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derivatele lor:
a se v./Ji1âete.,
I'OmparaUi11limbilor indoeuropenc,p, ,i:J8,"spunelîmeii
avem posibilitatea de a reconstitui şi unele interjccţiiindocusopene primitive
{}[ldearnca exemplu pe indoenr. pr *uai. admis ca atare fără Ilih o contestare din
indoeuropeişt.ilor.Acolo arătam eă rcconstrunţia e cerută
lat. (Jaf
wai; dar ea se întell1('iazişi pe galezul qusa«,letul ioai,
arrn. vag, av.
aoăi etc. (vezi de eXt'lupluJ, Poknrnv, Inâoqermatiisches el!Jmr,;logischesotlerhnch, 1.,p. 1 110 1.111). Dar, Ia loc. cit.; Iăccam
presupunerea c.ă indoeur. pl'. *uai s-a transmlsrşi lirnhii tracodacice şi că din
aceast.ă limbă 1··;,moştenit româna. Cum a arătat Al. G r elU (etinlo]ogj
cuvîntului năiui, mr. oiiuli t] <fraeodae *vcillllls,în "sec', VIII, 1960,'1).
U cousonantio inainte de vocală scnantă devenise în tracodacică/ ti,
aşa că româna l-a primit cu pronunţia u chiar din limba tracodacică. Se
impune ca o certitudine ideca r.ă cel puţin o parte din int.erjecţ.iileromfţneşti
nu sint ereaţ.iaIimbii române, ei ne-au fost transmise din limba traccdacică,
unde erau o moştenire din Iimha indoeuropeanăpr-imitivă,
Limba rom[IIlăprezintă şi verbul Il se lIâ!la,.earc il fost considerat de
eercetfltoriidrept.un derivat.de la int.erjecţianat, Şi este evident eu avem
a face cu UIlderivat de la această interjee1jc.Dar derivarea n-a vputtit avea
lOt În cadrul Iimbii române, care nu dispune dc-uh sufix verbal c{_urm,jtde
conjllgăriil-a. /1...V r a (, j Il şi
H j II1SZLI,.în eom.unÎtarea
lor O fl'l1ko-dakUsMell
elemenlachrumynskogo.iaz!!lea, f<'ieulăIa eel de-al
1-J(:3
internal)oual de traco!ogie
puhlicată in
du ne Cun!Jf(\ infl'maliollolde Ibracol0!lie,HI. Lin(juistiqw'. et!.wo'ioIU,
H380,p. Hil--191,
la.p. 171. au
are un verb congenerîn lituaniană, unde.sllnăpaitOti(6 este nl',"\7Anit
(:u acelaşi sufix verbal ·t- şi cu termina!.iileconjngării in -fi-,
rleri'fteu conjugarea r(jmtneas('.}În -G, care este o moştehire din
unde ii caracteriza eonjugarea l-a. Dar Ull
fOl".mat
<JeeJaşisufix
existll.şi în aJbanezi.{
; vaitonj,
evident că avem a faee eu sufixul indoeuropean

BDD-A1395 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.234.8.197 (2023-01-09 02:50:12 UTC)

C. rvĂNE3C'U

2

vau verbe în indoeuropeanaprimitivă cea mai veche (veziTh. S i In e n s c h v
indeja citata Gramatica comparată a limbilor indoeuropene, p, 2(4)-;
eăCî sufixul verbal *-1-nu mai efa productiv în indoeuropeana primitivă
mai nouă, sau, mai hine zis. în limba indoeuropeanăprimitivă propriu-zisă,
ci numai în limba din care se trăgea aceasta, aşa-numita limbă noatrat.icăt.
Avem deci a face cu un derivat străvechi al indoeuropeueiprimitive sau al
lirnhii din eare se trage ea, moştenit prin tracodacicăde către română. Este
însă de adăugat că exemplele cunoscute pînă acum, de verbe indoeurqpene
derivate cu acest sufix (vezi GramaticacomparaUicitată, p. 264), prezentau
rădăcini terminate În explozive şi li,ehide nazale; *vl1itli-posedă insă o
rădăcină terminată în vocala consonanticăi, adică în diîtong-.
