NOTE LEXICALE ŞI ETIMOLOGICE
Hândra-măndra
arlv, în DAI,in cadrularticoluluiliandră,este consemnat
adverbul
handta "fAnitreabă,degeaba",
tn legăturăcu careestepus şi hanârn-manâra,
Inregistrat.
In
Iocuţiunca
advcrblală
d-11lwnd(r)a-mand(r)a
("degealla,.ln
zadar,fără rost")pe baza unel
cornun
icăr-i
IăcutcdeAronTorniac
dinlocalităţile
vicovude Susşi Strajarlădăuţ.i.Substantivullwndră
esteconsiderat
decăl.reredactorii
n.ACaprovenind
dinmaghiacllihandra
"zdreanţă",
iarpentrucuvintele
subsumat«
acestuiase[acdoarreferirietimologice
la clU'vaverbemaghiare
careînseamnă
Incoace
şiincolo",
"asepripi,a faeesauildagataunlucruin grabă"etc.,
ceeacenn r(zolvil etiwologia
cuvintclorcareauoaltăvaloare
gramaticală
decltaceeaverbală.
în ])H IV(1927),
p. li7, VasileBogreasugerează
şi alteposlbf
lităţ!etimologice
pentru
handra-mandra
, considerind
C8.ar puteaaveafie () origineonomatopeică,
fie o legăturăcu
cuvtntulm(ndre.FormaIiandro-rnanâra
apareca adverbîntr-ostrigăturădinBucovina,
culeasă
de S. FI. Marian
: Hatulra,matulaprin grâdiml/Cl1rechi
verdecuvsliinină".
Este coment.at
ă
de acad.Al. Craurcare,tncadrtnd-o
In categoriaexpresiilor
compuse
din douăcuvintecare
rimeazăÎntreelr',afirrwl
: "PenLru
mineestelimpedecă avemde-afacecu cuvintefabricate
prinsimplaschimbare
În Ina couso
anetiniţialea unorcuvintecu structurăuorrnală'",
Deci,dllptiautorulcitat,formarnandraestecreatădin Iiandraprintransformarea
luiil
Iniţialin 111,
prercrmta
pentrum In a douaparte a expresiei
fiindconsiderată
dreptrezultat
al uneiinfluenţe
turceşti+,
Deşiremarcăeforturile
făcutepentrua segăsietimologii
străineşi.Ia
formulele
rimatede acesttip, acad.Al. Grauracceptă,ca sigure,numaietlmologia
germană
pentruşahăr-maliăr
şi cea turcă pentrutcchcr-rnechcr>,
'
Handra-rnandt
a parcIntr-adevăr
un lexerncu redupllcarc
formatpe bazâ de rimătn
limbaromânădinhandra; dar existenţaunei variantelacareparteaa douaa eresiei Incepe
cu b-şi apropierea
semantică
dintreacesteformene determină
să crnttcmşi oaltă ipotezăetimolog!că.
"
Într-unglosardin nordulMunteniei,
In localitatea
Mătău-Ctrnpulung,
esteInregititrat
adverbuillondro·bonrlro
InsemnInd
.totuna,decoloplnăcolo"şi expresiaa fi de Iwndro·bondro
cu sehsulHati la discreţia
oricui(pentruservic!i)"6.
În acelaşiglosarestecomremnată
şivarianta
andăra-bundăra
"alandala",In localitateaPăuşeştiOtăsău-BăileGovora7•
PrinBucovina,
Intllnlm
lnLcrjecţia
}wdor
..bodor
Intr-oghicitoare
culeasădeLecaMorariu
:
Ţitilr-piţăr
stă pegrindă/Rodor-bodor
lnlrd-nlindă/ŞIvorb(şle
ungurrş/e/Nu
şti nimenicegrâicle
(Rlnduuelelc)B.
AugustScribanInregistrează
forma11011dron-bolldron,
considerind-o
interjecţiecare
Imităvorbireanclnţeleasă
a unuistrăin,şi o cxempliflcă
cu un citatpersonal:cetoihondron1 FolosImalJrevkrile
din Dictionarul
limbiiromdne(DLfi).
2 Iloreşi chiui/uridin Bucovina,
Bucureşti,
1911,p. 180.
2 Al. Graur,Etimologii
Ţomdncşli,
Bucureşti,1963,p. 20.
