ELElVIENTE GEHMANE ÎN TERMINOLOGIA FIERĂRIEI
DIN MOLDOVA. PRIVIRE ISTOHICĂ
DE
L A. FLOHEA
Prelucrarea metalelor este una dintre cele mai importante ocupaţii
neagricole. Pe teritoriul nostru, cercetările arheologice atestă practicarea ei neîntreruptă, din cele mai; vechi timpuri. La termenul, probabil
din substrat, vatră '., S( adaugă din timpul formării poporului român
citeva denumiri de primă importantă de origine latină: a bate, faur,
fier, cui, toale, cărbune. eL[ereca, In Ieudalismul timpuriu, ocupaţia cunoaşte un nou aînt! fapt care ne aduce în Iirnbă ,termeni, de origine
slavă, denumind realităţi esenţiale in fierărie' ciocan, cleşte, daltă, nicovală, potcoavă etc. Mai tirziu influenţa turcească.pe aduce, şi in acest
domeniu, cîteva denumiri importante. burghiu, ciiia, menghină, şi altele de mai mică importantă, unele ieşite din uz 2. i
Tot în evul mediu un moment important în dezvoltarea fierărtei
româneşti este apropierea fierarilor sau cumpărătortlor români de experienţa tehnică avansată a breslasilor germani. Prin legături permanente
cu meşterii saşi din Braşov, Bistrita şi Sibiu, mai tirziu cu marile centre ale Austriei, cu Polonia, Ungaria şi statele germane am primit arme,
clopote şi arcuri de trăsură, căruţa nemtească cu roţi ferecate, pluguri
perfectionate, cuţite, lăcate, broaşte etc. ; am primit totodată, direct sau
prin intermediul vecinilor slavi sau unguri 3, numeroşi termeni, ca pilă,
qhint, şirul, raşpă, bieoh, şurub, meşter, rcj, coarbă. etc.
1I. 1.. Rusu, Elementeautohtoneîn limba '/'omâni1,Editur-aAcademieiR.S,
România,Bucureşti,1970,p. 21-21L
2 Lazăr Săincanu.inţlu.entaorientalăasupra Limbeişi cultu.reiromâne,v. II,
partea 1, Bucureşti,Editura Socec,1900:burghiu (p. 64), caia (p. 76), calamgiu
(p. 396),cazangiu(p. (9), chel'peclin(p. 107),ghiunie(p. 3(8),iabaşa (p. 218),ma..
dem (p. 241),'mangal,(p. 246),mischin(p. 262)nalbant (p. 269),tuei (p. 266),tinichea.tinichigiu(p. 3GO),
turnbac(p. :l68).
J Ion Bcrcia, DeuisclieStnacneletnente
LniIiurruirusch.en;
în "ZehntnerJahrcsbericht des Instituls fur RumiinischeSprache zu Leipzig",Leipzig,1904,p. 147;
VasileArvinte,Raporturilelingvisticegermano-române,
în "Anual'de lingvistică
şi istorieliterară",XIX, 1968,p. 22.
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Alţi cîţiva termeni întregesc tabloul
răriei medievale românesti : priboi, cujniţcl, o.
trie, aduşi de fauri ţigani de la greci, Hău, maghiar,
cu etimologia încă nesigura.
în perioada care se întinde in linii mari intre secolele al Xv-Ies şi
al XvIl I-Iea, meşterii care preluornu mct!ave1:e
erau, in cea mai mare
parte, autohtoni 4. Mai mult, în afară de puţinii: meşteri liberi stabiliţi
în tîrguri şi oraşe, cei mai mulţi dintre ci, mai ales fierarii, potcovarii,
căldărarii, erau robi ţigani 5 domneşti, mănăstireşti sau boiereşti. Fauri,
ţigani, căuaci, cooaci, fierari, cocaii sau meşteri 6, lucrînd sau uneltind
acioaie 7 (sau cioaie 8), alamă, aramă, cosilo7' (sau costor 9 şi cosotor 10),
fier alb, fier galbenvplumb, oţel, dar mai ales fier, cu uneltele sau ciniile cunoscute, ei făceau produsecîe o mare diversitate 11. Paralel cu
aceste produse destinate nu atît pieţii cît nevoilor domeniului feudal şi
neinsemnatclor comenzi, izvoarele istorice atestă şi impor-turi din această branşă 12,ca şi aducerea unor mesteri străini în ţ!ilr;l peatru unele
lucrări mai importante. Totuşi, chiar dacă asemenea importurf erau
frecvente, iar meşterii străini (de exemplu clopotarii, cuţitarii şi annu-·
rierii) erau considerati mai pricepuţi decît cei locali, se poate spune că
cel mai important loc în practicarea fierăriei medievale româneşti îl
ocupau autohtonii. in acest sens, semnificative ni se par demersurile
repetate şi insistente ale domnilor şi boierilor în privinţa importării
fierului brut 13,fapt care sprijină ideea unei bogate activităţi meşteşu ..
găreşti domeniale interne.