Dar, dacă astfel stau lucrurile, trebuie să considerăm ca un probşhil
derivat indoeuropcan primitiv, sau mai de grahă traco-dacic, şi cuvîntul
românesc (J ofta, care este explicat de unii ea un derivat de la interjecţ.ia
oh, (cu varianta of), iar de alţii, ca un derivat de la substantivul ofi, considerat el însuşi ca o variantă a Ini ahi, acesta fiind, după aceiaşi lingvişti, un
împrumut din ngr. (]:,.'n.După mine, este clar că nu avem a face cu un cuvînt
format de la unul pătruns aşa de tîrziu în limba română, Probabil în traeodacică s-a creat un +ohiii-,derivat de la interjecţia tracodacică 011.Dar e mai
probabil că derivatu1 a ofta sa creat În primele timpuri ale limbii române
din oh, pe
analogică,după modelulvai!{a),Iseuăi!«.
Din moment ce admitem originea tracodacică a lui oai, trebuie să admitem şi.pe aceea a compusului mold. văle1 (eu varianta valev), provenit dintr-un *vajl(;u,precum şi a compusuluirnunt. auleu, olioli»,ambele provenite
din*ilulel, în care (111este desglJr un dacic +au, înrudit cu *Qai şi păstrat
şi în română ea aLI,Alei şi oleleitrebuie considerateşi ele moşt.eniridacice
şi sint Înrudite cu vâle!).Rămîne de explicate de ee -l-, din -Ieu-,-le- -'Zei,-lio(-)
nu ;se §3scşte transformat în r.
\' ariant.a of s-a creat desigur în cadrul limbii române, CÎnd prab,
orol: etc. au devenit praf, uro] etc., iar varianta a alta s-a creat tot în cadrul
limbii române, din cauză că secvenţa Ionetică hl nu este agreată de limba
română şi a fost.înlocuită cu fi; cî. pohiă> poftă, a pohti>a pofti, *dohtor>
doftor3•
2. Cuvinte cu s- mobil: 8[l1fZşi scurii,
Slurz (macedor. sluI'(.111)
a fost considerat pma ast[,zi mereu ea fiind
un urmaş al lat. sillrdus. Pentru"a explica pe sturz s-a propus de eătre W.
1\1ey e 1'.-L li h k c, REW, eel.a III--a, 899, o contaminaţie a cuvintului
[ PentruaceeaindocUTopeiştii
nicinu maivorbescin ae'estcazde sufixe,ci de llmplide lâfJ;;irl
alerădăcinilor.
3 Cuvfntul
rOflull1
vaid
fieun derivatromânesc
dela vaich ufixul.!o..
el, fie un
imediatdela a seuâila, carecaza sunat!.uUi
*vâiiH.
Etimologîilc
traeodaeiee
pNltrucuvintele
a se Ziăi/a.
ohşi a aflaau fostdatede mine
maipe scurtin articolulLucrărirecenle
cuprivirela originea
TOmdniloJ'
şi a limbiiromdne,
din
Acaclcmia
l'onlân,'L
l\lcmol'iiJe
secţic,i
de:;;tiinte
filologice,
literaturăşi arte",seriaIV,tomulV,
1983-1\l84,ILlG2(arlicolul
p. 149-170).
4 TexlulcareUl'tllellZll
a
prinîmbunătăţirea
textuluipublicatîn PaginilJ1lcoIlinene,
allulIII,tlr.7 (:\1),p. J şi IV,iulie,1984.dincadrulrevistei.Convorbiri
literare",ur. 7,
.iulÎf1984,anulXC,nr. 1172,
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iurdus cu lurnus "graur" (dcci un fenomen din epoca latinei populare)
ceea ce nu este imposibilde admis. Dar o altă explicaţie ne apare ca cea,
adevărată.
