STUDll

ATLAS LINGUAHUM EUROPAE (ALE)
COMENTARIU
LAINTREBAREA
117,"LACIGOGNE"
DE
V.AHVINTE
Preocupareade a alcătui un atlas lingvistical limbilor vorbite în Europa
datează de mai bine .de ° jumătate de secol", încă din 1929, W. Pessler, în
lucrarea Atlas derWorlyeoyrapilievon Europa >«eine Noiuienduikeit,
în Donum
Natalicutn Schrijnen,p. 69--75, făcea.wopunerea de a se trece la. realizarea
unei asemenea.opere, în care să se reflecte, ca Intr-o oglindă, legăturile şi
contrastele, diferenţele şi asemănările, nu numai lingvistice, ci şi culturale
de pe continentul nostru. Ideea a fost preluată şi susţ.iuutăapoi de H. Jakobson
în 1936,de K. Heerornaîn 1956,de Ludwig-Erich.Schrnitt În 1958,de lingvistul
român E. Petroviei în 195\), Manuel de Paiva Boleo În 19fi41965, de
Mario Alinei în 1965. Iu anii 1966--1967, lingvistul olandez A. Weijnen,
directorul Centrului de cercetări dialectale şi onomastice din Nimegus, a
alcătuit proiectul noii lucrări. împreună cu Maria Alinei şi cu Ludwig-Erich
Schmitt, el a reuşit, cu sprijinul material al mai multor institţii culturale
din Olanda, precum şi al organizaţiei UNESCO,să pună bazelcşunui amplu
proiect de colaborareinternaţională în vederea realizării ALE", ,;'
Valoarea ştiinţifică a lucrării se dovedeşte a fi cu totul excepţională.
Reţeaua de puncte anchetate se ridică la aproximativ 300(1. ALE nu este
o simplă juxtapunere a unor atlase naţionale sau regionale.'El are la bază
un chestionar nou, amplu, alcătuit şi cu ajutorul comitetelor naţionale pentru
A,LE. în par Leareferitoare la lexic, întrebările, dintre care unele lipsesc în
multe atlase naţionale sau regionale,an fost formulate în fraze complete, care
trebnierostite ca atare în momentul anchetei. Unele întrebări au fost însoţite
de schiţe ale diverselor obiecte (într-un caiet special). Metoda folosită este
ancheta directă". Avantajele ştiinţifice ale unei asemenea prccedări sînt
indiscutabile: răspunsurile obţinute în întreaga reţea europeană au calitatea
esenţială de a fi comparabile,indiferent de originea limbilor studiate. De aici.
decurge posibilitatea de a. studia structurile analoage din două sau mai multe
limbi, indiferent de faptul dacă sînt Înrudite sau nu, tipologia lingvistică
1 DatelecareurmeazăprovindinA. Wcijnen,ATLASLINGUARUM
EUHOPAE,
Lniroduciion,
VanGoreum
et Comp.,Assen,PaysBas,1975.
2 Alte detaliiprivind,
organizarea
şirclizarea acestuiproiectpol fi văzuteîn acest
.Anuar",
în recenzia
semnată
de SIcli
an Dumistrăcel
(vol.
XXVI,1977-1978,
p. 21::3--214).
3 Comitetul
naţional
român
pentru
ALEa hotarit
efectuarea
uneinoianchete
pc teritoriuldacororuăncsc
: anchetacu Chesti()narul
1 (Iexicu
l) esteterminată.
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Veryleichendes
\Vărterbuclider indoqermanischenSprachen,II, p. 170; pentru
rom. barz(adj.) şi rom, barză(s.f.), 1. L Russu, Elnoqen.eza
românilor,Bucureşti,
1981,p. 260-2(1). Denumirea barză a fost la început un adjectiv, cu sensul
'albă', femininul adi. barz (despre păsări) 'sur, cenuşiu, cu pene de culoare
amestecată, albe şi negre', 'alb', 'alburiu'; (despre capre) 'bălţate eu negru';
(despre oameni) 'brunet, care nu-i alb la faţă şi are părul negru' (NALRBanal, I, h. 12, barg la raţâ, pct. 14; h. 1:3,barq.â'brunetă), pct. 14); (despre
fructe) 'mere barze'(1. 1. Rnssu, op, cii., p. 2(0). Contrar opinieilui G. Ivănescu,
Istoria limbiiromâne,Iaşi, 1980,p. 359,361, adj. berz (m.) este bine cunoscut
în graiuri. El nu trebuie însoţ.it de asterisc. Cuvîntul ar fi, după lingvistul
ieşean, un împrumut tardiv (după secolul al VII-lea) din limba albaneză.
"Adjectivnlfeminin barză 'albă', scrie G. Ivănescu, op. cit., p. 3G1,a devenit.
în dialectul muntenesc numelepăsării, înlocuindun mai vechi cicoane «lat..
c'ici.inia),care se mai găseşte încă în Banatul de sud. Adjectivul *barz 'alb'
a dispărut din graiul mu.ntenilor.în restul teritoriului dacoromân adjectivul
nu exista sau a dispărut în toate formelesale". Pentru prima dată este semnalat în limba română un continuator al lat. clci.inzll,dar fără a se menţiona
sursa inîormaţ.ieis,Apropierea de alb. bard/lOs'albicios' pentru denumirile
atestate în Banat şi în Oltenia: bdrdăş(m.)'cigogne', bârâuş (m.) 'id.', bardc1şă
(f.) 'id.' a fost făcută încă de Hasdeu, EMR,2528 (vezi şi DA, S.v.. G. Pascu,
Suţixele româneşti,p. 283). Aceste denumiri au fost înregistrate şi în ancheta
pentru ALE.
.
AdăugămfapLulcă dispariţia din română a lat. cicimui,devenit *cicgane
(sau *(;ecgane)şi apoi *CicQaje(sau *cecQâie),s-a putut datora şi omonimiei
supărătoare cu urmaşul lat. coleus,pl. *colea.
Pentru denumiriale berzeicare pleacă dc la culoareapenajului, vezi B, L
Despre sinonimul rom. cocostirc,vezi 13,III; tot acoloşi desprecocobatză.
2. în domeniul germanie
1) Denumirea cea mai răspîndită are la bază radicalul Î,-e. *ster-'starr,
care în germanicacomunăs-a dezvoltatîn *storka«*strgo) şi.din care descind:
ahd. siorah; mhd, SlOTCh,
mnd., mnl., ags. storc, engI., d ăn., schwed, siork.,
a nord. siorkr, Radicalul germanie comun este inrudit, probabil, eu gr. t.orqos
,Geier', "Schwan' (Fr. Kluge, Etgm. Wb. eli. Spr., 19. AuD.,p. 759; FI'. L. K.
Weigand, Dt. Wb., 5. Aun., Il, p. 979; A. Walde J. Pokorny, op. cit., II,
p. 629). înrudirea eu v. sI. :;[ruldi,pe plan indoeuropean, este susţinută de
St. Mladenov,.Etimoloyiceskii prauopisen rdnik na br'ilgarskijaknizouen
ezik, Sofia, 1941, p. G98: v. sl.sfru/diar proveni din radiealul i.-e. ,.stăr-(ef.
