CONTRIBUTII ONOlVIASIOLOGICE : fînaţ, fîneaţâ
ŞI T.ERMENI ÎNRUDI'P
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AF(VINTE
Deoarece etimologia cuvintelor fîn.eaţâşi finaţ nu este clară, cum
rezultă din analiza soluţiilor date de dictionarele etimologice româneşti,
ne propunem, sprijinindu-rie pe fapte dialectale şi atestări documentare noi, să schiţăm istoria acestor cuvinte în cadrul cîmpului onomasiologic, semantic şi notional căruia ele aparţin, stabilind, totodată, raporturile dintre ele şi radicalul fîn, ale cărui derivate par a fi la prima
vedere,
Se impune ele la început precizarea e,'1termenii menţionaţi lipsesc
din dialectul arornân şi din cel meglenorornân, La' istroromăni există
numai cuvîntul fir 'fîn', Pentru situaţia din dialectul arornân, Per. Papahagi, Nutreţul oilor, în "Dunărea", II, Silistra, 19125,p 9--·10, a dat o
explicaţie demnă de reţinut: aromânii n-au avut niciodată nevoie să
adunaacest fel de nutreţ, deoarece ei îşidernează turmele în zona călduroasă din Thessalia, la Marea Adriatică, la lY'IareaIonică şi în Arhipelag, regiuni 'in care există tot ticnpul iarbă verde. Fînul pe care cărăvănarii aromâni îl cumpărau de la fianrrii în peregrinările lor era numit
de ei iarbă uscată. In lumina acestor fapte, păstrarea termenului fîn
« lat. fcrmrn) numai la românii de la nord de Dunăre, intr-o regiune
cu alte condiţii climatice decit în sudul Peninsulei Balcanice, constituie
pentru autorul menţionat un nou argument în sprijinul persistenţel elementului românesc la nord de Dunăre. Cit priveşte pe istroromi'mi,putem face presupunerea că menţinerea la ei a termenului Iatinesc jenam,
în forma rotacizată, se datorează faptului că despărţirea de masa dacoromânească a avut loc într-o epocă mai apropiată de noj.
Despre raporturile dintre cuvintele fînaţ, jîneată, pe de o par'te,şi
fîn, pe de altă parte, au fost exprimate de către lingvişti păreri contradictorii, pe care le vom analiza succint acum. Astfel, despre Jîneaţă
s-a spus că este un derivat de la fîn+" suf. caţă;. vezi F'lorenţaSădeanu, Sufixele colective din limba română cu pTivi1'e.;peciaIă asUpra reBDD-A1459 © 1976 Editura Academiei
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partitiei lor \ Al. Cioranescu, Diccionario Etimol6gico Rumano, sub nr.
3384. După A. Seriban, Dict., s.v., atît fîneaţă, cît şi finaţ provin din radicalul fîn. In acest caz. ar trebui să admitem existenţa în limba română a unui sufix -aţ, punct de vedere susţinut numai de H. Tiktîn,
DRG, sub fînaţ:: "Et. Suff. wie in qăi.naţ, uiruiiuri", Dar un sufix derivativ -at. nu există in limba română. A. PhilippicJ:::',
Un specialist rom/in.
la Lipsea, Iaşi, 1909, p. 121, spune: "... din -âkius trebuia să iasă in
româneşte -aţ, care dealtfel nu există (după cît ştim pînă astăzi) ea
sufix derivativ în româneşte". Cuvintele în discuţie nu apar în lucrarea
lui G. Pascu, Sufixele româneşti; Bucureşti, 1916.
Absenţa unui sufix derivativ -aţ. I-a determinat, probabul, pe Al.
Cioranescu, op. cii., p. 330, să susţină că fînaţ pare a fi refăcut după
pluralul fineţe al subst, {îneatll.: "fînaţ.,s.n. (henar : hena), que parece
un nuevo sg. reconstituido del P1. fîne(e, del anterior [Jîneaţ.ă]". Observăm, însă, că, in acest caz, ar fi trebuit să avem un sg. .fînet, dar nu
finaţ. O substituire a silabe! fimale -eţ prin -aţ, dată fiind lipsa menţionată a unui sufix de acest fel, nu era posibilă. Mai observăm, apoi, că
în limba rornânâ există, într-adevăr, şi varianta fînet, pl. fineţe, ve?:i
DA, sub fîneaj;ll.,căruia S. Puscariu îi dă ca etimon un lat. pop.' [eniciurn, Dar atestările acestei variante sint rare, pentru ca să o putem
pune la baza cuvîntului fînaj;, bogat atestat în limba scrisă şi în graiuri.