4 "Deoarece
!n turceşteprocedeul
estevechişi foarterăsplndit,trebuiesă credemcii
deacoloa fostintrodusIndacoromână,
Inaromâl1ă
şi In bulgară";op.cit.,p.23.
Id., p. 19.
GPetreComun,
Glo.wr
dialectal,Bucureşti,1939,5.V.;S.V.anddraesteconsemnată
şi
formallOfld(o)ro
__
obond(o)ro.
? Ibidem,s.v. andăra;defhliţl1le
aparţinautoruluiglosarulllL
8 Şez;iitoarea',
voI.XVIII,1922.p. :/08.
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botulron
peaici? Pentruetimologie
sintindicatedouăcuvintemaghiare:
hadarnia vorbiprea
repede"şi Iuuiarni"a vorbineinţeles'".
Celmairecentdicţionar
istoricşietimologic
allimbiimaghiare,
A.maqlujar
ny<'l/lliJrlnetieiimoloqiai
sz6tdra10,
inreglstrează
substantivull/(/ndaba]da,
cuvariantadialectală
liandrabandra,
tnscmnlnd
"lăudăroşenie,
neseriozitate,
nechibzuinţă".
In maghiara
dinTransilvania
esteatestat
şi adjectivul
handra-batulra
eu sensulde "fluşturatic,
năuc,zăpăcit"U.Apropierea
dintreaceste
douăregionalisme
(substantiv
şiadjectiv)
şiadverb
eleromâneşti
Iwnd(o)l'o-bond(o)ro,
atulăra-bandărani se paredestuldeevidentă
şicredem
căInmaghiara
dialectală
seaflăoriginea
cuvintelor
româneşti.
Hatidra-mandra
ar puteafi rezultatultransformării
cuvintului
maghiar
Iumdra-banâra, modificarea
celeidea douapărţidatorlndu-se
tendinţeifrecvente
in limbaromânădetrecerea lui b la m in cazulformulelor
rimate--'.
VariantaIianâra-manda,
pe careacad.Al.Graur13
o consideră
greşeală
detipar1ncartea
lui S.FI.Marian,a fostcomunicată
şi decătreAronTomiacşi se poateexplicaprinoscilaţiile de formăchiarale etimonului
maghiar.
înceeacepriveşte
interjecţiile
hodor-bodor,
tntllnltăprinBucovina,
şi hOndron-bondron,
InregtstratădeAugustScribancareInsăn\!precizează
ariadecirculaţie,
credemcăelereprezintă
o dezvoltare
pe terenromânesc,
prinschimbarea
valoriigramaticale,
a maghiarului
hanârabandra, datoritărezonanţe!
acestuicuvint,adeseorineînţelesde ascultătortw.
Nandralius.m.în DLResteInregistrat
ea regionalism
cu circulaţieprinMoldova.
In
privinţaetimologiei,
redactorii
au ezitat,făcînddoartrimiterila nanâroşşi hatulralău,
Lazăr
Şăineanu,
în dicţionarul
său'>,consideră
caposibilitate
etimologi<:ă
..fuziunea
dinun(11)
andralău,
de originănecunoscută'<".
Dacăanalizăm
ariadecirculaţie
a luinandralău
(dupăDLR),observăm
căaceastacoincide
cua luibanâralău
(dupăDA),ceeaeeconfirmă
ipotezaaglutinăril
dintrearticolul
(saunumeralul)
unşihandralăn,
urmatădeafereza
luih, în consecinţă,
credemcăpentrunandralăuse putea
da ea sigurăetimologla
UIl+ hanârolău'",
Năndraşs.m.Esteconsiderat
in DLRcuvintregionaltntrebuintatprinMoldova18,
cu
etimologia
necunoscută.
PrinTransilvania
şi Banatcirculădouăderivate,numede agent,in -aş formatede la
substantive:»anâraş'»
(dinoandră+ suf.-aş)şi vandrocaş20
(vandroc
+ suf.-cs),ambeleInsemnind"călător,vagabond,
hoinar,pierde-vară,
ştrengar".
Ţinindseamade productivitatea
suflxulul
-aş avindca rezultatcuvintecareindicăstareain carese aflăpersoanadenumită,
putempresupune
posihîlăşi apariţiaunuiderivatde la lianâră(variantamoldovenească
a lui
/landră)cu sufixul-aş,schlmharca
lui Iziniţialin Il putlndu-se
datoratot aglutlnărli
(lIn+*
llUndraş>
naIldraş).