!it. sfarkus 'cigogne', let. stiirks, sliirkis, farcills 'iet'). V. sI. slrilkzlstă la baza
cuvintelor: s.-cr. ,siile,bg. stdrke!,rus. "facil (mai vechi sterh), la rî:ndul lor
Înrudite cU askand. siorkr, ahd. storah, germ. Storch. Aâăugăm eă radicalul
veehi slav se întîlneşte şi în dialedele româneşti (sti/e,sare 'barză', consemnate
şi in mat.erialulALE), precum şi în cuvîntul compuscocos{irc
'id.'. Alţi lingvişti
sînt Însă de părere că denllmirile din limbile slave şi din eele baltiee sînt Împrumutate din limbilegermanice.Astfel, FI'. Kluge, op. cit" s.v., serie: "Aslaw.
sinlkil, russ. slach, lit. slarlws, akorn. storcsind aus germ. Sprachen entlehnt".
6,Prof.G. Ivănescumi-acomunicat
întretimpcă informaţiai-a fost furnizatăde
scriitorulIon MarinAJmăjan,
originardin ValeaAlmăjului.
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b) O creaţie vgermanică din elemente moştenite din indoeuropeana
comună este radicalul germanie and. *oda{aro <*uda-faran- (> +odabaro;
cf. mnl. odeuare,mnl. ouieuaar,germ. Adebat 'eigogne'). Primul cuvînt, *l1d-,
are la bază rădăcina verbală indoeuropeană *i!udh- 'Ieuchten', 'fIiessen', din
care s-a derivat ags. uiadhumt a } m. '\Voge', "Strom', 'Flut', 'Meer', incluzînd
ideea de 'su mpf'igeStelle, Ieuchte Wiese', Al doilea element este germanie.
{aran 'gehen', moştenit din indoeuropeanacomună. Sensul iniţial al denumirii
a fost ' Sumpf'gănger'. Destul de timpuriu, primul element a fost apropiat,
prin etimologiepopulară, de as ăchs. od, ahd, ot, a nord. audhr 'GILck', 'Heichtu m', iar al doilea de -boro'TI'ăger'. In acest mod s-a creat credinţa că barza
ar aduce noroc în casa pe care îşi face cuibul, iar mai apoi şi ideea că este
aducătoare de copii (Fr. Kluge, op. cii., p. 7, sub Adebar). Dintre numeroasele
variante fonetice înregistrate de ALE, 'l'iilbcR pare a fi rezultat printr-o
conta minaţie dintre Adebut şi numele propriu Adolberi, ca şi frizon. eiberi
'id.' .
c) În citeva puncte s-a notat răspunsul Il'al1;}(ldr(iz'ano(br), variantă
dialectală a germ. Honoter'cigogne', din care se explică,probabil, şi denumirea
germ. dial. l'an;mo(lJr,înregistrată o singură dată în materialul ALE.
el) În ciuci puncte izolate elinAnglia şi într-un punct din Irlanda apare
termenul heroti (heronseui],Hadicalul este fr. medieval hairon (fr. modern
heron], împrumutat, la rîndul s[\11,din gcrmanic. haigro'Heiher' (=bîtlan),
care a pătruns şi În italiană [aqhirone, airone), Din fra nceză, termenul a
trecut şi în spaniolă (uu on}, portugheză {uitiio}, franceza de sud (aignl),
catalană (uqr«), Cf. şi derivatele: sicil. areiia, prov. aigrela ( fr. aigrctie)
'Silberreiher' (REW", 3991). Hadicalul germanic lwigro a intrat ,i în limba
finJandeză, bâikara ' eigogne'.
e) In două puncte din Anglia şi în cinei din Irlanda, ALE î:iJregistrează
răspunsul eranc 'eigogne'. Ca şi în alte cazuri, denumirea este rezy.ltatul unei
confuzii, căei radiealul, prezent. şi In ahd., asăchs. krono, mhd.iaane, mnd.
kran, mul. aarle, nnl. kraan, ags. eran (şi mhd. ];r11on,mnd. kri5n.,\vestf.krlÎne),
are peste tot sensnl 'Kranich' (==cocor).Pe plan indoeuropean,'acestecuvinte
sînt înrudite eu armeanul knmk, gr. geranos,v. corn.,korn., hryt., kyrnr. garan
'Kranieh', v.gaIl. Irigaranos'mit drei Kranichen', lit. garnys 'Heiher', ' Storch',
lat. y' IÎs 'Kranieh', toate provenind din radicalul indoeuropean *ger- 'heiser
sehreien'. Prin intermediul unei forme de hază *gerl-, s-aII format şi lit. giruc,
apreuss. gcrWf,v.rus. zCJ'avli.
'Kranich'. Numelevcst-indoeuropeanal eocorului
sehazează pe strigătul grul!, kruh al p{lsării (Fr. Kluge, op. cit., p. 399--400).
Merită a fi subliniat faptul că schimbareasemantică de la 'eoeor' la 'barză' s-a
petrecut În modindependent,pe de o parle În unele părţi ale InsulelorBritaIlice,
pe de altă parte pe teriloriul de limbă finlandeză, adică În regiuni în care
harza ml··ieunoscută sail este cunoscută prea puţin.
f) Referitor la răspunsurile kb'eprwr,kn'eparnJr, vezi R, II.
3. În domeniul slav
a) Pentru reflexele slave ale v. sI. strukL'i,vezi A, 1, 2, a.
il) S.-cr. roda 'eigognc' «*rJdâ) face parte din familia indoeuropeană
reprezentată de lat. ardea 'Rciher', de gr. tp(Ui)oc;,p(Ui)oc;
'id.', de aisI. aria
'ein Vogel',de schwed.drta 'Kriekente', de anord. erUa'Bachstelze' (A. Waldc,
op. cit., p. 57; A. Walde- J. Pokorny, op. cit., I, p. 1/17).
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c) Radicalul Y.sl. botijanii(nesigur)stă la baza denumirilordin maimulte
limbi slave şi din unele puncte lituaniene şi letone ale ALE. E. Berneker,
SI. etţim. Wb.,p. 78, înregistrează următoarele variante: pol. bocian "Storch'
(dial. bocan,bocuui,bocek, bociek, bocisu],
bocoti,bosiek,bucieti,bocsoti
}, kasch.
+ klobocion,obersorh. bacon, niedersorb. boson,plb. bii'olan: Din poloneză
sînt împrumutate bielorus. bucati, slovac. bocinii, lit. baciiinas.
Făcînd observaţia că radicalul acestor variante nu poate fi folosit În
discuţiile etimologice,E. Berneker apropie cuvintul polonez de germ. Adebar.
