişi voroavă,
şi exemplele
se potînmulţi.Vor
apărea,
desigur,
arestări
noicarepotmodifica,
pealocuri,
raportul
dintreceledouăforme,darcarenu
vorputeainfirma
constatarea,
Înansamblu.
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unele dintre ele, sporadic,şi în limba veche, precum: vorvl, vorg'i, horbi, vorobl,
vorog'i,vorozi,respectivv6rvă, voârvă,horbă, voârbă, voroabă.
Cu câţiva ani în urmă, Ion Gheţie" formula câteva principii fundamentale
în cercetarea foneticii, morfologiei istorice şi a Iexicului vechi românesc,
atrăgând, totodată, atenţia că studiile de până acum "s-au limitat, de regulă, să
stabilească corespondenţeÎntre sunetele (formele) originare şi cele din româna
literară, sărind de obicei peste fazele intermediare şi neglijând ce] mai adesea
fenomeneledialectale care n-au fost încorporateîn norma supradialectală"(p. 7).
Cercetarea istoriei cuvântului vorbă este edificatoare în acest sens. Au fost
nesocotite variantele dialectale care constituie verigile intermediareintre vechiul
vorovi şi vorbi.
Cum am văzut, Gr. Creţu, S. Puşcariu, O. Densusianu(într-o primă etapă)
admiteau,pe la începutulsecoluluitrecut, că a vorbi ar fi putut rezultadin a vorovi,
prin sincopacelui de al doilea o şi prin disimilatialui -v- (din -rv-) în -b-. Mai ales
formele regionale, înregistrate în atlasele lingvistice şi in anchetele dialectale,
reflectătipurilede accidentefoneticecapabilesă validezeaceastă ipoteză.
Dar înaintede a trece la examinareaacestorvariante",se impununele precizări
rezultatedin cercetareatextelor(literare)vechi.Astfel,faptulca În secolulal XVI-lea,
verbula vorovi« ucr. hovoritiţ,pătrunsiniţialîn nordulteritoriuluidacoromân,este
atestatÎn Munteniaşi Moldova(inclusivîn toponimieşi antroponimie),dovedeşteÎn
mod cert circulaţialui generalăîn epocii Apariţiamai Întâiin Munteniaa variantelor
a vorbi vorbă şi folosirealor predilectăîn aceastăparte,pe tot parcursulsecolelor
al XVII-leaşi al XVIII-lea,ar putea permitepresupunereacă în această-zonăs-ar fi
produs inovaţia care apoi s-ar fi difuzat in restul teritoriului (mai aţ.es pe cale
livrescă).Dar fiind vorba de inovaţiispontanecare nu formeazaarii dti răspândire,
accidentelefonetice respective(sincopa lui o neaccentuatşi disirnila'ţj·a
lui -r- din
grupul-rv-în -b- ) s-au pututproduceoriundeşi oricând.
I
Mărturieîn acest sens stau faptele dialectalede astăzi.A vordvi şi voroavăse
regăsescnumaiÎn graiurile din Transilvania(ALR III! h 20, h 24, h 27, h 29, Il 31,
h 33, h 108,MN 6 875, 10,ALR SN V h 1 391, h 1 477, ib. VII h 1 965, ALRRT 1 h 71, h 73, ib. II h 200, A 1 21, 26), unde, cel mai adesea, concureazacu
dialectalelea grăi - grai, a băsădi -- besadă şi, fireşte,cu literarelea vorbi, vorbă.
Variantaregionalăvorvieste înregistrară,de asemenea,numaiîn graiurile de peste
munţi, aşadar numai În aria vorovi(ALR J 1 322/80, ALRR - T I h 711350,399,
428,429,430,431,432,433, h 73/429,ib. n h 200/429,432, A T31,35); acest fapt
demonstreazain mod evident propensia spre pronunţarea sincopată a verbului
a vorovi.De regulă, forma sincopatăa vorvi(vorvesc,vorveşti etc.) înlocuieştepe
a vorovi (vorovesc,voroveştietc.) şi, prin disirnilaţia:v (r)v > v - (rlb, devine
a vorbi (vorbesc, vorbeşti etc.), Nu trebuie exclusă, pentru perioada modernă,
influenţa literaruluia vorbi (vorbesc, vorbeşti etc.), În mod firesc, postverbalele
73VeziIntroducere
Îndialectologia
istoricăromânească,
Bucureşti,
1994.