Dar situaţia socială a majorităţii .Iierarilor constituia o frînă în dezvoltarea meşteşugului. Siliţi să lucreze numai anumite produse traditionale şi numai pentru nevoile feudalului, lipsiţi de orice stimulent economie şi social, in conditiile unei înzestrări tehnice minime şi cu metode
4 N. Iorga, Istoria industriilo1'la ronilni, Bucureşti,1927,p. 51··..·52; Ştefan
Olteanuşi ConstantinŞerban,MeşteşUf}urile
din Ţtira Româneascâşi Moldovaîn
Evulmediu,Bucureşti,1969,passirn.
5 V. A. Ureche,IstoTiaRomâniloT,
Bucureşti, 1891
Petra, ContTi.buţ'iuni
la istol'ÎC',tl
ţiDunilo)'elin FComunÎa,
Bucures.u,
6 1. A. Florca,N1J.me
ele tujeru:şi ele ocupaţi.eîn termi.no[ogia
fi.eră.rid,în
"Anual'de lingvisticăşi istorie Iiter.uă'',XXIII, 1972,p.4175.
7 "ArhiveleOlteniei".Editată de C. Fortunescu,Craiova,III, 1[J24,nr. 12, p.
149,an 1687.
a CataloguLdocumentelo)"
româneşti.din A.rhiveleStatului ele la BTCIŞOV,
1
1521-17\)9,
Bucureşti,1!)55,
p, 58,an. 1709.
9 N. Iorga,op.cit.,p, H16,doc.an 1722,Iaşi.
10T. Ştefanelli,Documented.in vechiulocol al Cîmpulungul1ii.
Moldovenesc,
Bucureşti,1915,p, 28,Joc. an 1723,
11N. Iorga,op. cit.,p. 49-51,
12A. D. Xenopol,Isl.orÎ-a1'OmdnHoT
elin Daci.aIraiană, Bucureşti, Hl25,p.
212-·213:Ioan Bogdan,Relaţiile'j'â1'iiRomâne"ticu Bmşovulşi cu Tara [1n9urească,Bucureşti,1905,p. 11, 17, 25,32, ,37,5'1,72, n, 124,221,24:3,255,297,304;
id., Documentelelui ,5'tefancel }\;fare,Bucureşti,191a,I, p. 95, n, p. 272-276.
13Ştefan Olteanuşi ConstantinŞerban,oTJ.cit., p. 50: "posibilităţileinterne
de satisfacerea cerinţelorindustrieilJl"ducrătoarc
erau, adesea,insuficiente,con··
tinuindu-seşi în aceastăvremeimportuldin TransilvaniaCiunor canfităt,isporite
de semifabricateşi mai ales de materie primă, în specialfier, aramă, oţel".
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de lucru puţin evoluate, ţiganii fierari erau
să desfăşoare o activitate pe care numai ieftinătatea miinii de lucru o făcea
Nici breslele părnintene, neîncurajate de domnitor
regim fiseal foarte sever, nu s-au puUut dezvolta
existau de mai multă vreme, breslele moldoveneşti elin domeniul prelucrării metalelor, datorită nivelului onodest al meşteşugului practicat,
nu. au constituit un adversar de carocaro importanţă pentru ooncurenţii de aiurea, care Trnbinau profitabil desfacerea produselor proprii cu
cea a produselor negutate din ţările de obîrşie.
Această stare internă s-a combinat cu împrejurări externe nefavorabile pentru f'ierarii români. Spre sfîrşitul secolului a] "'·<VIII--lea,
după
stabilirea consulatelor străine la Bucureşti şi Iaşi, vin la noi, mai ales
din ţările Imperiului austriac (devenit, prin extinderea stăpînirii asupra Transilvaniei şi, mai tîrziu, a Bucovinei, puternic vecin), numeroşi
meşteri, printre ei şi fierari, caretaşi, alămarî, lăcatuşi, strungari, mecanici, tinichigii. Toţi aceştia, Înzestraţi cu unelte mai t:<"rfecţionateşi cu
metode de lucru noi, bucur-indu-se în acelaşi timp de unele avantaje
economice,scutiţi de dări şi protejaţi de consulate, au cunoscut o rapidă
ascensiune economică şi s-au impus în scurtă vreme în concurenţa cu
meşterii pămînteni. Această convieţuire, uneori dramatică, a meşterilor
români şi austro-gerrnani a dus, incontestabil, la un nou avînt al prelucrării metalelor la noi. Cele trei 1"13.ze
anterioare din dezvoltarea fierăriei şi anume cea română veche, cea slavă şi cea germană medievală,
se dovedesc a fi fost puncte de simplă evoluţie in comparaţie cu revoluţia produsă de valul austro-german modern, ultimul şi cel mai important moment al dezvoltări! fierfir-ieimeşteşugăreşti Ia
In articolul de fatel ne propunem stl prezentăm evolutia
laţii economice şi
lingvistice între
,,"d""_r!m-no'"n
meşterii români, căile de
a
fierilric de
gine germană, in limba
acestui
ces, desfasurat activ
in
secolului nostru.