El relevă faptul că În secolulal X'V'l-leaplutasii de pe Vistula numeau barza
cu expresia ksiqdz Wojtck'Priester Adalhert', menţionînd şi confuzia dintre
numele propriu Adalberişi germ. Adebar în unele dialecte germane de nord,
confuziela care ne-am referit mai sus. De aceea, cuvîntul polonez bocuui
putea fi o formă coruptă a numelui Wojcieh (poate în vorbirea copiilor).
d) După culoarea penelor, au fost create denumirile: rus. dial. buseli;
buseî, busoti "Storcb', ucr. btisel",gen. sl' a, busk« 'id.', bielorus.btisel,gen.
buseia "id.",pol. dial. busiek, busko, bus, busek, busie], busel'junger Storch'
apoi rus. dial. bnzani "Storch",ucr. buzok"id".,buza n. 'Junger Storch'. Aceste
cuvinte stau în legătură cu rus. bâsy}/dunkelblaugrau,dunkelgrau,aschfarben',
rus. busk»'Tier, namentlich Katze mit 80 gefărhtem Fell', rus. btisel",cu sensul
dialectal "Schimrnel','Uberzllg auf stehendem Wasser' (bosgj este În Cintecul
lui lqor un epitet al lupului) şi au fost folosite la început pentru a denumi
specia Ciconuinigra (E. Berneker, op. cit., p. 104). Denumirea a pătruns şi
în limba liluaniană: bilsilas 'Storch'. Probabil că tot acestui grup aparţine
şi varianta hielorusă,înregistrată de ALE, v'es'al'ok'cigogne'.
e) Hus. aisl 'schwarzer Storch', ucr. h6jsler « pol.), pol. haisler m.
haistra f. 'id.' provin, probabil, din dialectul german "niederdeutsch": holst.
mecld.heisir, pomm., livI. haeslr (şi lwister, hiister), eare sînt reflexe dialeetalc
ale germ. Eisler 'Corvus pica' (E. Berneker, op. cit., p. 25--26; Fr. Kluge,
op. cit., p. 163-164).
f) In două puncte hulgăreşti, înLruIlul macedoneanşi în două ucrainenc,
pentru Iloţ.iunea"cigogne" maLerialul ALE înrcgistrează răspunsul capla
(var. coplja). Varianta cap, cu acelaşi sens, apare in nouă puncte depe terito
riul de limb{tcehă. In alte limbi slave, acest radical are sensul 'Ileiher' (bît
lan) : rus. caplja, capura (şi caplja), uer. capla, s.cr. c'aplja, slov. caplja,
pol. csapla, soraba de sus capla, bielorus. câpl'a. Hadicalulpare să fie () creaţie
expresivă (onomatopeică), eL verbele slov. capljâii, capkati 'pHitschern',
uer. eapâlg s'a 'wankenc!gehen', v. s1. eapajo, capaii (E. Berneker, op. cU.,
p. 135-13(3). Hom. dial. ceacW'hîtlan' (ALR s.n., h. 7lfi, bUlan) este Ull
împrumut din slavă.
g) În limbile rusă şi ueraineană, ALE înregistrează şi denumirile rus.
cernâgus, brnagllzij, ucr. cornohllz,alcătuite din cuvintele cetno 'negru' +
gust 'gîscă'. Denumirea a fost folosită iniţ.ial numai pentru Ciconia nigra.
11)Intr-un singur punct hulgărese .din sudest, la frontiera cu Turcia,
sa primit răspunsul koj 'cigogne', al eărui ctimon este neclar.
4. în domeniul baltic
a) Pentru denumirile !it. slarka, slarkus, leL. starkis, vezi A, 1, 2, a.
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h) Cuvîntul lituanian gandras "Storch' (v. prus. gandarus 'id'.) a Iost
apropiat de unii de lat. amer, -eris 'Gans' (*lzanser), de v. ind. hosa-li, lzqst
'ein Wasservcgel', de gr. X+,v,
X'l)v6c;,
dor. X(;.'v,
de irlandez. mediugiis "Schwan",
de ahd. qans 'Gans', de lit. zqsis, de v. prus, sansq 'Gans', de v. hg. gQsletc.
Această explicaţie este respinsă de A. Walde,Lai. etym. Wb.,p. 46. In A. Walde - .J. Pokorny, op, cil., I, p. 5:16,cuvîntul lituanian (şi cel prusian) este
.apropiat de germanic.*gan[d]rosau de sl. gQdQ,menţionîndu-seşi germ. qania
'eine Art Gans", ahd. ganazzo "Gănserich'.
c) Lit. garnys "bltlan', 'barză' ar avea la bază, după unii, radicalul Î.-e.
*ger-(onomatopeic),din care ar preveni şi : lat. grus, qriiis, gr. ytpavoc;'cocor',
cy mr., corn., hret, qaran 'id.', gal!. taroos triqaranus (uher einem Stier mit
drei Vogeln auf dem Răckenj, ahd, ctanuh, ags. eran, nhd. Kratiich, Krahn,
Iit. gerve,prus. gerwe,v. bg. zera/Jl,anu. kI'llnk 'Kranich' (A. Walde, op. cit.,
p. 55 ; A. Walde -- J. Pokorny, op. cit., r, p. 592). Sensul 'cigogne' din lituaniană, atestat şi În 15 puncte din ALE, este motivat de eonfuzia, constatată
.cIemai multe ori În diferite limbi, dintre 'cocor' şi 'barză'.
d) Lit. giJias, guiL'zlys'Storeh' are la hază radicalul i,-e. *geu- (cf. gr.
"(UY"f)C;
'Wasservogel',v.isl. kok'Schlund', Gurgel',let. gLl.'ia
'Kropf eines Vogels'
(E. Berneker, op. cit., p. :43, 375; eL şi rom. gllşă 'Kr.opf'). Cuvîntullituanian
ar fi însemnat la Inceput 'Vogel mit Kropf' (A. Walde'- J. Pokorny, op. cit.,
1, p. 559). întrucît toate păsările au guşă, o altă explicaţie, mai plauzibilă,
este aceea pe care o deţin de la praf. Algiridas Sabaliauskas,elela Institutul de
limbă şi literatura lituaniană al Academieide ştiillţ.eaH. S. S. Lituanielle,Vilnius (prin hunăvoinţapraf. A. Vraciuelela Universitatea din Iaşi): după toate
prohabilităţile, lit. glzZa,,gllzi'zlis(dimÎnutiv) ar sta în legătură cu vh. lit.
giliinti 'a merge Îllcovoinelu-se,Înghesuinel
u-se', vh, gfiztis 'a Se ghemui',
'a se strînge'. Denumireaa putut avea drept motivare mersul specifical acestei
păsări.
f
e) Pentru !it. biIsilas,vezi A, 1, ;, d.
"
I) Neclarificate etimologic ali rămas: let. svClelis,let. 'zugllrc, zurejs
'cigogne'.
5. în limba greacă
a) Pentru lelekas, care este denumirea cea mai răspÎndită, de origine
turcească, vezi A, III, a.
h) Gr. pelekrinos(pilikânus) are atit sensul 'sorle de pelican', cît şi
'eigogne'.
c) Gr. pelatyas este aleătuit din gr.m:A6s (nz),A6c;)
'de couleur sombre,
IlOirfltre, noiI"+ &:py6C;
'brillant', 'bla ne' (aşadar 'der schwarzweisse') şi
are atît sensul 'Storeh', cît şi 'Schwan' (A.Walde·- J. Pokorny, op. cit"
II, p. 53).
d) Gr. yM:poc;,
care înseamnă 'mouette', 'goeland', este atestat Într-un
singur punct din nordul Greciei cu sensul 'cigogne',
e) Tot o singură dată este notat în materialul ALE gr. kalamokanris'eigogne', cuvînt alcătuit din gr. xaA&[L'.