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vorbă şi voârbă apar în aceleaşi zone, dar şi în câteva locuri din afara arici vorvi
«vorav!), adică din afara Transilvaniei(PELJMON,1. 150/22,IZV. V, 16, ARH.
FOLK. VII, 53, MATEEVICI, O. 1, 148, ALR 1 I 3671305, ALR III
h 28/295,305, 337, 355, 359, ALR M III h 41/595,ALR II 3 711/345,A 1 31, III 4
şi la I. Popovici,RumănischeDialekte,p. 13274).S. Puşcariu" consideracă varinata
vorvă (ALR 1 93/351, 595) ar fi provenitdin vorbă prin asimilaţieconsonantică
îndepărtată(v - b > v - v), cu precizareacă schimbareaeste mai puţin obişnuită.
Dacă pentru puţinelecazuriînregistrateîn aria vorbă (Munteniaşi Moldova),acolo
undevorbitoriirostesccurentvorbă, o asemeneaexplicaţiepoatefi acceptată,pentru
numeroaselecazuriaflate în aria voroavă,singuraexplicaţierămânedisimilaţia:v
(r)v > v - (r)b (vorvă > vorbă). Numai aici vorbitorul,abandonându-lpe voroâvă,
rosteşte vorvă sau vorbă. Astfel, În ALR III h 28, de exemplu, în întreaga
Transilvaniese înregistreazănumai două forme, vorbă şi vorvâ, voroâvă fiind
completînlocuităde aceastadin urmă. Disimilaţiav - (r)v > v - (r)b şi, în general,
trecereaconsoanelorv - b una in loculalteiase întâlneşteşi În alte cazuri:sărbuşcă=
Sărvuşcă n. pr., servus "salut" - serbus, 16dbă- lodvă etc. Varianta Învechităşi
regionalăvorobi(HALIMA(1783),20v/30,MARIAN,S. R. I, 131,TEAIIA,C. N.
77) şi postverbalul,Învechitşi regional,voroâbă (CANTACUZINO,N. P. 76v1l6,
150'/26, ClHAC, 1, 320) au rezultat probabil tot prin trecere lui -v- la -b-, prin
disirnilaţie"'.Formavoârbă (POP.,ap. SLAVICI,O. P. 232, ALR I 1 558/302,ib. 1/1
h 28/30, 35, 61, 65, 77, 80, 315, A I 26) confirmătendinţa spre rnetafonie", la
nivelul graiurilor, a lui 6 în poziţie -ă, din vorbă, la fel ca în cazul lui voroavă
« vorovă,postverbalulluivorovîş,voarvă« v6rvă,postverbalullui vorvi).
Este posibil ca vorovi(vorovesc,voroveştietc.) să fi devenit,În unele graiuri
palatalizante,vorog'i (vorog'esc,vorog'eştietc.)". În urma sincopării,va fi rezultat
vorg'i tvorg'esc,vorg'eştietc.).
PentruG. Ivănescu,varianteleînvechiteşi regionalehorbi şi horbă (frecventeîn
Moldovaşi Transilvania),ca şi formele verbale cu labiala b şi cu labiodentalav
palatalizate(vorog'i,voroii,vorg'i)ar probavechimeacuvintelora vorovi._-a vorbiÎn
parteade norda teritoriuluidacoromân.Potrivitconcepţieisale", palatalizarealabialelor
74ApudG.lvănescu,
Studiideistorialimbiiromâne
literare,Iaşi,1989,p.28.
75În DRIX (1938),p. 407şi în Limbaromână,vol.ILRostirea,
p. J30 (§ 62).Totaici,
p. J63(§87),Puşcariu,
reluând
o ideemaiveche,
admite
căvorbia provenit
dinvorovi,
prinsincopa
luio.