9 Dlcţionaru
limbiiroma.nrş/i,
Iaşi,1939,s.v.
10VoI.II, (H-O), Budapest,
1970,s.v.
11SzinnyeiJ6zsef,Jl/Iagyar
tajsz6tar,[II], Budapest,1893-1896,S.V.
12în virtuteaacesteireguli,Al. Graur,Alteetimologii
romllneşti,
Bucureşti,
1975,p. 60,
l)resupune
In cazulcuvintului
mdianea posibilun etimol1
caresă Ineeapă
cu b-.
13Etimologii
•.., p. 18.
14Caformă,hodor-bodor
se apropieşi de maghiarul
hadarl-badarl
.vorbărleM,
atestat
1ndicţionarul
citat al lui Szinnyei.
15Dicţionar
universal
al Zimbei
române,[Craiova,
1930].
16liandralău
estevariantăaluivaIldralău
provenitdin
maghiarulvandorlâ
(cf.SCRIBAN.
D., DM).
17Dintrecei cares-aumaiocupatde acestcuvint,fără a fi citaţiIn DLR,notăm:
AugustSCl'iban
«()p.cit.)care,deşiil trateazăIntr-unarticolseparat,la paragraful
etlmologlc
faceaprecierea
că nandralăuestevariantă"dinllandranău"
; acad.IorguIordan,In Stilistica
limbiiromâne,Bucureşti,1944,p. :349,şi Al. Ciorănescu,
DiccÎrnario
Etimol6gico
Rumano.
Univcrsidad
deLaLaguna,
1958-J9Gl,s.v.l1andra,
'1007,
Il consideră
variantăa luibandralău.
18La izvoareleindicateîn DLR,mai adăugămun glosardin Baiaşi Bogdăneşt1Fălticeni,
publicattu revisla"ŞezăL{)area",
voI.XIX,1923,p. 12.
10CI.LucianCostin,Graiulbănătun,Timişoara,
192(j,s.v.; ALRII 2885/27,
36,76.
20CI. Gnstav"\Veigand,
".Jahresberieht
des InstitutsfiiI'rumanische
Sprache(RumănischesSeminar)
zu Leipzig",III, 1896,p. 315,in formafondrocaş;
LucianCostin,op.cit.,
s.v.PfJl1draş;
ŞtefanPaşcf\,Glosardiah:tal,Bucureşti,
1\)28,s.v.vandroc
; ALR1 1553/5:CV
1951,nr. 5. p. 27,in formafondrocaş.

BDD-A1455 © 1977-1978 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 18.210.27.142 (2023-01-09 01:46:36 UTC)

3

NOTE
:UEXliCALE
ŞI ETllMO'lJOGICE

183

Veşteji
vb.IV.Verbula oeştrjt
, creatpeterenromânesc
dinadjectivul
peş/rd
(moştenit
din
latină),a preluatdin valorilesemantice
de bază ale ct.imonului
următoarele
semnificaţii:
l. Ref 1. şi t r a n z. "Adevenisaua facesă devinăvcşted; a (se)ofili",
2. Ref 1. şi in t r a n z. Fig. (Despre
oameni)
"A-şipierdeforţa,vigoarea,
vioiciunea;
p. e x t. a Imhătrlni
, a (se)trece"21.
în afarădeacestevalorijustificate
etimologic,
maiapar,lanivellivresc,altecîtevasensuri
tranzittve,considerate
figuratedeceimaimulţiautoridedicţionare
maivechisaumairecente,
pe carene-ampropussă le discutăm.
1. Sensul
cucelemaivechiatestărieste"apăta,anccinstl
, a dezonora"
şiaparelaNicolae
Filimon:Femeia
elamlndrăşi uşuredemintecalcăÎnpicioare
credinta
juratiisoţuluiei,ncstejaşie
onoarea
sa şi a familiei22
şi la D. Bolintlneanu
: Cîndtu raeio [aptăbună/Fiii
tăi o nestejescs",
LazărŞăincanu
n Inregistrează
Indicţionarul
citatcasensseparat,definindu-I
prin"a defăima,
a necinsti",
notindşi un exemplu
personal:
a ncştcjireţniiaţiunea
cuiua,În dicţionarele
mainoi
seremarcăo varietatea soluţiilor
în Incadrarea
acestuisensin structurasemantică
a verbului,
maialesdatorităîncercărilor
de a sestabilio legăturăcu un alt sens"a stigmatiza,
a infiera",
de care este mai apropiat.