'trestie' + x:Xvr,'picior', la origine o
metaforă: pasărea cu pieioarele ca trestia.
f) Gr. kapkânus, atestat de ALE de asemenea într-uIl singur punct, a
rămas neexplicat din punct de vedere etimologic.
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f:i. în limba ţigănească
a) Denumireaţig. btiri cirikli Înseamnă,după precizăriledate de .anchetator,'big bird'.
h) Denumirea c;angzngll
înseamnă 'footed one'.
c) Denumirea ginllardo Înseamnă 'long one'.
d) Denumirea trânos 'cigogne' este împrumutată din limba suedeză
(cf'.tron, anord. trena 'Kra nich",în A. Walde -- J. Pokorny, op, cii., 1., p. 592).
e) Denumireabotsanosaparţine tipului slav bocian(vezi 1, 3, c).
7. In limba osetă (iraniană)
In două puncte din Caucaz, f1LE înregistrează răspunsul urs kaesaqlas
'cigogne' în limba de origine iraniană a oseţilor.
Il. DENUlVIIH
[ ÎN LIMBILEFINO-UGH
ICE
a) Denumireafinlandezăhâikara (ca şi cea estoniană haigri) are la bază
un radical germanie*hraigran-(care poate fi dedus din ags. hrâga) > *haihran.
În ahd. este atestată varianta heiliaro,În mhd. Iieuţer,În anord. heri, heqri,
în schwed. hiuşer,În Ir. heron, Alte variante sînt ahd. reigaro, mhd. teiqer
mnd. reger, mnl. t euţher, din care se explică nhd. Reiliet 'bîtla n'. Radicalul
denumea, iniţial strigătul răguşit pe care îl scoate bîtlanul (FI. Kluge, op. cii.,
p. 593; A. Walde - J. Pokorny, of!. cii., 1, p. 416).
b) În estoniană, denumirea toonekurq'cigogne' are înţelesul 'Kra nich,
des Todes' (=cocorul morţii) şi este folosită pentru Ciconia nigra, care-i
considerată o pasăre aducătoare de moarte. Deţin această informaţie, ca şi
cele referitoare la cuvintele următoare din estoniană, de la prof. Paul Aristc,
din Tartu, membru al Academieide ştiinţe a H. S. S. Estoniene (prin bunăvoinţa prof. A. Vraoiu de la Universitatea din Iaşi).
c) Cuvîntul kure 'Kranich' (=, cocor) mai apare şi În denumirea estomană, înregistrată de ALE, saksama kLlfg(literar saksamaa),care Înseamnă
propriu-zis 'Deutschlandskranich'. De asemenea şi în denumirea k6dukllrg,
care are sensul 'Hauskranich". Determinantul saksamoa 'german', 'din Germania' este prezent şi în denumirea est. sâksamapae,mke'eigogne', atesta tă
() singură dată în materialul ALE.
d) Est. tOl"S 'cigogne' este germ. S[oI'el!.
e) Acelaşiradical german pare a fi prezent şi în finalul denumiriiudmUI'tiene kllZ'sluri.
f) In limba mari-ceremişă, din familia fino-ugrieă, denumirea este
cGrlange.
g) Denumireapentru 'cigogne'în limba maghiară,gâlya, nu are o etim.o-logie clară. Barezi Geza, ]}[aguar Sz6/,eljtăSz6tar, Budapest, 1941, p. 9;">,
precizează că etimologia este necunoscută, iar D. Bartha Katalin, M. Ny.
XLIX, p. '163-465, admite o origine onomatopeică. Informaţiile le deţin
din Lajos Tamas, Et!Jm.-hist.Wb. d. ung. Elan. im R.wn., Budapest, 1966,
p. 387, sub galie.
h) Denumirea maghiară kd.trintsiismOdoI'înseamnă 'pas[[reeu catrinţă',
fiind notată .Într-unpunct maghiar din Homânia. Primul element esLerom.
calrinţă.
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III. DENUMIHI
ÎN LlMHIUTUHCICE
a) Turc. leţţlek.( < arab. leklel'gît lung', 'pasăre cu gitullllllg') a pătruns
în limba grecească(24 de puncte în materialuIALE), în bulgăreşte (8 puncte],
în limba ucraineană (4 puncte) şi în două puncte caraimienede pe teritoriul de
limbii lituaniană.
b) Denumirea turc. tuizi baba (var. hadeibaba} este alcătuită din hai
'pelerin' -+-baba 'tată'. Ultimul cuvînt este folosit şi pentru denumirea altor
păsări: turc.ak baba înseamnă 'der Geier'
vultur), turc. baba kindi denumeşte curcanul (Truthahn) (\V. Rad'iaff,Versuch einesvViirterbucliesder 'I'iirkDialecte, IV. Band, St, Petersbourg, 1911,p. 1564, unde, însă, Iwgibabanui
ânregistrat).
c) Alte denumiri în cap. C, 22.
IV.D.ENL'MIRI
îN LLVIBlJ.E
CALCAZIENE
Vezi cap. C, 24.
B. PROCEDEE JN CI1EAHEADENUMIHILORPENTI{U "CIGOQNE';
I. DENUMlHIDUpACULOAHEA
PE:\fA.JULCI
Pentru specia Ciconiaalba există.cîteva denumiri care au la bază adjecti-'
vul cu sensul 'alb' . Este cazul cuvintelor româneşti barza [bersoaicii] ,batz
(m.), substantive provenite dintr-un adj, barz;-ă 'alh,-ă'. Tot astfel ro m.
,bardăşm., bârduş m., bardăşăL au la bază adj. de origine albaneză bardhos
'albicios',' O motivare identică se găseşte in numele gr. xuxvoc;"Schwan', al
cărui sens este 'der Weisse' (A. Walde -- J. Pokorny, op. cit., 1, p. 378)
Deoarece chiar la specia Ciconia alba virful aripilor este negru, 'denumirea
grecească nzAci.py6c;
«nzAOc;'negru' +&:py6c;'alb') reflectă perfect această
realitate. Cum am mai arătat, gr. nZAapy6c;
are şi sensul' Schwan' l = lebădă).
Aceeaşi motivare după culorile penajului (alb şi negru) o înt.ilnirhîn creaţia
metaforicăkâirintsăs modor'cigogne',propriu-zis 'pasăre eu catrinţă', dintr-un
punct de limbă maghiară din Homânia. Partea neagră a llenajului a fost
comparată cu o fustă (catrinţă).
'
Pentru specia Cicotiianiqr«, al cărei pcuaj este de culoare neagră-verzuie
eu reflexe metalice (numai abdomenul este de culoare albă), sint ilustrative
denumirile din mai multe limbi slave (rus., ucr.cbielorus.. pol.) şi din lituaniană,al căror radical, rus. bIlsyj, are sensul 'dunkelblaugrau', 'dunkelgrau",
'aschfarben'. Culoareapenajului, în cazul aceleiaşispecii, constituie motivarea
şi pentru denumirile: fUS. ccrnaglls (brnagllzzj) şi uer. eOrnOhlÎZ
'cigogne",
{le fapt 'gîscă neagră'.
.
II. DEKCNl!HI
Dep:\.C0rvIPOHTAMENT
Cuvintele din limbile germanÎee nlld. Slol'ch, ags. sion:, eIlgl., dăn.,
sehwed.storkele., cu numeroasevarianLefonetice consemnateÎn ALE, precum
şi denumirile eehivalente din unele limbi slave (s.-er., maeed.. §trk, slov.