76Arfi pututrezultaşi subinfluenţa
luia vorbi- vorbă.
77ce Al.Rosetti,
op.cit.,p.636.
78Pentruariapalatalizării
luiv > g', veziDimitrie
Macrea,
Palatalizarea
labialelor
Înlimba
română,în DR IX (1938),p. 142-143,şi h 5, 5a; pentrucirculatiaformelorvechicu
v> s'. veziIonGheţie,
op.cit.,p.87.
79VeziProblemele
capitaleale vechiiromâneliterare,Iaşi,1948,p. 168-170;
Istorialimbii
române,
p. 332şi 485.PentruAl.Rosetti,
Istorialimbiiromâne,
p. 468-471,
Em.Vasiliu,
Fonologia
istorică
a dialectelor
dacoromâne,
Bucureşti,
1968,p. 121,Marius
Sala,Contribuţii
la.fonetica
istorică
a limbiiromâne,
Bucureşti,
1970,p. 29,IonGheţie,
op.cit.,p. 87,AndreiAvram,
Câtevacazuride
hipercorectitudine
aparentâ,
înProbleme
deetimologie,
Bucureşti,
2000,p.84,palatalizarea
labialelor
şia labiodentalelor
csteunfenomen
târziu,petrecut
dupăsecolele
alXV-lea- alXVI-lea.
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şi transformarealui v- (LUlTIat
de 0, u) > h- s-au petrecutprin veacurileal XI-lea-al XII-lea,adicătocmaiîn perioadaÎn cares-a manifestatinfluenţaucraineană":
ABREVIERI
A I, III
ALRl
ALRIII
ALRIIIl
ALRII
ALRM
III
ALRSNV,VII
ALRR-Tl-II
ANTIM,O.
AR
ARH.rGLK.
13(1938)
BIBLIA
1688
BUDAI-DELEANU,
Ţ.
BUL.COM.ISI.
CANTACUZJNO,
N.P.

Material(manuscris)
culesîn ancheteledialectale
efectuatede
institutele
delingvistică
aleAcademiei,
în anii1949ş. u.;1(Valea
Crişului
Negru),
III(ValeaJiului).
Atlasul
lingvistic
român.
.. ParteaI.Material
necartografiat.
Atlasul
lingvistic
român
... Partea1(ALR1),vol,1,Cluj,1938.
AI/asullingvistic
român..Parteaa II-a(ALRII), vol.I, SibiuLeipzig,
1940.
Atlasul
Itngvistic
român
...Parteaa Il-a.Material
necartografiat.
Micul
Atlaslingvistic
român.Partea1(ALRM
1),voI.1,Cluj,1938.
Atlasullingvistic
român,scrienouă,vol. V, Bucureşti,
1966;
vol.VII,Bucureşti,
1972.
Atlasullingvistic
românpe regiuni.Transilvania,
vol.1,Bucureşti,
1992;vol.II,Bucureşti,
1997,
AntirnIvireanul,Opere.Ediţiecriticăşi studiuintroductiv
de
Gabriel
Ştrernpel,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1972.
"Albina
românească",
Ieşi,1(1829)ş.u.
,,Anuarul
Arhivei
defolklor",
Cluj,Bucureşti,
1(1932)ş.u.
Biblia,adicădumnezeiasca
scripturăLIVechiului
şi a Noului
Testament,
tradusă".de preoţiiprofesoriVasileRaduşi Gala
Galaction,
Bucureşti,
1938.
i'
Biblia,adecădumnezeiasca
scripturăa Vechiului,
şi a Noului
Testament.
Tipărită
întâiaoarăla 1688
... [EdiţiaaIcaJ,Bucureşti,
1988.
r. Budai-Dcleanu,
Ţiganiada.
Ediţieîngrijităde .1.Byck,Studiu
introductiv
de Ion Oană,[Bucureşti],
Editurade Stat pentru
Literatură
şiArtă,[1953
J.
t
"Buletinul
Comisiei
istorice
a României",
Bucureşti,
1(1915)
ş.u.