A. Vraciu şi V. Rimsza, În comunicarea citată mai sus. pe care au
făcut-o la cel de al II-lea Congres dc tracologie, din 1976, din Bucureşti
(vezi Acles du II-' Congresinternational de thracoloqie,III, p. ]71), au susţinut că rom. siurz (rnacedor. siurc,lu)provine printr-o contaminaţie din lat.
turdus "sturz" şi un dacic vstrazdas,eu un s- iuiţ.ial,moştenit din indoeuropeana
primitivă; căci În limba lituaniană cuvintul congcner sună sirăzdas, iar in
letonă strazds (ambele cu sensul de "stllrz"). După cum se ştie, unele cuvinte
indoeurcpeneprezintă în diverse limbi indoeuropenelin s- iniţial, care lipseşte
În alte limbi şi care este numit s- mobil. Astfel,germ. Siier "taur" Iată de lat.
iaurus, După părerea mea, cuvîntul dacie a trebuit să sune =stur(z)dos.
Iar acest cuvînt dacie, Întocmai ea şi lat. turdus, presupune un indoeur.
pr. * [s )t:zd6s sau *(s )t( zdos (aici semnul de deasupra lui :- are valoarea
de accent, iar nu pe cea de semn al muierii). Şi trebuie invocat pentru forma
cu s- şi gr. v. ()':poiJBoc;;,
at. o":pou6eS<:;
"vrabie" şi ,.struţ", al cărui -Coc;;
presupune o formă indoeur. pl'. -dhos (vocalisrnul0/1al aceluiaşi cuvînt este greu
de explicat). Formele fără .$-,ea cea din latină, se găsesc În limbile celticc,
germanice, slave şi în vechea prusiană ; el'. irl. lruul "gra.ur", rusul drozd
;:mierlă", "slurz", prus, trestie "srurz", chiar engl. thorsile, "sturzul-viilor",
germ. Drossel"sturz". Vraciu şi Rimsza nu şi-au dat seama că formele celtice,
germanice şi baltoslave prezintă o rădăcină de tipul al doilea: consouaută
lichidă sau nazală vocală + co.nsonantă,şi cu vocalisrnul o, ,,( s[irozdos,
pe cînd cuvintelelalin şi dacie prezintă o rlidăcil1ăcu vocalismulzero: *slrzdos.
Greaca veche reprezintă o formă indocuI'opeană primitiv[l *strrllws sau
*strol1dhos.
Pentru a explica forma româneascăcu z, dialectal (1(eL mold. slllr( U)
şi macedor. silinţa), S. P IIŞ car i u, El ymologischesWârlerbuchder ft'lmiiniscJzcnSprache, 1, p. lG:3,a propus o formă latinească populară *slllrdcllS,
iar altii au admis inflllenţ.aanalogică a pluralull1islurzi, adică altătuir{a unui
nou singular, În carc, în locul lui d, apare (1al pluralului. Dar, cladi:cuvîntul
slllrz este de origine dacică, (l sau z de ll forrua singularului se explică astfel :
în cuvîntul tracodacic *sillrzdosa avut loc o metateză : secvenţa fonetieă
zd a devenit dz, apoi r,l; sali a avut loc dispariţia lui -d după secvenţa eonso.nantică 1'Z,căci secvenţa consonantică r zI! era greu de pronunţat:. Deci s-a
ajuns la un tracodacic *stzir(los,care stă .la baza formei de singular a rom.
sful'z. Refacerea singularului după aspcctul fonetic al pluralului pe o arie
aşa de întinsă nu este greu de admis, dar e mai pu\in probahil{l(o avem în
rom. solz < lat. solidllS).De altfel o influen!.iî.a formei de plural asupra celei
de singular se produce mai ales în cazuri În eare, da!:orit{, evoluţiei fonetice,
forma de singular nu se mai distinge de forma de pluraL Astfel singularele
copaciu,Îobagiuau Iost Înlocuitecu copac,iobagcînd în română a dispărut -[1.
tu aceeaşi situaţie eu sturz se găseşte şi cuvîntul românesc scurt. El nu
poate proveni din lat. curlus, tocmai pentru că prezintă, dl şi slurz, un $iniţial. Pentru scurt, prezent şi În istroromfmă,unde sună la IeI, s-a propus
forma *excurlus (Ov. De n susi a nil, Hisioire de la laJlgue ronmainc.