,t;)rk, storklja, bg.. §tiirkâlete.), din limbile baltice (lit. slarkas, let. starkis)
sau din romflnă (lârk, slin:) au la bază un radical i,-e. eare Înseamnă'ţeapăn',
'rigid': "Der Voge1isi nach seinem stelzenden Gang henannL'" (FI'. Kluge,
op. cit., p. 7;')4).
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Dacă explicaţia profesorului lituanian Algiridas Sabaliauskas, menţionată mai sus, este adevărată, atunci denumirealit. gllZas(gzdlltys) este motivată de mersul caracteristic (încovoiereacapului, a gîtului) al acestei păsări.
De asemenea,statul ei într-un picior explică denumirea ţ.igănească cangingll
'footed one', iar mărimea ei apreciabilă expresiile Miri Cirikli 'big bird' şi
gingard.o'Iong one', tot din limba ţigănească, Cum am mai arătat, o metaforă
stă la baza denumirii greceşti Xo:AOC[J.oxocv&:;;,
care înseamnă '(pasărea) cu
picioarele ca trestia'. Turc. leylek Înseamnă la origine (în arabă) ,(pasăre)
cu gîtul lung', iar denumirea turc.hagibaba se referă la faptul că herzele migrează.
După zgomotul caracteristic pe care îl face barza cu ciocul, s-au creat
denumirile germane khepnet, knepornor, kl6petstJl'oe, kl6p>rsti!(ef. germ.
klappem 'a clărnpăni din cioc', expr. der Siorctiklapperf).O creaţie expresivă
(onomatopeică) pare a sta şi la baza variantelor din unele limbi slave ale
denumirii câplja, eventual şi a magh. g61ya sau a s.-cr. .krapl'a 'cigogne',
Preferinţa berzei pentru locurile mlăştinoase a putut genera denumirile
germ. Adebar, nl. ooieoaar [uiuet), al căror sens iniţial a fost 'Sumpfgănger'
(= cel care merge prin mlaştini). Credinţa că barza aduce noroc sau copii'
a plecat de la această denumiregermană, ale cărei elementeeomponenteau fost
răstălmăcite ulterior prin etimologiepopulară (vezi A, 1,2, b). Ar fi interesant
de .cunoscutrăspîndirea în Europa a acestei credinţe. Prin ea, sau prin Iaptu]
că barza este şi vestitoarea primăverii, s-ar putea explica denumirea, din
unele dialecte cehe şi slovace, bogdan, boqdăl, bolida!'darul lui dumnezeu'.
III. DENUMIRI
DATOHATE
UNOHCONFCZII
La nivelulgraiurilor populare a nchetate de ALE s-au produs numeroase
transferuri de denumiri, cauzate de marea asemănare a diferitelor specii ale
ordinului ciconiitormelor şi din necunoaşterea mai îndeaproape a diferitelor
specii.
In această sit.uaţ.iese află denumiri ca : lat. eieonia,al cărei sens iniţia r
a fost 'Huh n' (= găină); lit. qaiulras, care face parte din familia indoeuropeană a denumirilor pentru' Gans' (= gîscă) ; gr. YÎ,&po:;;,
care are şi sensul
'moutte', 'goeland' (=cpescăruş); gr. rtet,E:XXV
'sorte de pelican",dar şi 'cigogne';
rus. ăettuiqus, ucr. cornohu»,propriu 'gîscă neagră'.
Exemple pentru confuziile dintre Ciconui alba (sau nigra) şi Ardea
cuierea 'Heiher' (= bitlan) ni le oferă d(numiri ca: s.-e1'.roda 'cigogne',
ai cărei corespondenţiîn alte limbi il1doeuropeneau sensul principal 'Reiher'
(apar şi sensurile 'Kriekente', 'Bachstelze'); germanie. *lwifl['(ll!'Reiher',
prezent în limbi ca finlandeza, estona sau engleza, are în acestea sensul
'cigogne'. Radicalul slav (:aplja 'Reihcr' are în limbile indicate mai sus (hg.,
maced., ceh., ete.) sensul 'eigogne'; rom. sare 'Reiher' est,e folosit dialectal
şi eu sensul 'cigogne'.
Frecventă este Înlocuirea denumirilorpentru Ciconia alba (sau nigra)
prin eele folosite pentru Gl'lIScinerea 'Kra nich'. Astfel, lit. flamys ' Storch',
dar şi 'Heiher', este Înrudit eu lat. grus 'Kranieh', gr. Y€POCVOc;
'id.', v. bg.
zel'avl'jd.' etc. Sensul' cocor' este priulOrdiaI şi În elenumirile estoniene tOO!1
('lWl'g'Kranich des Todes' şi 'Storch', saksamaa kLlrq'Deutschlandskral1ich'
şi 'Storch', k6dulwrg'Hauskranich' şi 'Storch'. Denumireaţigăneasei'1t[(1nO$
'Storch'vine din sued. IraIlll 'J{ranich'.
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Mai neobişnuită este transferarea denumirii folosite pentru pasărea
Pica pica 'Elster' (= coţofană,ţarcă) asupra păsării Ciconia nigra, ea în
cazul pol. haister, haisira 'schwarzer Storch', ucr. luiisier,rus. aisi etc., a căror
etimologie se clarifică prin diferite reflexe dialectale germane de nord ale
germ. Elster,
Cu totul singulară, atît în cadrul acestui cîmp onomasiologic,cît şi În
limba română însăşi, este denumirea românească cocosiirc'cigogne'. Ea a
rezultat prin compunere: rom. cocor 'Kranich' (Gras cinerea) + rom. stire
'Reiher' (Ardea cinerea},dialectal şi 'eigogne', din v.sl. siriikii 'Ciconia alba'.
Etimologiile propuse pentru cocor nu sînt satisfăcătoare. Aria denumiriî
cocosiircesteîntinsă, ea acoperă jumătatea de nord a teritoriului dacoromânesc
(vezi C, 2, b). După modelulei a apărut, Întîi în glumă, şi cocobatză 'cigogne",
cuvînt atestat şi în materialul ALE.
IV. ÎMPRUMUTl:HI
în acest cîmp onomasiologic.cums-a putut constata şi pIUa acum,
împru.muturilesînt destul de numeroase. Pot fi considerate ea împrumuturi,
a căror vechime,pentru cele mai multe cazuri, este greu de stabilit, denumirile
care urmează:
Bg. bârdza < rom. borză.
Ucr. kokosier< rom. cccosiirc,
Ucr. dial, gOlira< magh. g61ya.
Ucr. eabojid< germ. dial. h6boJd (= Adebar},
Oland. eibiJl< ..frizon. eiberi (= Adebar),
Rom. dial. stire, stilc 'eigogne' < v. sl, striikii.
Lit. baisonas [boisencs] < pol. bocian, hielorus. buisân,
Lit. busilas < bielorus. btisel.
Rus. aisl, uel'. luiister < variante dialectale ale germ. Elsiet;
Udrnurd. aisi < rus. aist.
._"
Udmurd. kussturi pare să aibă În partea finală germ. Storcli.
Bg., gr., ucr. au Împrumutat turc. leulek,
'
FinI. hâikara, cst. hâîgri < germanie. *hraigran, *haigran.