Florian,NumaPompilius,
al doi/eacraial Romii
..., tălmăci!
de
l(oa11]
Cţantacuzino],
1796;ms,BAR,cola1550.

'Acesttextşi-apropussăprezinte
specialiştilor
argumentele
caresusţino soluţiectirnologică
diferităde aceeaacceptată
astăzicvasiunanim
pentrusubstantivul
vorbăşi, în consecinţă,
pentru
verbelc
a vorbişi a vorovi,
rezultate
în urmacercetării
lexicograficelntreprinse
în vederea
redactării
articolelor
corespunzătoare
la Dicţionarul
limbiiromâneal Academiei.
Faptulcă şi dupărevizia
finalăa acestora,
operaţie
la careamcolaborat
cu colegulIoanOprea,a fostmenţinută
etimologia
propusă
iniţial,a constituit
o primăconfirmare
a corectitudinii
demersului
nostru.Încurajatoare
a fost
şi discuţia,
pe aceeaşitemă,cu DragoşMoldovanu,
căruiali adresezmulţumiri
şi pe aceastăcale,
pentrusugestiile
oferite.Mulţumesc,
de asemenea,
pentruarestările
dinfişierele
personale
colegilor
LauraManea(Dosoftei,
Vieţile
sfinţilor),
Eugenia
Dima(traduceri
rnunteneşti
dinsecolul
alXVIII-lea)
şi MirceaCiubotaru(documente
istorice),iar DoineiHrcapcă,secretarştiinţifical redacţiei
.Anuarului",
pentruobservaţiile
competente
care au dus la îmbunătăţirea
textuluipredatspre
publicare.
Ambeneficiat,
ca şi altedăţi,desprijinul
ştiinţific
şi moralvenitdinparteaDomnului
Ion
Gheţie,
faţădecareîmiexprim,
şi cuacestprilej,întreaga
recunoştinţă.
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CANTEMIR,
HR.

DimitrieCantemir,
Hroniculvechime!
a romano-moldo-vlahilor,
publicat
subauspiciile
Academiei
Române
... de Gr.G.Tocilescu,
Bucureşti,
J901.
Dimitrie
Cantemir,
Istoriaieroglifică,
I-II.Ediţieîngrijită
şi studiu
introductiv
de P. P. Panaitescu
[şi]I. Verdeş,Bucureşti,
Editura
pentruLiteratură,
1965.
A. de Cihac,Dicttonnaire
d'etymologie
daca-romane.
VoI.1.
Elements
latins..., Francfort,
Berlin,
Bucarest,
1870.
Cronicarimunteni.
Ediţieîngrijităde MihailGrcgorian.
Studiu
introductiv
de EugenStănescu;
I: Stolnicul
Constantin
Cantacuzino,
Anonimul
Cantacuzincsc,
RaduPopescu;
II:RaduGreceanu,
Anonimul
Brâncovenesc,
Bucureşti,
Editura
pentru
Literatură,
1961.
Codicelevoroneţean.
Ediţiecritică,studiufilologicşi studiu
lingvistic
deMariana
Costinescu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1981.
Diaconul
Corcsi,Cartecu învăţătură
[1581],publicată
de Sextil
Puşcariu
şi AlexieProcopovici,
Bucureşti,
Atelierele
graficeSocec
ctComp.,1914.
Diaconul
Coresi,Lucrulapostolesc.
Apostolul,
[1563],Bucureşti,
CulturaNaţională,
1930(Academia
Română.Secţiunea
Literară.
Textede limbădinsec.XVI,reproduse
în facsimile,
ingrijitede
!.Bianu),
Tetraevanghelul
diaconului
Coresi[1560-1561].
Rcimprimat
după
ediţiaprimă
... de... Ghcrasirn
TimuşPitcşteanu.
Cu o prefaţăde
Constantin
Erbiccanu,
Bucureşti,
1889.
MironCostin,Opere.Ediţiecriticăcu un studiuintroductiv,
note,
comentarii,
variante,indiceşi glosarde P. P. Panaitcscu,
[Bucureşti],
Editura
eleStatpentruLiteratură
şiArtă,1958.