Varianta finet, o apariţie accidentală, s-a putut forma de la pl. fem.
finej;e, după modelul oferit de podeţ-poâete, coiei-coieie etc. Ea apare,
în afară de cele două surse indicate de DA. într-un elocumentdin
1628 (Iaşi) : " ... ce se va alege si din cîmpu, dinfenet ... ". vezi DRH.
A. Molel.,XIX, p. 588, apoi în ALR TI, s. n., I, h. 125, pct, B99. lâcu. dă
Jîneţ: fîneţw'i, şi, in sfîrşit, in 3 puncte din NALR - Mold Buc, : 608,
jud. Vaslui, 644 şi 652, jud. Galaţi (material nepublicat).
Dificultăţile pe care le implică explicarea cuvintelor fîneatâ. şi
.fînat.din radicalul (în i-au determinat pe lingvişti ca S. Puşcariu, L-A
Candrea, O. Densusianu, G. Giuglea să recurgă la reconstruirea unor
etimonuri latineşti populare. Astfel, S. Puşcariu propune pentru fîneată
un lat. pop.*fenicia, iar pentru Jînaţ un ·,renacius, -um, vezi Et.yrn.
Wărt. d. rum. Spr., nI'. 613 si 614. 1'n DA, S.v., S. Puşcariu dă explicatii
mai ample: fînaţ ar proveni "dintr-un adjectiv substantivat "'fenacillm
(subînţeles pratum «cîmp de fin,,.)'t, iar fîneaj;ă "dintr-un adjectiv substantivat "fenicia, feniclum (subînteles pratum. prata)". Acest mod de
a vedea lucrurile este preluat şi de autorii Dicţionarului limbii române
moderne, s.v. S. Puşcariu propune §timonurÎtlatineşti neatestate şi pentru alte cuvinte asemănătoare. Penţru dr. prîneaţiî el propune un $granicia, pentru dr. grînaţe 'semănătuţ'ile pînă stau netăiate pe holdă' un
• 9ranaceus, -a, -um, pentru ar. qărnaţ 'de grîu', ar. grînaţă 'turtă de
griu' aeelaşi etimon, pentru dr. ineată 'specie de in sălbatie' un $linica, vezi DA, s.v. Dar pe ineţ îl explică prin in + suf. -efo Această procedare a fost criticată de A. Philippide, op. cU.,p. 121.
1 Tn Studii şi, materialeprivitoarela formarea cuvintelorîn limba româna,
val. III, Bucureşti,1962,p.li1.
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l.-A. Candrea şi O. Donsusianu, in Dicţionarul etiinoloqic al limbii
române, nr. 590, admit existenţa în latina populară numai a derivatului
fenacium, devenit fînaţ. De la acesta s-a format apoi murit. fîneaţă. Autorii consemnează şi variantele fîneţ şi feneaţ (v. rom.), fără a le explica.
Drept argument pentru etimologia propusă, ei invocă existenţa într-un
ialect francez, cel din Anjou, a unui [enasse <lat. '(pnacia. -am. Aceeaşi etimologie o întîlnim şi în Dicţionarul encicZopedc de L-A. Candrea, Găsim aici, pentru grîneaţi1, un lat. pop. 'granicia, o explicaţie
nouă faţă de cea din CDDE, nr. 767, unde termenul era considerat ca
apărut pe terenul limbii române, de la qrinaie, prin schimbare de sufix.
Pe acesta din urmă L-A. Candrea îl derivă însă de la un etimon lannesc popular neatostat "qrtnuiceus, Intr-un anumit fel, el se apropie de
punctul de vedere al lui S. Puşcariu. Dar în cazul cuvîntului ineaţă, el
nu mai recurge la un lat. pop. 'Linicea, ci îl derivă de la in+suf. -eaţă.
G. Giuglea, Coincidences ei concordances enlre le roumain et les
au/res Latuţues ronwnes, III, în "Langue et Iitterature", II, nr. 1 şi 2,
Bucureşti, 1943, p. 37-:38, respinge etimologia lui iineaiă, din *feni;ia,
susţinînd că el a rezultat p.rinmodificarea lui JEnaţ, sub influenţa unor
cuvinte asemănătoare ca formă şi sens, cum sînt verdeaţă, moleaiă. Baza
dialcctală a cuvîntului fineaţă, continuă G. Giuglea, se află în graiul
muntenesc, aria lui de răspîndire este însă mult mai mică în comparaţie
cu cea a lui fînaţ, care circulă în graiurile din Moldova şi din' Transilvania. Pentru Jînaţ el admite, însă, un etimon latinesc popular $fenacium,
-a, care s-ar fj păstrat atît în fr. dial. fenassa (Anjou), cît şi în gasc.