Est. lor.§<--=
gerlu. Slol'ch.
Ellgl., irI. heton < Il'. mediev. Iwiron.
'fig. bolsânos< slovac. bocian.
Tig. iranos < suedez. lrana.
'fig. sl6rJlO< germ. StorcI!.
Tig. .$irita< maced. sirk.
C. ARII LINGVIS'fICE PE TEHITORIUL EUROPEAN
Repartiţia teritorială a fiecărei denumiri nu este, de cele mai multe ori,
în coneordanţă eu limitele diverselor eomunităţi lingvistice naţionale, în
sensul că aria descrisă de una numit radical depăşeşte, de regulă, graniţele
limbii eăreia îi este propriu. În urma acestei constatări, vom că.uLasă delimiUîmprincipalelearii descrisepe teritoriul european de denumirile mai importa.nte, grupînd În aceeaşi arie variantcle rnorfo]ogiceşi fonetiee care aparţ.in
aceluiaşiradical. tn această operaţiese întrepătrund pundul de vedere al geolo-
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giei lingvistice (diaoronicj cu cel al geografiei lingvistice (sincronic).Plecînd
de la acest cadru mai larg, poate fi mai bine realizată istoria fiecărui element al cîmpului onomasiologicîn discuţie.
1. OpI imă arie este cea descrisă de urmaşii lat. ciconia. Abstracţie
făcînd de teritoriul romanie răsăritean, unde deal/ia a dispărut, aria cuprinde
toate celelalte domcuii romanice, cărora li se alătură şi insula Malta, unde
denumireaa fost preluată din italiană. VariantelefoneticeÎnregistrate de ALE
sînt în concordanţă cu evoluţia Io.neticăproprie fiecărei limbi romanice.în
parte, Q explicaţie specială necesită varianta portughezii saroqonha.Cum am
mai spus, varianta wall. stnin provine din v. fr. ceotne",
2. Cain atitea alte cazuri, româna se deosebeşteşi în cazul acestei denumiri de celelalte limbi romanice. Teritoriullingvisticdacoromân este împărţit
în două arii.
.
.
a) In jumătatea de sud a Homâniei, într-un punct din Bulgaria şi Întrunul din sudul R. S. S. Moldoveneşti,ALE consemneazădenumirea barză
(pentru .detalii, vezi A, J, I, h).
h)Îneepînd din Banat şi trecînd peste Crişana, Maramureş,.jurnătatea
de nord a Transilvaniei, Bucovina şi pînă pe la mijloculjumătăţii de sud a
Moldovei,se Întinde aria denumirii cocosiirc, Acest cuvînt este general;şi î Il
punctele anchetate din H. S. S.. Moldovenească,exceptînd localitatea sudică,
deja menţionată, cu răspunsul barză. Formaţia româneascăparticipă, prin al
doilea element, stire, la aria slavă eu striikii, şi implicit la cea germanică şi
Iituaniauă.
3. Spaţiul germanic este dominat de reprezentanţii radicalului i.-e.
*ster-> germanic. corn. *slorka. Aria se Întinde din nordul Alpilor pînă în
Peninsula Scandinavă, în Anglia, Irlanda şi Islanda. în Anglia, aria este
Iărămiţată, fie pentru că nu s-a primit nici un răspuns, fie eă au fost notaţi
alţi termeni, cum ar fi heron (Iieronseui
), crane, pelican 'cigogne', acesta din
urmă de provenienţă cultă. În mai multe regiuni, de pildă în Scoţia, dar şi
în cea mai mare parte a Peninsulei Scandinave, barza nu este cunoscută şi,
adesea, nici denumirea ei. Cum precizează un comentariu care Însoţeşte materialul ALE din Suedia, această pasăre vine numai în partea de sud a acestei
ţări. Prin intermediul limbii de cultură, numele e cunoscut însă peste tot.
4. în nordul Germaniei,pe teritoriul de limbă olandeză şi în dialectu1
Irizon se Întinde aria descendenţilorcuvîntului germanie *odafaro(germ. Adebar, oland. oieuaar etc.), În Germania aria lui nu este unitară. Ea este Întreruptă fie de răspunsurile cu SloljCh,
fie de cele eu Klappersiorcli,Honoieretc.
5. Domeniulslav se caracterizeazăprintr-o mare bogăţie de etirnonuri.
Dintre acestea, urmaşii v. sl. siriiki: sînt atestaţi în materialul ALE numai
în limbile slave meridionale. Pot fi distinse două arii. Prima, cea mai Întinsă,
cuprinde teritoriul Bulgariei, Macedoniei, apoi sudul şi estul Iugoslaviei,
de-a lungul graniţei cu Bulgaria, precum şi trei puncte dacoromâneşti de
sud-vest. A doua, mai mică, dar compactă, se află in Slovenia. Cum am mai
spus,. radicalul este prezent şi în rom. cocostirc.
7 Hefcrilor
la Ir. cigogne,
Comitetul
Naţ.ional
Fr811GeZ
pentruALEfaceunnătoareăprcclzarc
:
"Le
mot
n'a
pas
el(,
dlalccl.allsc
dans
l'aire
gallo-romane
eleHre
Franee
lesdialeetologues
se sontpeuoccupesel'l1H
motqui, dansles diversparlers,scmhle
un;mot
de la langue
genernle.
pltlsou 111oin5
paioise.[)'aillcurs
la eigogncn'estpas un oiseauhiencollllll dans
tonle, les f{>giollS
de France".
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Hadicalul În discuţie a fost, foarte probabil, împrumutat din limbile
germanice (*siorka), ca şiechivalentele lit. siarkas şi let. siarkis. Faptul presupune o vecinătate străveche a acestor grupuri lingvistice, aflate astăzi
la o atit de mare depărtare. In orice caz, limbile slave meridionale aveau
această denumire încă din patria primitivă a slavilor. Contactul lingvistic
cu germanicii a avut loc, desigur, Înainte de deplasarea slavilor meridionali
spre sud-estul Europei (secolul al VI-lea e.n.).
6. Cele două zone sud-slava descrise de urmaşii cuvîntului v.sl, siriikt:
(vezi 5) sint separate de aria întinsă a termenului s, - CI'.roda 'cigogne'. Hadicalul acestei denumiri, absent în toate celelalte limbi siave, provine direct
din indoeuropeana comună (vezi A, 1, 3,b). întrebarea care se impune este
cît de veche poate fi această arie. Au avut, oare, strămoşii sîrbilor şi croaţilor
la venirea lor în Peninsula Balcanică, În secolul al VI-lea, aceeaşi denumire
pentru barză ca şi bulgarii şi slovenii de astăzi, pe care apoi au părăsit-o
în favoarea actualului roda? Sau: a existat radicalul acestui ultim termen
În patria primitivă a slavilor numai la grupul sîrb şi la cel croat'? Sau ; au
preluat strămoşii slrbo-crcaţilor denumirea roda de la populaţia autohtonă
din Peninsula Balcanică? In ultimul caz va trebui dovedit că limba iliră
(sau iliro-panonică) poseda, ca şi latina (lat. ardea 'Reiher') sau greaca (gr.
zp(Ulh6<:;,
pC;Ua6<:;
'Id.'), u il reflex al i. - e, *ndii. Actuala repartitie a arillor
.slave meridionale referitoare la denumirile în discuţie pare a sprijini ultima
ipoteză. înlocuirea denurniriislrLikt1prin roda a avut loc, probabil, pe teritoriul Peninsulei Balcanice.