Astfel,in DMşi M.D. ENC.esteconsiderat
drepto evoluţiesemantică
figuratăde la
"astigmatiza,
a infiera",
Intimpcein DEXIntregul
sens"astigmatiza,
a dezaproba,
a infiera"
estesocotitfiguratşi acestuiaîi estesubordonat
"a păta, a dezonora".
O rezolvare
cu totul
diferităsetnttlneşte
InDL,undeesteInregistrat
cafiguratla sensul"aseofili,a slăbi,a Itncezl,
a îmbătrîni;a se trece".
2. Pe la Inceputul
secolului
nostru,consemnăm
apariţiala a Vişleji a unuinou sens
"astigmatiza,
a infiera,a reproba",
complementul
verbuluiindicînd
fapte,manifestări,
atitudini
etc.aleoamenilor,
mairar oameni.Primaatestareelecaredispunem,
datind elinanul1903,
estedin"Revistapentruistoric,arheologie
şi filologic"
: Această
împrejurare
... il determină
să
seocupecu istorianeamului
săuşisăueste
jeascăpurtareaaceloracarilucrauCOntra
ţării sali24,
într-unarticolal istoricului
D. Russo,publlcatîn "Buletinul
Comisiei
istorice"
dinanul
1916,remarcăm,
de asemenea,
folosirea
verbuluicu aceastăvaloare
". Prohab
il că acestsens
aveao clrculatic
multmailargăîn publicaţiile
epocii,elevremeceH. Tiktinfaceprecizarea
că
circulă"Inliteraturamodernă,
citeodatăahuziv'<".Răspîndirea
marein presă,in lucrăricu
caracterşliinţ.ific
sauîn literatură,undeestefolositde scriitorideprimămărţrne
, a făcut ca
sensulsăclştigeterendinceincemaimultInlimbaliterară.Dintreizvoarele
decaredispunem
notămdoarciteva:LiviuRebreanu:
pe douăpaginiÎntregi»rşt:jeafaptalui Pălfîgil
şuÎmpotriva
proiopopului
Grozat?
; Codulpenalal Republicii
PopulareRomâne,1948,p. 5Ş28;Scopul
znoralizatordea ucştrjtobiceiul
răualscrisoriianonime;
G.Călinescu:
Veşteji
pretenţia
bărbaţilor
de a
seamesteca
Închestiuni
culinare29
; IonLăncrănjan
: Il apărapeSimionşi m u.şt=jca
pemine30•
Cuaceeaşi
valoaresemantică
Intilnimverbula veştejişi In săptămînalul
"Contcmporanul"31,
la TudorVianu,care11foloseşte
frecvent3Z,
la Al.Piru33,Inrevista"Rorânialiterară"34.
în dicţionare
sensulestetratatindependent
decelelalte
(DM,M.D.ENC.),uneorifiind
considerat
figurat(RESMERIŢA,
D.,CADE,
DL,DEX),fărăa seIncerca
oexplicaţie
a acestuia.
21DupăDEX,s.v.
22Opere,1, Bucureşti,H)57,p. 216.
23Po(zii,U, Bucureşti,1877,p. 54.
2 AnulV, vol, IX, p. 276.
2 Revistacitată, Bucureşti,II, 1916,p. :.
6 Cf. TDRG,s.v. (traducerea
noastră).
27Pădureaspinzuraţilor
; Bucureşti,
1922,p. 81.
28Alcătuitde un colectivcompusdin: V.Papadopol,
1. Stocnescu,
V.Protopopescu.
20BiciulIoan/de,ediţiaa II-a,Bucureşti,
1965,p. 20; cf.şi p. 234.
30Cordovanii,
II, Bucureşti,1963,p, 278.
31Săptămînal
politic,social, cultural.Seriaa II-a, Bucureşti,1948,nr. 113,p.12.
32Studiide literaturăromână,Bucureşti,1965,p. 231,375,636.
sa Istorialiteraturiiromăne,II, Bucureşti,
1970,p, 26.
M1975,1lI.4, p. 17.
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Sin!!urelc
lncl'i\ri
în carese
lrimi.lerc
la Ir. {IaTirpentrua se just.ifica
apariţiasvnsulut
sînt
:i SC,HJBl\l'.J,
lJ.3G.