heăssa (Ar-rens, Munţii Pirinei, în Valea Azun). In, aceste dialecte trebuie să se plece de la lat. pop. 'je1wcia, Iern. sg.,'sau neutru pl., pe
baza căruia a fost refăcută forma de feminin singular. Observăm că în
modificarea presupusă a lui finaţ în fîneaţă, tennenul moteaţă nu a
putut avea vreun rol, deoarece este rar folosit, ,:at'e caracter strict regional şi nişte sensuri mult prea îndepărtate d cuvintele de care ne
ocupăm. El înseamnă: 1. 'moleşeală', 2. 'obiect, {lucru moale', :3. 'numele
unei :->lantenedefinite mai de aproape' (vezi DLR, VI, s.v.). Dar explicaţia lui G. Giuglea, prin luarea în consideraţie şi a răspîndit-ii teritoriale a celor două cuvinte, se apropie cel mai mult de soluţia etimologică
jusUi.
Intr-adevăr, cunoaşterea amănunţită a situaţiei din grai urile populare, pornind de la datele atlaselor lingvistice, poate aduce clarificări
noi în această dispută etimologică. Lucrul acesta nu a fost făcut pînă
acum.
Termenii jînaţ şi fîneaţă, împreună cu alte sinonime, apar pe hărţile 122, fînaţ 'locul pe care creşte fînul' şi 125, cositură 'locul de pe
care s-a cosit fînul', din ALR II, s.n., val. 1 (E. Petrovici). In ciuda
reţelei rare de puncte, ne putem face o imagine destul de limpede cu
privire Ia ariile celor două cuvinte. Aria în care s-a răspuns cu termenul fînaţ este mai unitară. Ea se întinde peste Banat, Crişana, Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, Bucovina şi Moldova, cu
excepţia părţii de sud a ultimei provincii. Aria cu jîneaţă este mai fărÎBDD-A1459 © 1976 Editura Academiei
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mitată. Ea acoperă Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud CiMoldovei şi partea d( sud a Transilvaniei. Aria nordică este aproape de
două ori mai întinsă decît aria sudică. Cu excepţia unor zone de contact, ele sînt bine delimitate. Acest fapt este important, pentru eline arată
c,l fînaţ şi fîneaţă. nu sint nişte derivate normale din radicalul fîn. Dacă
aşa ar fi stat lucrurile, atunci am fi avut pe teritoriul lingvistic dacoromân un amestec de forme, un mozaic de răspunsuri cu fîrwţ şi fîneaţă,
uneori s-ar fi notat ambele cuvinte in aoelaşl punct. Totodată, această
delimitare aproape precisă a ariilor constituie un indiciu că termenul
iînaţ nu poate Ii dedus din fîneCLţă,cum. au propus unii lingvişti, de
asemenea nici acesta din urmă din cel dintîi. Pentru fiecare cuvînt trebuie dată o explicaţie aparte.
. În aria nordică, pluralul lui fînaţ; este uneori fînâţă «fînaţe, cu
velarizarea lui -e precedat de ţ), alteori. Jînâţu7'l (cu desinenta neutră
-uri în locul desinetei -e). in, punctul 36 din Banat, pluralul este fînâiuri, cut în loc de ţ. Sg. jîndt-pL jînâturi apar şi în pct, 226 din
ALRH-Mar., val. II, h -. 422, jînaţ.. Varianta de sg. final. el fost creată
după modelul unor cuvinte ca găinat, refăcut, greşit, elin găinaţ, cîrnat,
refacut după pluralul cîntaţi.
în aria sudică apar unele variante fonetice şi morfologice care prezintă interes pentru discuţia de faţă, pentru că ilustrează caracterul fărîmiţat al acestei zone: log dă fînehă, pct, 192 (Covasna); [ineâiă;
Jineţe, pct. 182 (Cernatu) ; fînâţti. ;--neţuri, pct. 728 (Sărăţeanca).-Pluralul este finete, fineţii, fîneţllri. In NALR-Olt., h. 440; fînaţ,situaţia
este l.irmătoarea : din totalul de 7 atestări ale variantei de sg. fînâ.ţiî,
A au' pl. fîneţe, din 5 ateste'iri ale variantei desg. fîneţă (şi fînE?ţe),3 au
pluralul tot fîneţe. În cinci localităţi a fost notată numai forma de plu.ral Jînt'ţe, probabil nişte pluralia t.antum.ln pct. 967 din sud-vestul Olteniei, apare răspunsulsg. Jînâţâ ; pl. tot fînâţă, Comparînd mater-ialul
din ancheta E. Petrovici cu cel din ancheta recentă pentril NALR-Olt.,
COnstatămcă termenul fînea.ţă este concurat tot mai mult de denumirea
livadă. Acesta cunoaşte un irrceput ide diferenţiere şi în latura formală :
cind are sensul Tînat", este rostit ca atare, cînd înseamnă 'grădină de
pomi', el sună Liuadie.