7. În două puncte bulgăreşti, într-un punct macedonean şi în două
ucrainene, a fost înregistrat răspunsul câpla (câplja), al cărui radical este
prezent şi în aria mai Întinsă depe teritoriul limbii cehe (cap). Fiind vorba de
o creaţie onomatopeică,comparabilăcu cele din germană [knepner,ktieppernet, Klappersiotch), aceste denumiri slave nu pot justifica postularea unui
radical slav comun şi nici a unor împrumuturi tardive între limbile slave,
.declt î il cazuri cu totul rare. In cele trei arii, aflate la mare depărtare, denumiuile au putut apărea în mod independent, ca dezvoltări convergente de la un
.radical onomatopeicapt să imite zgomotul făcut de barză.
8. Aria termenului bogdan 'eigogne' (vezi B, II) e;".itealcătuită din 2
puncte de limbă cehă şi 2 puncte de limbă slovacă. '
H. Mult mai Întinsă este aria descrisă de termenul botijană (vezi A, I,
3, c). Acesta există în Slovacia, eu excepţia celor două puncte de sub 8, în
două puncte ucrainene vecine cu Slovacia, în toată Polonia, Într-un punct
de limbă cehă situat la frontiera cu Polonia, În soraba de sus (7 puncte), în
Ucraina de nord-vest (4 puncte), în aproximativ jumătatea de nord a teritoriului bielorus (13 puncte), în limba lituanlană (4 puncte) şi în limba Ietonă
(1 punct). Centrul de iradiere al acestei denumiri trebuie căutat in limba
poloneză.
10. Spre răsărit şi spre sud de aria precedentă, în jumătatea de nordvest a teritoriului de limbă ucraineană şi în jumătatea de. sud a teritoriului
hielorus, precum şi, parţial, în lituaniană (4 puncte), se află aria Întinsă cu
reprezentanţii radicalului slav răsăr itean blÎsyj. într-un punct ucrainean
anchetat în România apare varianta ucr. busjok,Din punct de vedere morfnlogic şi fonetic, aria acestei denumiri cunoaşte două suhdiviziuni : prima ,
.situată În partea de sud, în care apare numai varianta uel'. busko, a doua,
.2- Anuarulde Iingvtettcă211
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În nord, în care apar ucr. btisjok,busol,bielorus.busel,lit. busilas.Înlre aceste
două zone se află prelungirea ariei cuvîntului bociati(vezi 9).
11. La sudul ariei de sub 10, tot pe teritoriul ucrainean, cu prelungiri
şi pe teritoriul de limbă rusă, se întinde o zonă alungită, mai mare la fiecare
din celedouă capete, cu directia generală sud-vest - nord-est,În care termenul
pentru "barză' este cernohuz [cettuiqus},
12. In partea centrală a Ucrainei, la sudul ariei de sub 11, se află zona,
reprezentată pe harta ALE prin 4 puncte, a denumirii ucrainene (de origine
turcească) leleka ' cigogne'.
13. Pe teritoriul de limbă rusă, termenul pentru 'cigogne' este âist:
(34 de puncte). Aria lui (în varianta hăister) se prelungeşteîn 5 puncte ucrainene, care formează un intrînd Între ariile termenilor cernagusşi buseli (vezi:
10 şi 11). De asemenea,rus. aisi a pătruns spre est pînă dincolode Volga, pe'
teritoriul de limbă mordvină.
14. In limbile letonă şi lituaniană, aria cea mai Întinsă este alcătuită.
de tipul siarkas, starkus (lit.), siarkis (let.) (vezi A, I, 2, a).
15. În vestul şi sudul teritoriului de limbă Iituaniană se află aria denumi-·
rii qatulras (vezi A, 1, 4, b).
Teritoriul leton şi lituanian mai cunoaşte şi alte denumiri mai mult
sali mai puţin izolate: let. snetelis;let, zllgllre,Ziiris (neclarificatedin punct
de vedere etimologic),lit. gllzuiis, gz'1ias(vezi A, 1, 4, d), lit. gam!ls (vezi
A, 1,4, c),
16. La fel de lipsit de unitate se prezintă şi teritoriul de limbă greacă.
Materialul ALE indică preponderenţa termenului de origine turcească lelekas:
(24 de atestări), Acest cuvînt, în afară de 3 puncte din Turcia europeană,
mai apare şi Într-o zonă compactă din sudul Bulgariei (5 puncte), precum.
şi Într-o altă zonă, mai mică, din partea de nord-est a aceleiaşiţări (3 puncte).
Reamintimamănuntul că etimonul turcesc este cunoscutşi în sudul teritoriului
de limbă ucraineană, precum şi în zona de limbă tătărască,
17.Denumirilegreceşti mai vechi apar în zone mai restrînse sau chiar
în puncte izolate. O arie compactă, alcătuită din 5 puncte, În care denumirea.
este pelekânos,se găseşte În nordul Greciei (în jurul oraşului Tesalonicşi în
Peninsula Calcidică),precum şi, izolat, într-o insulă din centrul Mării Egee
(Naxos) şi intr-un punct din C:ipru.Denumirea, improprie, a fost semnalată
o singură dată, cum am arătat mai sus, şi Într-un punct elinAnglia.
18. La fel de Iărîmiţată este aria descrisă de denumirea gr. pelarg6s:
trei atestări sînt consemnate în Cipru, altele în două insule din Marea Egee
(Karpathos şi Lemnos)şi încă două în Grecia continentală (în jurul capitalei.
şi în nordul Peloponezului).Atestări izolate, ÎIl cîte un singur punct din Grecia
continentală, cunosc termenii kalamokanâs,kapkânos şi '(laras. Mai ales în
jumătatea de sud a teritoriului de limbă greacă sînt numeroasepunctele în
care anchetatorii A.LE nu au notat nici un răspuns. Aşa stau lucrurile în fi:
puncte din insula Creta. Faptul stă în legătură, probabil, cu absenţa acestei
păsări În zonele respective, situaţie Întîlnită şi În regiuni întinse din nordul
şi nord-estul Europei, în care, pe harta ALE, apare simbolul folosit pentru
a nota absenţa răspunsului.
19. în domeniul fino-ugric avem, mai Întîi, În centrul Europei, aria
maghiară, unitară, eu termenul g6lfJa.
20. în Finlanda, denumirea hâikara (vezi A, II, a), deşi formează pe:
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harta ALE o arie destul de mare, nu este totuşi populară. Faptul rezultă
din comentariul care însoţeşte materialul lingvistic finlandez pentru ALE,
in care se face precizarea: "Pasărea [la eigogneJ nu trăieşte În Finlanda.
Denumirea berzei în limba literară, Iuukara, a fost consemnată în dialectele
actuale numai ca nume al citorva păsări saual unei specii neidentificate de
pasăre". În acelaşi comentariu se, mai adaugă că pasărea şi numele ei nu sînt
cunoscute În limba laponă.