În dienonu]'ele
apăruteulteriornu s-a"ţinut
1n8[1
seamade-aceastăsugestie,
poate.dincauzăcăautoriidicţionarelor
citateaufolosit.o
tehnică
lexicografică
similarăcu aceeautilizatăla consemnarea
calcurilor
semantice37
i, în consecinţă,
confruntarea
cu fUiTir"faner,otel'I'eclat,la Iraîcheur",
corespondentul
din francezăal lui
a veşteji,nu a fost satisfăcătoare
pentruexplicarea
originiisensului.
3. Valoarea
de"apedepsi,
a condamna"
o avematestatănumaila G.Călinescu:
Gazârle,
doifraţiîlorentini,
practicînd
cămătăria
; uuserieorşt=jită
debiserică
cu excomunicarca,
scapăcu
{alacurată";Acestsensnu esteînregistrat,
la noi,in nicio lucrarelexicografică.
Celetreisensuri
prezentate
maisusnusepoLexplica,
peliniasemniflcaţtllor
, prinettrnnnn
I
n-şteâ,iarintrevaloriledebazăaleverbului
a tnşt:ji şi acesteasepoatestabilicugreuo filiaţie
semantică.Dupăcums-aputut vedea,şi interpretările
lexicograrilor
sint diferite
..De aceea
se impunecăutareauneialte suluţ.ionări
etimologice,
indicareacuvîntului!7"
şieâdreptunic
izvoral tuturorsensurilor
în discuţienefiindsufi-cientă,
maialescă circulaţialor dovedeşte
o pătrundere
relativrecentăIn limbaromână.Sugestiile
lui H. Tiktlnşi AugustScrtbanne
trimitla limbafranceză,
unde,însă,situat-ia
secomplică
datorităfaptuluicăaceastadispunede
douăomonime:
{lClTiT1
provenitdinlat. [Laccidusî"
aresensulprincipal"ianer« şi aproximativ
aceleaşi
evoluţiisemantlce
ca şicorespondentul
săudinlimbaromânăa ocşte
ji ; {Ulrir2
îşitrage
originea
din*{laljian40,
aparţinînd
limbiiIrancilor
stabiliţiin Galia,şi areurmătoarele
valori:
1. Învechit"Marquer
(uncrlmincl)
d'unferrouge".- P. e x t. "Frapper
d'unecondamnation ignomtnîeuse
, infamante".
2. Modern"Vouera l'opprobre"
---"deshonorer"41.
Sepoateastfelobservacă originea
celortreisensuridiscutatedenoila a »cştr
ji se află
in cuvintulfrancezflMriT2
cu careverbulromânesc
nu aveanicio eoinctdentă
semantică.
Cunoscătorii
românidelimbăfrancezăau tratatpe[letrirca pc un singurcuvîntpolisemantic,
traducîndcuvintul[Leirir2 "stigmatiser"
prina v şi ji, transtertnuu-l
astfelşi semnificaţiile
sale.Deaceea,credem
că,refcrlndu-ne
la acestevalorincologicc
aleverbului
a oeştji,stabilirea,
princonfuzie,
a uneilegăturisemantice,
cauzatede identitateaformalăa celordouăcuvinte
franceze,
poatefi considerată
un falscalcsemantic,care ar trebuiconsemnat
In dicţionare
ca atare.
Considerăm
utilăprecizarea
că sensurile
dinlimbaromânădiscutatemaisusau intrat
independent,
la intervalemaridetimp,nerespectind
schernaIoglcă
a treceriidela concretla
abstracta cuvintului
francez,
şi au fostintroduse
în funcţiede necesităttle
dlferiţllor
vorbitori.
Dcoi.prczontarea
lortrebuiefăcutădinperspectivă
istoricăşinupebazafiliaţiei
semantice
logice.
EUGENIA
DIMA_

Văreţesuhst.pl. în Glosarnl
dia/ee/al
alcătuitde ŞLPaşca1existăcuvîntulvărea{ă,
care
aparecu formăde pluralîntr-oimprecaţie
("Să-ImÎnceIJăreţele
demişelcă m-ocâznitCulacu
din trăua.,t") Inregistrată
in localitateaCrişcior-Brad.
Autorulglosaruluiconsiderăcuvintulmoştenitdin latină, indicindcaetimon«lat.
lJar[cca
pentruvaricPJn
»umflătură
de vine». Definiţiacarese dă esteimprecisă
("0 boală
de singe"),
Paşcafăclndlegăturacu sensulcuvintului
latin.