Nicolae
Costin,l.etopiseţul
ŢăriiMoldovei
delazidirealumiipână
la 1601.Ediţiecu o introducere
de IoanŞt. Petre,Bucureşti,
Fundatia
pentruLiteratură
şiArtă,1942.
Nicolae
Costin,Letopiseţul
ŢăriiMoldovei
dela zidirealumiipână
la 1601şi de la 1709la 1711,Opere,l. Ediţiecu un studiu
introductiv,
note,comentarii,
indiceşi glosardeConst.S. Stoideşi
1.Lăzărescu.
Prefaţă
deG.Ivăncscu,
laşi,Editura
Junimea,
1976.
IonCreangă,
ScrierilelUI..., vol.li, Amintiri
dincopilărie,laşi,
Tipolitografia
H.Goldner,
1892.
IonCreangă,
Scrierilelui..., vol,1, Povesti,laşi,Tipolitografia
H.Goldner,
1890.
Dicţionarul
elementelor
româneşti
dindocumentele
slava-române.
1374-1600,
Bucureşti,
1981.
Documente
şi însemnări
româneşti
dinsecolul
alXVI-lea.
Textstabilit
şiindiccslGheorghe
Chivu,
Magdalena
Georgescu,
Magdalena
loniţă,
Alexandrti
Marcşşi Alexandra
.RomawMoraru.
Introducere
de
Alexandru
Mareş,
Bucureşti,
Editura
Academiei,
1979.
D.Puşchilă,
Molitvelnicul
luiDosoflei.
Studiu
de..., Bucureşti,
1914
(extrasdin AnaleleAcademiei
Române,
scriaIl, tom.XXXVI,
1913-1914.
Memoriile
Secţiunii
Literare,
p. 1-114).
Dosoftci,
Opere,1. Versuri.
Ediţiecriticăde N. A. Ursu.Studiu
introductiv
deAI.Andriescu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1978.
Mitropolitul
Dosoftei,
Viaţa
şipetreacerea
svinţilor,
laş,1682-1686.
.Dacoromania",
Cluj,1(1920-1921)
ş.u.

CANTEMIR,
1.1.
C1HAC,
1
CMI II

COD.VOR.2
CORESI,
EV.
CORESI,
L.

CORESI,
TETR.
M.COSTIN,
O.
N.COSTIN,
L.
N.COSTIN,
L.2

CREANGĂ,
A.
CREANGĂ,
P.
DERS
DOe.1.(XVI)
DOSOFTEI.
MaL.
DOSOFTEI,
O.1
DOSOFTEI,
V.S.
DR
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Documenta
Romaniae
historica,Bucureşti.EdituraAcademiei,
A.Moldova,
J(1975)ş.U.;B.ŢaraRomânească,
1(1966)ş,u.
FN
Emil Vârtosu,Fa/elulnovel.Calendarul
lui Constantin-Vodă
Brâncoveanu,
1693-1704,
Bucureşti,
1942.
FOLC.
TRANSILV.
Folciordin Transilvania.
[Bucureşti],
EditurapentruLiteratură.
voI.1(1962)Ş.U.
FURNICĂ,
D.C.
Dum.Z. Furnică,Documente
privitoarela comerţulromânesc.
14731868,
Bucureşti,
Tipografia
România
NOU[l,
1931.
M.Castel',
Chrestomaţie
română,
Leipzig-Bucureşti,
F.A.BrockhausSocec&Co.,1891.
GOLESCU,
P.
[DinieuGolescu.]
Adunarede pilde bisericeşti
şi filosofeşti
....
Buda,1826.
GORJAN,
H.
1.Gherasim
Gorjan,
Halimasaupovestiri
mitologhiceşti
arabeşti
...,
tom.1şiIl, [13
ucureşti],
1835.
GRAIUL,
I
Graiulnostru.Textedintoalepărţilelocuitede români,publicate
de L-A.Candrea,
Ov.Densusianu,
Th, D. Sperantia,
Bucureşti,
Socec&Co.,]906.
GR.S.