21. în regiunea In care fluviul Volga face marele cot din direcţia est
în direcţia sud, şi anume la nord şi la răsărit de acest cot, se întinde o arie
destul de mare in care apare denumirea din limba mari-cerernişă(familia
Iino-ugrică)carlanl7c' cigogne'.
22. Pentru limbile turcice şi mongole,În afară de aria termenului lelek
(vezi 12 şi 16), harta ALE conţine şi ariile ClIpuncte foarte rare ale denumirilor din limbile: nogaică (sut«), kareaevo-balcară [Eille} şi calrnucă (han'bldu), limbi vorbite în spaţiul cuprins intre nordul munţilor Caucaz, vestul
Mării Caspice, Volga şi Don.
23. în limba başchiră,din aceeaşifamilieturcică, denumirea este qatudl:;
aria ei se întinde la răsăritul celei de sub 21.
24. Un ultim grup de demrmiri provine din regiunea Munţilor Caucaz,
Exceptînd limba osetă, care aparţine grupului irrdqeuropean,ALE conţine
următoarele denumiri pentru.,,la cigogne" din limbile caucaziene : cabard.
psehauia(2 punctej ; eecevo-inguş. stiqalhikohan;(3 atestări).
Principala concluziecare se desprinde din analiza de mai sus se referă.
la Importanţa şl.ii.nţificăexcepţională a acestui Allas luuniarum Europae.
În ciuda faptului că reţeaua de puncte relativ rară pentru un teritoriu atît de
întins nu poate garanta înregistrarea tuturor denumirilor şi a variantelor
populare din limbile europene, materialul prezentat ne oferă' certitudinea
că principalelecuvinte şi ariile descrise de acestea au fost refletate în mod
eu totul satisfăcător, astfel încît să se poată obţine, atît În sinif'ronie,cît şi în
diacronie,o imagineamplă şi profundă, asupra cîmpului onomasiologicstudiat.
Dacă ne referim la domeniul românesc, care ne este mai bine cunoscut,
putem spune că În reţeaua de 77 de puncte a ALE din România nu a scăpat
neinregistrată nici una din denumirile importante ale păsării numită literar
barză. Această const.atare presupunem că este valabilă pentru toate limbile
europene.
'
O altă concluziese referă la rezultatele obţinute în urma analizeilingvistice propriu-zise a cîmpului onomasiologicreferitor la pasărea "la cigogne".
Motivaţiiledcnumirilor pr-incipalesînt foarte variate, transferurile semantice,
confuziilela niveluldenumirilor şi la cel al obiectuluisînt frecvente, împrumuturile dintr-o Iimbăînalta, petrecute de-a lungul secolelorşi chiar al mileniilor,
sînt destul de numeroase, O privire de ansamblu, precum şi o cunoaştere
profundă, În detaliu, se va putea realiza mai bine atunci cînd vor fi făcute
analize asemănătoarepentru denumiriletuturor speciilordin ordinul ciconiifor>
melor, ca şi pentru denumirilealtor păsărivdin cauză că, întocmai ca Înalte
compartimente ale lexicului referitor Ia no.menclaturllepopulare, şi spre
deosebire de nomenclaturileştiinţifice, ne aflăm aici În faţa unor permanente
transferuri semantice, a unor confuziiouomasiologiceşi a unei utilizări lipsite
de preciziunea nornenclaturilorştiinţifice. O bună parte din această dorinţă
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de cunoaştere va putea fi satisfăcută după apariţia integrală a materialului
ALE referitor la domeniul în discuţie,
Întrucît această pasăre migratoare, de care se leagă numeroasecredinţe,
superst.iţii şi legende în toate comunităţile lingvistice europene, a trebuit
să fie cunoscută În această parte a lumii din timpuri imemoriale, ne apare
ele neînţeles lipsa unei denumiri unice pentru ea în limbile i ndoeuropenesau
măcar Într-un grup mai mare al acestorlimbi. Să se fi aflat, oare, patria primitivă a indocuropenilorÎntr-o regiune situată în afara căilor de migraţie sau
de popas ale acestei păsări? Sau: care a putut fi motivarea care a determinat
uitarea denumirii iniţiale unice, în cazul fiecărui grup lingvistic, după desfacerea din trunchiul comun indoeuropean ? La aceste Întrebări se va putea,
probabil, răspunde numai după ce vom dispune de analize cit mai complete
ale altor cîmpuri onomasiologiceapropiate de cel pe care îl cunoaştem acum
diu răspunsurile la Întrebarea 117, la cigogne.
In acest mod, Atlas linquarumEuropaeva deveni, cu siguranţă, nu numai
un instrument de lucru extrem de valoros pentru cunoaşterea şi rezolvarea
unor probleme strict lingvistice, ci va putea fi folosit ca o sursă principală,
alături de datele oferite de arheologta preistorică, de etnologie, de istoria
credinţelor religioase şi de alte discipline, la dezlegarea unor vechi taine ale
trecutului omenirii. Acest atlas va aduce lumini noi atît În problema originii
şi a patriei primitive a popoarelor iudoeuropeneşi neindoeuropene,cît şi În
problema raporturilor multimilenaredintre aceste familii de limbi. El trebuie
privit ca un prim pas în intenţia, deja formulată de unii lingvişti, de a se
aj unge la alcătuirea unui altas lingvistic al tuturor limbilor de pe globuI
pămîntesc.
ATLASLINGlJAHUM
EUROPAE(ALE)
COMME:t\TAIRE
SUHLA QUESTION
117,"LACIGOGNE"
Rl1:SUMl1:
Apresavolrsucclnctcrnont
prescnteL'Aliaslinguarum
Europae(ALE),I'auteurpasse
a un comrncntatre
Hnguisttquc
de la carte"la cigogne''
(questlonn-o 117du questlonnaire
ALE).Lesreponses
- appartcnant
auxIangueseuropeenuessontetudleesdu polntde vile
etyrnclogique,
eu respectant
les categories
suivantes
: 1).denornlnatlons
dortgtneIudo-europeennes(dansle domaine
roman,gcrmanlque,
slave,baltique,grec,iranicn); 2) denominationsd'origineIlnno-uugrlenne
; 3) denomiuatlons
deslanguesturques; 4) denomlnatlons
des
languescaucaslenues.
Le paragraphe
sulvantpresenteles aspectsltngutstlques
du processus
de ereationde denomlnatlons
: ayantpourpointde dcpartla COUIClll'
du plumage
; - mottveespar le comport.emeut
; - resultatde cerlaincsconfusions
(transtertssemantlques).
Un
autreparagraphe
est destlneauxempruntsd'llnelangllca ['antreau cadrede ce champonomasiologique.
La dcrnierepartieest llu·edescription
des airesellropecnnes
des denominatiol1s
plus
jmportantes.
Oueonstateunccerlaine.1l0U-collcordauce
cnlrcla l:epartition
territorialed'une
d(,n:lalillatioll
et
lesfrontieres
des
communaules
llatiol1ales
: l'aire
d6critecelui-ci
par un
eertain
radical
depasse
- dansla
plllpart
desca, -lingllistiqlles
lesfrouUeres
dela languc
a laquelle
appartient.
En tenantcomptedel'Ctyrhologie
desdenominaJions,
on a pu &tablil'
21 airestel'miuologiques
plusimportanles
pom le tel'ritoireeuropeen.
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