. . Aria sudică prezintă mari goluri nu numai în Oltenia, ci şi în cenlI'ul şi vestul Munteniei, unde, CUTnrezultă din ancheta E. Petrovici,
lriJormatorii, fie că nu au dat nici un răspuns, fie că au recurs Ia expresii
q.,Log dă jîn1/ (pct. 762) sau livezi dă jîn(pct. 886). Din caracterul nelll1itar aL nriei şi din nef010si1'eacu siguranţă a formelor şi sensurilor
cllvîntului flneaţii,putem deduce că ln această zonă avem a face cu o
,inovaţielexicală de dată nu prea veche. Constatarea concordă cu ates.Lă,rHesc;rise ale acestui cuvînt, de care ne vom ocupa mai jos 2.
2 Pehiirţi1e ALBşi NALR.apar, atît în aria nordică.,eît şi în cea sudică,
l1Um(cl'Oase
alte denllmil'i,
mai mult
sau
mai puţin
proprii,
care prezintă
s\1CUUdal'
pentru
iscuţia noastră
..Din
această,
catiză,ne
limităm·aici.
doarun
la interes
simpla
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Linia de demarcaţie din tre aria sudică şi cea nordică a putut fi stabilită mult mai amănunţit pentru Moldova in anchetele pentru NALRMold. Buc. Răspunsul fîneaţă apare în peste 30 de localităţi din sudul
Moldovei, iar fînoţ în aproximativ 150, din restul acestei provincii. Izoglosa porneşte din localitatea Fălciu, pe Prut, merge spre apus în Iinie
dreaptă, urcă apoi spre nord, pe Valea Tutovei, trecînd chiar şi in Valea
Racovei (la Pungeşti şi Ivăneşti, jud. Vaslui), coboară apoi spre sud şi
vest, traversează Valea Siretulul şi ajunge în Munţii Vrancei, la localitatea Soveja. La sud se spune fînaţâ. iar la nord fînaţ. in satul 'I'uleşti,
asezat pe un mic afIuent de pe cursul superior al 'I'utovei (jud. Vaslui),
au fost date răspunsurile jîneaţ.ă; fînef.ă şi fînâţ; fînâţu.ri, cu precizarea
că ..se spune mai mult iinai", Punctul este aşezat la între tăierea celor
două arii. Adăugăm amănuntul că varianta sudică apare şi într-un punct
izolat, 578, din judeţul Neamţ (Huisurez). Dar locuitorii de aici sînt; cu
siguranţă, originari din sudul Transilvaniei. cum o probează şi alte trăsături ale graiului lor.
In aria din sudul Moldovei, pluralul cuvîntului fîneâţâ, este fîneţă,
în aproximativ 20 de puncte, fineţ, în două puncte, fîneţi, într-unpunct
«fîneţe) şi fîneţuri, într-un punct. !nt,Date cazurile, vocala accentuată
este -e-. In aria nordică, pluralul are următoarele tipuri: jînâţă (cu -â
sau cu -i], în circa 70 de puncte, jînâţuri, în aproximativ 50 de puncte,
fînaţe(cu -ic sau cu -i),
I in numai 5 puncte, şi fîn('ţâ (cu -â sau cu -î), în
peste 20 de puncte, răspîndite în toată zona. Din cele aproximativ 150
de puncte, 130 au vocala accentuată -el-. Cum. se explică această ultimă
formă, cu -e- la plural, care apare într-un număr .egal de puncte (20),
atît în zona nordică. cît şi în cea sudică, tulburînd.. oarecum, delimitarea
precisă pe care am constatat-o pînă acum, la sg., în.fre aria lui fîneaţă şi
cea a lui Jînaţ? In ciuda Tdentifătii formale şi qjeînţeles, formele res
pective au rezultat din două procese evolutive diferite. In zona sudică
clinMoldova, pluralul Jîneţ.:J.are un -1;- în locul unui mai vechi -cd-,
de pe vremea cînd vocala finală era încă -e, înainte de velarizarea acesteia prin ţ (deci 'jîneaţe> fîniţe > fîneţă). Schimbarea a putut avea loc
nu neapărat în acesr cuvînt. ci în derivatele celelalte cu suf. -eoţă. Graiurile care nu cunosc velarIzarea prin ,ţ păsb'ează pînă astăzi finala -('.