1, p. 159, S. Puşcal'iu,
loc. cii., W. J\1eyer-Lilb
ke, RE<ţV,
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ed. a Iti-a, nr. 2,121).Prefixul ex- era şi este considerat ta venind de la verbel" exctirtate şi cxcurtuire. Se admitea deci că termenul de la care S-<1U
derivat
cuvintele eiccurtoreşi excnrtuu:ea suferit influenţa formală a derivatelor.
Alexandru Cir il li e seu, Dicciotioriodiwo/6qicorUJ)laI1O,
P: 742, înclină
să. admită că s- din cuvîntul scurt a avut o fUlH:Î
ie
la
EH
cred eli un asemenea :;- expresiv li-a existat şi nu există în limba română,
'Cuvintul latin provine din Tndoeuropeauaprimit.ivă, unde el era de fapt
un participiu trecut pasiv..format eu sufixul .·168de la rădăcina *ker-"u tăia"
care avea în alte dialecte indoeuropene varianta *sker- cu asa-numitul
iniţial mobil; pentru dcrivatul in discuţie, vezi
, oţ». rii., 1, P:
H:';S-940; el. gr. y.:::LP(·)
«*ker-jo) "tai", v, germ. de sus
sud) sketan,
germ. de nord scherer:,,:1tăia", litnan. skirill "tai";
. Partieipiul trecut
(U -tlis prezenta vocalismulzero al rădăcinii, deci suna * (,)hTI6", Iem.
(")k!1d, neutru *(s)krfân, şi este reprezentat, între
de cuvintul
AOlpc()c
. La origine deci cuvintul Însemna "tăiat" şi a ajuns să Însemne
latină şi "mutilat". Prin sensul intermediar "scurtat" s-a ajuns la sensul
"seurt". Cuvintul a rămas numai adjectiv in latină (eelelalte forme verbale
au dispărut În această limbă). El se
şi în alte limhi indoeuropene,fie
S-',fie Iără S-,şi are cel mai adeseavocalisrnulesau vocalismul (1şi sensuri
care derivă din ee! de "scurtat". Astfel,irl. cert "mic",v. germ. d( jos ,=cIlord)
skard şi v. germ. de sus ( sud) skari ,.spart prin lovituri", "ştirh", "delerio·
fut", "vM.[unat",'v. nordic skardr "rnuti!at", "împuţjnat" Participiul trecut
xClP,6c;
, serveşte nu numai ca participiu trecut al verbului
a căpătat şi sensuri substantivale, ca cel d.e',
, 'Un derivat
de Ia rădăcina *sker-, dar cu un sufix pur adjectiva],
avem la hazel
cuvintelor v. germ. de sus ( sud) slwrz
, v.
sceol'l
de unde engl. modern shor/. Germanul modern ImIz
a dat naştere
substantivullli german modern SclIllTZ,
de unde romanesculşorţ, Avem deej
tot drepţ\ll să socotim cuvintul româ.nescdrept o moştenire dintr-un d.acie
*scrirtos,el însuşi o moştenire din îndoeuropeana primitivă, uude era un
participiu trcc:u(.pasiv. Cuvintul daci.eprezint[l tratamentul fonetic Ilormal
al gradului zero al lui r din indoeuropeanaprimitivă.
După eum se observă, limba lraeodacidi a schimhat.accentul cuvîntului
«h pe silaba ultimă pe silaha anterioară (penultima). AeeasU\ schimhare
era obligatorie pentru limba tracodacică ; ea se gliseşte şi în alte c.\lvÎnte
t.rac.oeH\Ciee,
unele transmise nouă de scriitori antici, altele păstrate de limb,l
română. Astfel burtă, birlii provine dintr·un indoeur. pl'. *bhrtd, care era
partieipiul trecut pasiv al lui *bluiro.,porL","duc" şi a mutat accentul d.e
ultima silabli pe silal)3 anterioară: lracodacieul */)i{rla,de unde rom.