"Graişi suflet",
Bucureşti,
1(1923)ş.u.
IZV.
.Jzvoraşul",
Turnu-Severin,
1(1920)ş.u.
Jahresb.
.Jahresbericht
desInstituts
furrumănische
... zuLeipzig",
I(1894)
ş.u.
JARNfKBÂRSEANU,
D.= IoanUrbanJarnikşi AndreiBârseanu,
Doineşi strigăturidin
Ardeal.Ediţiunea
Academiei
Române,
t1ucureşti,
1885.
MARIAN,
S.R.!-III
Sim.FI.Marian,
Sărbătorile
la români.Studiuetnografic,
vol,1-1Il,
Bueureşti,1898-1901.
MATEEVICI,
O.
AlexeiMateevici,
Opere.Ediţiecriticăde IonNută,EfimLevit,
SavaPânzaru,
voI.I,Chişinău,
Editura
Ştiinţa,]993.
MAT.FOLK.
Materialuri
folkloristice.
Culeseşi publicate
... prinîngrijirea
lui
Gr.G.Tocilescu,
Bucureşti,
Tipografia
Corpului
Didactic,
]900.
MINEIUL
(1776)
Chir Chesarie,episcopulRârnnicului,Minetut;',luna lui
octombrie
..., 1776.
f/
MOXA,
C.
Mihail
Moxa,Cronica
universală.
Ediţiecritică,Însoţită
deizvoare,
studiuintroductiv,
noteşi indicide G.Mihăilă,
Bţicureşti,
Editura
Minerva,
]989.
NEAGOE.
ÎNV.
Învăţăturile
luiNeagoe
BasarabcătrejiulsăuTheodosie,
Textales
şi stabilitdeFlorica
Moisilşi DanZarnfirescu.
Clio nouătraducere
a originalului
slavonde G.Mihăilă.Studiuintroductiv
şi notede
DanZamfirescu
şiG.Mihăilă,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1970.
NECULCE,
L.
IonNeculce,Letopiseţul
ŢăriiMoldovei
şi O samăde cuvinte.
Textstabilit,glosar,indiceşi studiuintroductiv
de lorguIordan.
Ediţia a Il-a, revăzută,[Bucureşti],
Editurade Stat pentru
literaturăşi Artă,1959.
N.TEST.1648
NoulTestament
tipăritpentruprimadatăîn limbaromânăla 1648
de cătreSimionŞtefan,[rceditare],
EdituraEpiscopiei
Ortodoxe
Române
a Albei-IuJia,
1988.
T.PAPAHAGl,
M.
TachePapahagi,
Graiulşi folclorulMaramureşului,
Bucureşti,
Cultura
Naţională,
1925.
PELIMON,
J.
AI. Pelimon.Impresiuni
de călătorieÎn România,Bucureşti,
Imprimeria
Naţională
a luiIosifRomanov
elCornp.,1858.
R.POPESCU,
CM1
RaduPopescu,
înCronicari
munteni,
r, Bucureşti,
1961.
l'RAV.
PravilaMoldovei
din vremealui VasileLupu,însoţită...de...
Îndreptarea
legiia luiMateiBasarab.
[Ediţie]
deS.G.Longincscll,
Bueureti,CarolGob],1912.
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I'R.DRAM.
PSALT.
HUR.
SLA
VICI,O.P.

STOICESCU,
S.D.
ŞTEFANELLI,
D.C.
TEAI-IA,
C.N.
VARLAAM,C.
VARLAAM,O.
ZRPh

24

Primiinoştridramaturgi.
Ediţieîngrijită
şi glosardeAl.Niculescu,
[Bucureşti],
Editura
deStatpentruliteraturăşiArtă,r1956].
PsaltireaHurmuzaki
[ms.Bi\R,cota3077J.
IoanSlavici,Opere,1.Poveşti.Textalesşi stabilitla volumul
1:
Dumitru
Pop,IonŞeulean,
Octavian
Şchiau,Constantin
Mohanu.