Z;;H. Tiktindefineşte
sensulprin "a infiera",op.cit.,S.v.
36AugustScribau,
careIlconsideră
insăfigurat,n defineşte
prijl"criticaspru,reprobez·.
susţinll1du-l
cu un exemplu
personal:a veşt,zi pur/arraunuitrădător(s.v.).
37Parantezade.tipul(după...), folosităde ambiilexieografi
in acestcaz,se 1ntilneşte
şilaarticole
ca:primar(TDR
G)şiajulor,arunc,găsesc,
lall,mărgăritar,
putereetc.(SCR
IBAN,
D.).
38Cronicile
oplimislll111i,
Bucureşti,
1964,p. 179.
39A. Dauzat,DictionIlairc
clymalogiqac
dela laIlgue
frallQaise,
Paris,1938,s.v.
40Ibidem.
41Ci.PaulRobert,Dictionnairc
alpbabeiique
ci analogil/ue
de la langucfranaisl'.Paris,
Hl70, s.v.
1 Şl. Paşca,Glosardialetal,aleăluitdupămatcriallexical
culesde corespol1dcnţ.i
din
diferiteregiuni,Bllcunşti,1928.
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ÎntrucîtÎn Iirubarornânăexistăncolo:risnlul
oaricc C,d.i1(lt;IJr.ie
vcnoasăpcrmanrntă
şinercgulat.ă
maifrecventă
la membrele
inferioare,
produs{,
prin
l'lasticil:l(ii
pereţilor
venelor")",
pentrua căruietimologie
multipliiesteinvocatşi
narix, -icis,considerăm
că
interpretarea
formeioărcţc trebuiesă se facăprin raportarela acesta.
Printrevariantele
cuvîntului
varia selntilneştc
formanariţ«(atcstatăîn unadintrecele
maivechiscrierimedicale
româneşti,
Practicadoctorului
decasl/...3,a doctorului
Şi. V.Eplscupescu),carese explicăprin germ.Variz'n4•
Legăturadeordinsemantic
şi, maiales,formaldintrecuvintulcareaparein Imprecutta
înregistrată
deşt. Paşcaşi aceastăvariantă,la carese adaugăşi circulaţiacuvtntuluiIntr-o
zonăcu influenţăa limbiigermanela nivelulgralurtlorsintargumentepentrua considera
formauărcţc° variantăregională
a cuvIntului
ouricr
, fiindo altă adaptare a germ. VarizenIn limbaromână.
Verstao
suhst,.unealtăde dulgherie"
a fostInregistrat
In comunaNicullţel
, jud.Tulcea,
pentruIntrebarea
108(Cumsenumescuneltelededulgher-le,
materialul
şi apucăturile
la lucru
aledulgherilor")
dinRăspunsuri
la Chcsiionarul
lincoistic
al lui B. P. Hasdeu,
vol, XIV,p. :398.
Indicaţiasemantică,
formaşi zonade circulaţie
ne permitsă identificăm
etimonulcuvlntuluiIn rus. ecpcmak
"banc"5.
Vacii adj, Pentrucuvintexistădouăatestări:una din Năvodarii-Turnu
Măgurete
(v, Răspunsuri
la Chestionarul
linqnistic
al lui B. P. Llasdu,voI.XIV,p. 65),cealaltă.
din
TurnuMăgurele
, fiindo comunicare
semnatăde Olmazu.SensulcuvintuluiIn acestedouă
izvoareeste apropiat.în Năvodard=TurnuMăgurele
s-a notat:"nurnirea
culoriila 01".iar
In TurnuMăgurele
: "oaiecu douăpetenegrepe laturilebot.ului".
Termenul
nu figurează
In
nicio lucrarelexicografică.
FiindatestatIn sudulMunteniei,
cuvIntultrebuiepus In relaţie
cubg.eakna,formafeminină
a adjectivului
eanM,,cuochincgri(
deobiceipentruoaieşiberbec):".
Cuvintul
ridicăo problemă
interesantă
privindschimburile
lexicale
intrelimbaromânăşilimba
bulgară.
În dicţionarul
amintitmaisus,cuvtnluleukbll<,
eaksa,eakno
estederivatdinbg. eak.;r,ec(m),
care, la rindullui, este explicatprindrom,oach.
ş, mgl.oachiş,în bulgară,vocalainiţială
a celordouăcuvinteromâneşti
s-atransformat
Inu,trcctndprinfazaintermediară
1,!7.