Aeeastă retragere a aeeentului de pe lJltima pe penultima s-a produs
ŞI în limha latină şi limhile lHtltiee.
Faptul că swrt se găseşte şi la istrorornanÎ, iar Sfl1fZşi la
mi.înine aratlt că cele dont euvinle tracooaeiee de la haza cuvintelor româneşti
in discu1ieaveau o mare extensiune : ele se găseau pe cea w.ai mare parte ;li
teritoriului tracodaek, dacă nu chiar pe tot acest teritor in. /\.lh.. shkllrfii
"scurt" IlUprovine, desigur, nici el dintr-un latin popular
ci este
o moştenire din indoeuropeana primitivă, şi annme a unei variante fonetice
f;Us- a cuvîntului *k;'f6s,deci ··"""'Ii.".
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cu cuvinte
h cuvmt.e
de; fOfl!t'-tislfJ
a celor d(rl'J
cnnfirm din non tGza inrudrrii mai strînse il limoii
racodacice cu cea
dmisă
tivI, cu ce.a Itic;,
unn înv
MI}TS
Tln;.\.co·DACESm·:nnlcs PA.HLA
L'autet'ltsouuent([ne]'\intel'j(';(',lion
r-i)1In1aJUf:
val {';std"(n'gin{Îhra{_o-dt:iCt.hit.
le goLh.soai
, le gaHois.
gWOt',.
Iclettonurai. I'arrn. cll'.}l{}U,s
penncttcntdeftCl}HstHuer
rnntdDee:
+oa),qui-,,'est
trnllf1.IoÎs
tiUrOlun::du.
Le
rornuain
Q S('oaita('st(\f.::&lcrncl.ll
mot{r()rig.iuethn1(IJ"d:H'("
cL-i.reSltffiXf'
..t- ne se trouvepas EHHHIIlI:::dn
qne dans le
'1:;,c.
a ofta,deri'v(,
de rirrterjeetion
olr,ar I..,eHtlwnlru
pl'('scnte
le verbeoaitott,el:rdha,nais,,.
vtrtJ(·naitont,avecle rnf,nJe
S('1)5.
ce JJ(H1S
pennelde f('con.st31ue1'
un indo--eur<
h{'r]tt'pal'le -Ull';;l{'o-dacf:.
Les:
oâfi'u,anicnetc, '._IohJent
:\'oir
Ihraco·dace.
I}auteurexpJique
aUBsl
iesH101s
rouruamssinr:
par lethrnco-dacC'}
el nonpar
laliu,cormue
01]Pa {aitjll;-;(ln.'l
pn\sent.LeJajt
denx.H10is
prhclTtenti
parrappor
',
: mot,JuLins
turduset curtus
..un s- ini[iuJ
•.le
il admetlre'fu'ils 50ntdes ruot;;
aCO-(hH'eS
.' le s, l1'et unireehos.c
quele $-nu)bi'le
indo-enr(}I){(,lL
<JllerOD,trou\Je;J!lSS.
', le Jit.s!rrizdas.
le lellon"tUi".ris
el peut·etrea\lssid,msle gr('c
dansl'auglais
..[ el le Vi"llXhaui-allemand
skurzavee11,meml'sens.Le rourn:âll
:;efuI;de rni'nwqneles
l'Sf-ong(sl1i':l'tsJ
conserve
un §Jart;dpe
'plss{!nd(,-'cUJ"(11J(',cn
§.f[ÎluItJt
dt'.,la S'2cjne
(&)kf'r-,Jaile()1j
p('L',
Z)rd:.H::sUafu]
,Al. f, Cnza"
}e:şf,.
C'aluzZJ J'Lu(jI1sl),
n;. 1}
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