In graiurile elin zona nordică, care nu au în acest caz alternanţa -eâ la
sg. / --12-la pl., schimbarea lui -a- de la plural în _.(0-nu poate fi de
natură fonciică, cirnodologică, mai bine spus analogică. In locul opoziţiei fînaţ / fînaţă, a apărut, sporadic, opozitia fînuţ-:fîneţă, poate după.
modelul unor plurale neutre derivate Cl suf. eţ, de tipul pl. podeţ;ă,
coteţă,hîrleţă etc. In eemăsurfi Elputut avea vreo influenţi alternanţa,
lor înşirarr,: bucată de fîn, cosalăllC<magh.Iws;zalâ'Hemviese','Wiese'),cosiiştinâ, cosUunl,cosirc,delni.ţă,fîn 'rînaţ', miri,te, mirişt,inăelefîn, nârnaş,pajişte,
pii.ş7me,
plişu.llede otava,pfrLog,poiani'L
(ln zonele·cu rnulte pi"tduri),
rit, rît cosit,
rît de cosit, rît de fîn. rît de iarba, rEtu.gol «magI1. Tet sau săs. rit 'Flurteil',
faţă de germ.Ried).şeS,ţarnâ, ţelittă.
BDD-A1459 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.167.206.90 (2023-01-09 09:38:47 UTC)

VASILE
ARVINTE
curentă la substan tivele feminine, anume ··6- ace. la sg. / -e- ace. la pl.
(ex. faţă-feţe), este mai greu de spus. Intre aceste genuri, dată fiind identitatea formei de plural, pot apărea unele interferenţe, mai ales la nivelul limbii vorbite. O probează şi următoarele exemple tot din materialul
nepublicat al NALH-IvIold.Buc., de la aceeaşi chestiune 1055, finaţ, şi
din ALR (E. Petrovici). In punctele 500 (Conceşti), 516 (Gorbăneşti), 552
(Sireţel) şi 55:3(T'udora), din judeţele Botoşani şi Iaşi, a fost înregistrat
răspunsul fînaţii, fem. sg. "fînat". Jn primele două localităţi, pluralul este
tot jinaţă, în ultimele fînâţuri. lnALH, II, s.n., vol. 1, h. 122, E. Petreviei consemnează răspunsul fînaţă (sg.f); fînaţ{, în pct. 157 din sudul
Transilvaniei. Forma de singular fînaţă nu poate veni din fîneaţă, printr-o ipotetică transformare a diftongului ..ea- în *-ăa- şi apoi in -ii-, ca
in m!:asă> "măăsă:»masă, pentru că -e- serdvocalic din acest diftong nu
se velarizcază niciodată cînd este precedat de consoana n, cum rezultă
din exemple ca birneuţă, chichineaţă, coştineaţă, coieneaiă, âimineaiă, gălbeneaiă, qirneată, ineaţă, gr'ineaţă etc. Ea este, in realitate, forma de
plural neutru fînaţă < fînaţe a substantivului fînaţ, folosită drept formă de singular feminin. Procesul seamănă cu cel petrecut mai de mult
în istoria limbii române, cînd mai multe neutre latineşti în -a, la plural, au fost încadrate la deolinarea I, feminină (arma, -orum.r armă,
palliolCl> păioară, pira> pară, ponui > poamă eto.), In cazul fenomenului mult mai recent de care ne ocupăm, faza de tranziţie a fost aceea
cînd exista o identitate între singular şi plural (sg.fînaţă-pl. fîna/ă),
11urmat, apoi, () diferenţiere la nivelul numărului, prin utilizarea formei în -uri, jfnaţuri, la plural. S-a creat, astfel, o formă hibridă, cu
caracter sporadic, o fînaţă -- două ţinaţuri, care nu-i nici de genul feminin, nici de genul neutru, sau este de amîndouă în acelaşi timp. în
cazul punctului din sud-estul 'I'ransilvaniei, trecerea la genul feminin
a fost realizată şi la forma de plural, pluralul fînăţi fiind reîăcut după
modelul femlnirrelor de tipul cetaie --- cetăţi; pradă -- prăzi, sară. sări, ţarc!.- ţări etc.
Excepţiile de care ne-am OCUjXltnu contravin constatării făcute
de la început cu privire la existenţa la nivelul graiurilor populare dacorornâne a două tipuri fundamentale de denumiri pentru noţiunea în
discuţie: una în aria de nord şi cealaltă în aria de sud. Această situaţie
=ste probată şi de atestăr ile documentare ale acestor cuvinte. Vom
începe cu termenul [inat:
Cele mai numeroase atestări provin din jumătatea de nord a ţării,
mai ales din Moldova. Prima pare să fie din anul 1460, dintr-un documerit în limba slavonă provenind din Moldova : /ld nO'l'OI.1f
<$·b.Hdl61\ojllS
pe Piriiul. Firuueloru, vezi Darnian P. Bogdan, Glosarui cuoititelor româneşti din documentele slauo-ronuine, Bucureşti, 1946, p. 184. Urmează, în ordine cronologică, fînaţ, pL jînaţe (-i) (1604, 1607, 1618), în
Moldova (id., p. 55-56); finaţ, din 1626, Iaşi (DHR, A. Moldova, XIX,
Bucureşti, 1969, p. 104, 1:36şi în alte locuri); fînaţ, pl. finaţi, într-un
hrisov scris la Inşi în lG:31(vezi DA, s.v.); fînaţ, din lf540, Iaşi; finaţ,
din 1650, Suceava (vezi St. şi docum. cu priI). la ist. rom., publicate de
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N, Iorga, XXII, Bucureşti, 191:3,p, 207, 2:33, 289); fînaţă, 1715, Hunedoara; finaţ, 1763, Moldova; pl. iinaţe, la Şincai; finaţe, la Negruzzi,
Miron Costin, Alecsandri etc., vezi DA, s.v., unde se dau şi pl. -naţe.