O.Dcnsusianu",discutindacestcuvint,Il consideră,
Insă,un Imprumutdirectdin limbaromână,elirnonulpropusfiindrom.oacăr,-ă,cuv1nt
careIn DLRestedefinitastfel:"(Invechit
şi regional;
despreoi)cu peteînchisepe faţă.•., albcu peteruginii,cafcnii
... saunegre... pebot sau (rar)
pepiept"9.În limbabulgară,alăturide aak,},/I,
eakaa,lJaJmo,
maiexistăuncuvln,tdin aceeaşi
familieokren,okr(na10,
primitdin dialectularornân.Considerăm
că soluţiaeHmologică
dată
deO.Densusianu
trehuieluatăInconsideraţie.
Rom.vacă]',
-ăesteunvechiter1l1jfn
păstorcsc,
cu
circulaţie
atitlanordulcit şila sudulDunării.în nordulDunăriiesteatestatmaialesIn Banat,
Transilvania
şi Oltenia,iarîn sudulDunăriiseînlîlneşteIn dialectularomâu,tn formaoacărn,
_ă!l.PrezenţaIn albanezăa unuicuvintcu o formăfoarteapropiată,I!aldr(e),şi cu aceeaşi
semnificaţie
ca şi rom.oacl/r,-ă cste o dovadăcertăa vechimii
cuvintelor
In celedouălimbi,
justificindprcsupuncrea12
că In limbaromânăcuvintular puteafi un lement de substrat.
Dinacestmotivcredemcăîn stabilirea
etimologiei
bg.aak!,.;r,
trebuiesă se aibăInvedere
relaţiacurom.oacăr,-ă, alecăruireflexescIntîlnesc
şi Inaltelimbi(tnaghiară
şi ucraineanăJ3).
Sepoateadmitecăbg.eanDA
<rom.oacăr,dupăcumdin aromână
seexplicăbg.ol\nn,okrcna.
2 Dicţionarul
explicatilJ
al limbiiromâne,
EdituraAcademiei
R. S. România,
Bucureşti.
1975.
3 Bucureşti,1846,p. 372.
4 Das {/ro$se
d(lllscfl-russisclle
Wărtcrbucll,
Moskva,1964.
M.<llac.tep,EmuMo.aoZlt'{ecui1
CJlOeapb
PyccozoRiJotna,
MOClma,
1,1964.
En. feOprl1eB,
l1B,fMbOOB,
11.3UUMOB,
Cm. l1JIQeB.
B'bA.eapc1i:u
lImU-.+'oJ&oeu'4e
Pt1'4Ujl;,
mOM
Ii Cotfum,
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7 Ibidem.
8 "Graişi suflet",VI, 1934,p. 319.
9 DLR,t. VII,parteaa 2-a,literaO,EdituraAcademiei
R.S.România,
Bucnreşti,
1964.
10"Graişi suflet",VI, 1934,p. 318-:119;"Dacoromania",
IV,1927,Il. 441.
11T. Papahagi,Dicţionarul
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aromân,EdituraAcademieiR. S. România,
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Revenind
la rom.oaclă,observăm
că acestaesteunuldintrecuvintele
care,dupăce au
fosttrnprumut
ateşiadaptatela sistemul
foneticşi morfologie
aluneilimbi,rcintrăInlimbadin
cares-afăcutImprumutul.
Caurmare,acestcuvînttrehuieinterpretatca o variantălexicală
a rom.oacăr,-d, Indicarca
et.lmonulu
i pentruoaclă(bg.eak.ila)
ilustrează
circuitulcuvlntului
oacăr,-ti In celedouălimbi.
O variantălexicală
a luioacăr,-ă esteşi /lacăr,-il(nelnregistrată
inDLR,LVII,parteaa
2-a.literaO),atestatăin zonadinnorduljudeţuluiBistrlţa-Năsăud'v,
caresepoaleexplicafie
prininfluenţapronunţiei
maghiare,
fieprinacelaşicircuit,dedataaceastalimbacarea imprumutatcuvintuloacăr,-ti şi apoil-aredatromânei
fiindmaghiara.
DOINACOBE'Ţ

14V. Văsieşiu,
Graiuldcpe Sălău]«şi Yalta Zăgrii,rezumatultezeidedoctorat,
Iaşi,
1975,p. 13.
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