Cronologia
vieţiişi a operei,cronologia
receptării
criticeşi glosar:
ConstantinMohanu.Note: DumitruPop, Bucureşti,Editura
Minerva,
2000.
NicolaeStoicescu,
Sfatuldomnesc
şi mariidregătoridin rara
Românească
şi Moldova(sec. XIV-XVII),
Bucureşti,Editura
Academiei,
1968.
T. V. Ştefanelli,
Documente
dinvechiulocolal Câmpulungului
Moldovenesc,
Bucureşti,
Socec,1915.
TeofilTeaha,GraiuldinValeaCrişului
Negru,[Bucureşti],
Editura
Academiei,
1961.
Varlaam,
Cazan
ia (1643).[Ediţiede .1.Byck],Bucureşti,
Editura
Fundaţiilor,
1943.
Varlaam,
Opere.Răspunsul
împotriva
catihismului
calvinesc.
Ediţie
critică,studiufilologic
şi studiulingvistic
de MirelaTeodorescu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1984.
.Zeitschrift
furromanische
Philologic",
Hallc,1(1876)ş.u.
UNEETYMOLOGIE
CONTROVERSEE:
vorbă< (ane.rourn.dvorbă<)sI.dvorîba

Dansla premiere
partie(1.)sontpresentces
lestroishypotheses
formulees
aucoursdutemps
envisageant
l'originedu motvorbă(elvorbi):1)lat.verbum,
2) etyrnologie
interne(vorbi< anc.
roum.vorovi)
et 3) sI.dvoriba(evolution
semantique
de l'anc.roum.dvorbă«assernblee»
soutenue
surtoutparlevolution
analogique
dulat.conventus
«assemblee»
> cuvânt).
Lasolution
etymologique
qu'ony proposemeten valeurl'idecde letyrnologie
interne:vorbi< anc.roum.vorovi< ukr.
hovoriti
etprobablement
I'anc,sI.govoriti;
vorbăetvoroavă
sontpostverbaux,
Puisque
l'etymologie
vorbă< (anc,roum.dvorbă
<)sI.dvoriba
estacceptee
depuis
longtemps
par
laplupart
deslinguistes,
ils'imposait
queladeuxierne
partiedel'etude(II.)soitunexpose
desarguments
(historiqucs
ellinguistiques)
pominfirmer
cetteetymologic-lă,
Ilesttresprobable
quelesI.dvoriba
(>anc.
roum,dvorbă)fiUadopteparle roumain
a l'epoque
de la formation
desPrincipautes,
cornme
terme
administratif
utilisea laCour.Cemot-Ia
estatteste
taniivement
danslaMoldavie
duXVIIc
siecle.
A cette
epogue-Ia
ilgardait
lephonetisme
etlesemantisme
delalangue
d'origine
(leslave),
maintenus
jUSqll'1
sa
disparition
(leXVIII"
siecle).
EnVaiachieJeslavonisme
dvorbăn'estpasat16ste,
Maisicionrencolltre,
dansle XV]esiecle,lespremicres
attestations
du verbeCIvorbi(considere
parles adcptes
de eette
etymologie-h\
comrne
derivede vorbei).
ParcOl1seguent
on peutsoutenir
qu'iln'y a aucllne
relatio[j
etymologigue
entreleslavonisme
dvorbă
etlesmots«dedeclaratiol1»
vorbei
- vorbi.
L'investigation
scmantigue
el phonetique
dumateriei
linguistigue
ctudicimposelaconclusion
gue l'origineeloigneedu motvorbăse trouvcdansI'ukr./zovoriti
et, probablement,
dansle sI.
govoritiadoptcspar le roumainsousla formevorovi.Dansla partiefinaledu travail(UI.)sont
pr6sentes
lesarguments
linguistigues
'luisoutiennent,
c!'unepart,J'6volution
duverbeCIvorbiitpartir
del'anc.roum.a vorovi,
pardesaccidents
phon6tigues
(lasyncope
deo sansaccentetladissimilation
v v> v- h),el,d'autrepart,lefaitquelesmotsvorbăetvoroavă
sontpostverbaux.
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str.Th.Codrescu,
nr.2
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