elial,-nată.sruiţuri,
In documentele din Muntenia, termenul apare mult mai rar, aici
folosindu-se mai mult expresii ca loc de fîn, liuadii de fîn etc. Semnalăm pe :ji1.IId!e,din 1628, Bucureşti; jînaţie, din 1752, vezi DHH, B.
Tara Românească, XXII, Bucureşti, 1969, p. 26G, şi 1, Bucureşti, 196(),
p. 14'1.
Atit în documentele din Moldova, cit şi în cele din Tara Romănească nu am întîlnit cuvîntul fîneaţâ. In DA, atestările lui provin,
toate, din texte aparţinînd secolului al XIX-lea, fapt demn de reţinut,
pentru că poate fi interpretat ca un indiciu al unei circulatii mai restrînse, poate. chiar, al unei apariţii tîrzii în limbă 3.
Din analiza formelor dialectale dacorornâneşti, a ariilor descr-isede
aceste cuvinte, şi luînd în consider-aţiesituatia din textele vechi şi mai
noi, rezultă c[i explicaţia etunclogică propusă de G. Giuglea este cea
mai apropiată de adevăr. li lipsea, însă, o argumentare bazată pe cît
mai numeroase fapte.
Intr-adevăr, cuvintul [ituu; cu cele''mai multe şi mai vechi atestări, Iolosit Tn cea mai mare parte a teritoriului dacorornăn, precum şi,
sporadic, în unele dialecte romanice, nu poate fi altfel explicat decît ca
urmaşul unui lat. pop. "[eruuiiurn,pl. -a (nu este exclus ca pl. lat. fenacia să fie, pe alocuri; etimonul formei de plural fî1Wţă,deşi. de regulă,
-oi final, in această situaţie, adică precedat de consoană palatalizată, a
devenit -e, care, in urma unui fenomen de durifioare a africatelor, a
revenit la -ă). Termenul "[cnacium, un adjectiv substantivizat, nu constituie un caz izolat în română, Alături de el, s-au #lai transmis: gâinaţ
< lat. gaUTnăceurl1(siercus -), vezi CADE, s.v., g<;ţUi;l,ăceum
(scil, fimus)
'(gunoi) de găină', vezi DA, s.v.; termenul lat. pop. are continuatori şi
în alte limbi romanice, <. şi cuvintele aromflllteştigăl'inat, gl'inat, pl.
gl'inal 'fiente d'oiseau, explicate de '1'. Papahagi, Dicţionarul dialectului
Cl7'omdngeneral şi etimoioqic, Bucureşti, 19G3,S.V., printr-un lat. pop.
'gallirwtus (dar formele dr. oăinat, cirnat: fînat., menţionate mai sus, şi
explicate ca fiind refăcute pe teren românesc de la plural, ne indică posibilitatea ca şi cuvîntul aromân în discuţie să fie o creaţie mai nouă
de la pL gl'inaţ); dr. cîrnat, mgl, cărnat <lat. pop. "carnăceus (în DA,
s.v., carnacius, -a, -um} ; vinat, după S. Puşcariu, Etym. Wol't. d. Turn.
Spr., nI'. 1890, cu sensul 'Weinberg' şi provenind din lat. vi-naceus (seil.
h01'ius),după II. Tiktin, DRG, s.v., cu senslil 'Wein', la pl. 'soiuri de
3 Fără vreo legitLldidirectă cu termenii româneşti tînaţ, fîneaţă, consemn{U11
amănuntulcă În cunoscutuldocumentlatin emis de regele maghiar Bela
,.11IV-lea,în anul 1247,apare .formalatincascămeclievalăjeneti.s: " '" fenetis
quoqueseLlanimaliumet pecorumsuorum pascuis.,
.. " (::=
fîneţe1eşi păşunilepentru vitele şi oile lor), vezi DHH,B. Tara Horm1nească,
1, 12'17-1500,Bucureşti,
HJG6,
p. 4. Este cuvîntullatinescmedievaljenel;us,fenetilm,'vezi AntoniusBartal,
Gtossariummeâine.,et inj'imaelatiniJatisReg.niHungariae,Budapest,1901,.p. 266.
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vin", 'vinuri' şi derivîd d5n vin+suL -aţ (explicaţie greşWi), Un dimon Iatinescpopular rinăceus admit şi W. Meycr-Liibke, HEW, nr. 9:337
şi Al. Cioranescu, op, cit., nr. 926G.Tot aici mai pot fi amintite, pentru
evoluţia fonetică asemănătoare, în parte şi morfologică, cuvintele: laţ<:
laqueus; maţ, ar. matiu], mgl. nuuiă], istrorom, moţe <lat. matia (de
Ia plural s-a format «g. nwţ, apoi un pl. refăcut lr';,{Ite);dr., ar., rngl.
braţ, istrorom. brţ <lat. braehium; v. rom. păra; (şi piinai] "piinii;
sg. refăcut după pl. păraii <lat. polaiium, în loc de polatura ' cerul gurii',
vezi CADE, sub im.părătuş, A. Scriban, Dicţ.; sub părătuş, Al, Cioranescu, nr. Gl:n.
Pentru explicarea lui Jînaţ din'fenaeium, susţînută. înainte de
G. Giuglea, cum s-a văzut, şi de S. Puşoariu, L-A. Candrea, O. Dcnsusianu, si determinată, în ultimă analiză, de absenţa unui sufix derivativ
-ai, care să se fi alipit la Tadicalul fîn, pledează, în mod indirect, şi următoarea situaţie din dialectul aromân, Judecînd după soluţiile etimologice propuse de T. Papahagi, op, cit., pentru unele cuvinte arornâneşti
terminate în -aţă, respectiv -eaiii, putem face presupunerea că mai Iesne
se poate admite existenţa, în latina populară, de la baza limbii române,
a unor derivate în -uceus, -a, -wn (sau -acius, -a, -llm), decît a unora în
icius, -a, -tzrn (printre acestea din urmă ar intra şi 'fenicia, admis drept
etirnon al cuvîntului [ineată de S. Puşcariu, Al. Cioranescu, Florenta Sădeanu), Într-adevăr, T. Papahagi explică pe ar. grinaţă, pl. grÎnăţ 'turiă
din făină de grîu' dintr-un lat. pop,. 'g1'cmacea,pe ar. l'inoţâ 'resturi de
in' din lat. pop. *linacia «:Zinwn), insi1 cuvintele grăneC!,ţă,f]ârneaţâ,
gă1'ea1â,t.oate cu sensul 'turtă din făină de grîu', nu au la bază nişte
etimonuri lat.ineşti populare în -iân, ei au apărut mai tîrziu de la radica1ete grăn, gârn, gâr(nu)+suf. -eat,ă.ln aceeaşi situaţie este şi sicâreaţCi,pl. sicărel 'pîine de secară'. Datorită sensului lor, altul decit cel
al derivatelor dacorol11eÎl1eşti
jîneaţă, grîneaţă, secărcaţâ, o7'zaţti,ineaţi!
(vezi mai jos), derivatele aromâneşti au trebuit să aib!'1ca model termenul ar. afrea.ţă 'turtă' <lat. (LJricia,păstrat numai în acest dialect. De
aceea, dr. grîna,ţâ, nu poate fi pus alături, cum face S. Puşcariu, ele ar.
grînaţli şi derivat din lat. pop. ·yranacca, pentru că se opune sensul derivatului dacoromi'lnesc.El înseamnă 'loc semănat cu grîu' şi nu 'turli'l
ele grîu'. 1\faÎ degrabă el intră în seria derivatelor Cli suL -eaţă de tipul
QFîneaţti,fîneaţă, secărcaţă, apoi inca,ţă, oTzaţă, cu o influenţă elinparlea
lui finaţ, p1. fînaţâ, la o dată recentă; eL şi FlQrenţa Sădeanu, op. cit.,
p. 52, nota 1.
Dintre derivatele menţionate,!n rindul cărora intră şi jîncaţa, primele· trei prezintă o funcţie nouti il sufixului -catel, aceea de a indica
un 'loc pe care se află un anum,it soi de plante'. Ea este asemănătoare
CUCt:a a sufixuJui -işte (pâpuşoişte, eînepişte, inişte). În ultimele dOUI.
(ineaţă şi oTzaf;iî):funcţia suf. -caN este de a deriva denumiri pentru
'un an1.lmitsoi de plantă' Derivatul grîneaţă, cum s-a spus, înseamnă
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'loc semănat cu grîu', Jîneaţii, 'loc pe care creşte fin', secărcaţu (şi săcăreaiă], 'locul unde se află o plantaţie de secară', Acesta din urmă nu
poate fi format, cum crede G. Pas eu, op, cit" p. 105, din săcarii .+ suf.
-ăreaiă >- săcărărcafă şi, prin haplologie, siiciireaţă. El era determinat
sâ dea această explicaţie de două motive. Pe de o parte, de situaţia din
Limba franceză, unde, într-adevăr, sufixul Iatinesc -aricius> fr.-crez
se foloseşte pentru crearea de derivate care denumesc 'locul pe care
creşte un anumit soi de plante', de ex, beza1'cz'Iieu ou il y a des 'bouleaux', boscorezc.'lieu ou il y a du bois', [aoarez 'Iieu ou il y a des
Ieves', figarez 'Iieu ou il y a des Iiguier' .. Pe de altă parte, de faptul cii
nu avea o idee clară despre originea cuvintelor Jîneaj:ă, grîneaţă. respectiv Jînaj:, grînaţ, pe care, de aceea, nici nu le menţionează în lucrarea sa.
. .j
rineaiă, qriiieaiă, secăreaţâ 'loc pc care creşte planta denurnită in
radical' sint nişte derivate româneşti cu sufixul -catiI, care au apărut
destul de tîrziu în limba. Cele mai vechi atestâri nu datează mai inainte
de secolul al XIX-lea.. Este posibil ca primul dintre ele să fie ceva mai
vechi, dacă ţinem seama de circulaţia lui, de răspîndirea ter-itor-ialămult
mai mare decît a celorlalte, de sensul lui cunoscut de toată lumea.
Pentru crearea lui s-a plecat de la forma de plural, finete (-ă], prezentă
atît în aria nordică, cit şi in cea sudică. A avut un oarecare rol şi influenţa substantivelor neutre derivate în -el, cu pluralul in -eţe. Un indiciu in sensul explicaţiei de mai sus il conststuie faptul că, in aria suclică, fineţe funcţionează ca plurale tantunn, alături de j"Zneţu1'i.De la
acest plural fîneţe, s-a refacut un singular feminin. fîneaţ;ă, Incadrat in
scria derivatelor de tipul coşăreaţă, merindeaţă etc.,'j\propierea de for..
ma masculinâ a sufixului Tn discuţie, anume -eţ; q; intilnim in derivatele asemănătoare în ce priveşte radicalul, orzuleţf; inci, siicăreţ, Dar
fărEllndoială că modelul derivării I-au oferit cuvintele numeroase in
-eata < -itia, -ieia, in primul rînd verdeaţă, general cunoscut şi cu un
sens înrudit. Inovaţia s-a produs rll.UnaÎ1
:111.
graiţlrHe din sudul ţ;c'irii,deoarece aici lipsea un termen propriu pentru noliunea în discuţie. 1u
zona nordică, finaL moştenit din iatina popular{l, era bine ancorat în
conştiinţa lingvistică a vorbitorHor. Numa1 aşa ne explicăm de ce, în
eele aproximativ 20 de puncte din aria nordică a JVloldovei,în care s-a
notat pl. fîneţă, nu s-a ajuns niciodată la reconstituirea, unui sg. jîneaţâ,
deşi racHcalulfîn şi sufixul -ea1ă sînt şi aici cunoscute.
'
Derivatele ineaţă şi orzaţă sînt formate :in acelaşi mod, dar, spre
deosebire de j'îneaţă, g1'ineaţă, secăreaţă, funcţia suJixului -eată este
diferită, .eăei ineaţă înseamnă 'un anumit soi de in', iar orza1ă 'un anu-mit soi de orz',
Deşi identice ea sens şi foarte apropiate ca :formă, (în partea iniţială, orice vorbitor recunoaşte imediat cuvîntul fîn), denumirile fînaţ şi
Jîneaţă sînt două cuvinte diferite, care, din această cauză, trebuie t.1'a··
tate separat În dicţionarele româneşti. Primul este c.'Onfinuatorulunui
etimon apărut într-o arie a cărei vechime urcă pînă la latina populară
de la baza limbii române.
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'PRJ' ET MOTSil,PPAHENTES
HBsUM.8
On se proposed'clucidcr
, dans cet articlc. l'etyrnologiede ces doux mot"
roumains.ţina; et jineaţâ, considoros,dhabitude. cornrnedes dcrivcs du radical
fin « lat. je-num).
Marsla repartitiongeographiquedes mot.sen question,dans les dialectesel
les patois roumains,ainsl que leul"analyseouomasiologique,
mettent en evidcnce
une seriede difficultes.
De toute fa<.,on.fÎna!ct [incuţ« SOlJtdcux mots diffrrren
ts. rlont le premier
continueun etYl1lon,
"[ennciuin.,
paru dans une aire innovatricc,qui merite jusqu'au latin vulgaire,tandis que le deuxiemerepresenteun derive avec le suffixc
-eaţă.
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