Inglobată intr-un cadru mai
germane asupra
limbii romane sau a unor
fie al tcrrninologiilor profesionale.
problema Ciavut numeroşi şi sL'll·ui.toricercetătort 14,care au formulat
14Ion Borcia,op, cii., Simion C. VIî!1drescu,
culturii germaneasu.
pr(( noastrcl,J Influenţa
asuin:alimbii
1904;S. Puşcariu.
Limba românii,I,
1940,parap-afu]118;
Tcu.m/iniscliâeuisch.eSprachbeziehungen,
în !vJclallues
p. 149-158; A_Rooeric,Elem.enteqermcne1:nlinii»:
lin9visti.c
român,în. "Foneticăşi diuk-ctologic'',
ITI, HJGl,p. I77-J8f). ŞL Binder,Coniribuţiila studiul elementeiovgennane în lei.icul Umillri!orpopuuire româneşti, în
"AnaleleUniversităţiidin Timişoara.Scria Ştiinţe filologice",r, în vol. III, 1965,
p. 103·-121,II, în voI. IV, 190G,
p. 2:n--215,III, în voI. V, 1967,p. 49-72, IV, în
voI. VI, 1968,p_ 189-202; W_BaJmer,In le9ăturâ Clistudiile despre elementele
ge1'1nane
din vocabularullimbii române,în "Cercetăride
, VIII, 1963,
nr. 1, p. 8:3---91;
Vasile
Termi.nologia
e.rploaUiriilemnuluişi aplut<'iritului, în "StudiişicetcE;tări
laş!, VIII, .fase.L 184p. ; id., eri ..
lerii ele delimitareil imprumuturilorsr1seşti limbii române,în "Anuar de lin··
şi istorie literară",XVI, 196:3,
j). 97-·109;ido.Raporl;llri/.e
...; icI.,Di.edeuischen Entlehnungenin den rwnănischenlVIundarten
(nach den Angabendes Ru..
miinisehenSp1"achatlasses),
AcademieVerlag,Berlin, 1971;Teoiil Teaha, Tenneni
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observa, mulţi dintre supuşii. Rusiei, prin nume sau Joc:de origine, erau
tot reprezentanţi ai meşteşugului austriac, a cărui sf'eră de influenţă
depăşise graniţele vastului imperiu. La toţi aceştia trebuiau adăugaţi
măcar o parte dintre numeroşii negustori, stabiliţi în ţan'i sau venind
în răstimpuri, cunoscuti sub numele de "braşoveni", "lipscani" şi "de
Viena". Pe lîngă alte mărfuri, ei aduceau iii unelte sau produse de fierărie şi le vindeau sub numele lor de acasă 22 Numarul celor eare prelucrau metalele veniţi din imperiu sau dintr-o zonă Iimitrof'ă în care ar
fi putut învăta meşteşugul tot în limba germană il sporit an cu an, după
născut în Austria,venit de 2 ani (L 444); ţinutul Bacău: Ioan Hulub,născut la
Cernăuţi,venit de 22 de ani, caretas (rozolutia: va. fi socotitraia), (f. 460); ţinutul Putnei: Frant Viholt, neamt, născutla Ccrnaut]. venit de 7 ani, hei-ar(L477);
ţinutul Tecuci: Otul Nuton,neamţ, născut Ta Cernăuţi,mecanicmorar (L 4[1G):
ţinutul T'utova: Chiriac T'ănase.sirb, născut la Braşov,căldărar (L 519),Dimitrie
Drag.m,sîrb, născutla Br-asov,
căldărar(f. 523}'.
20Ibul. "Sudiţiiprusienest.idin ţinutul oraşul Iaşi: Fridr-ir.Şafă.r,născut
la Sofor-in
, venit de 4 ani, are carte de
caretas (f. 224),Cr-istianHaineche, născut la Ostei-ncnburg.
venit de 29 de ani, vîrsta 4:3de ani, caretas (în rezoluţie: venit de 29 de ani i cu casă proprie,nu poate fi sudrt; f. 227),Gheorghe
Viderrnan,născut în Galiţia,venit de 2 ani,
(f. 227).AugustŞaider, născut la Vaiscnfalîn Prusia, venit de 2 ani, lăcătuş 229),Carol Foruisel.născut
la. Berlin,venit de li! ani. terncchemu(f. 223),GustavClandar nâscut.la Holstein,
venit de (i luni, Iuc.reazala bulci (f. 224),CristovRainechc,născut la Osternenburg.venit de 13 ani, butcar 225),MihailLiper.născut la Stctin în Prusia,venit de 12 ani, caretas (L,235),Vilhelm AugustBeche,născut la Berlin, venit de
2 luni, lăcătus (L 235),Vil,l;dmHanten,născut la Berlin,venit de 8 zile, alâmai(f. 2,5); ţinutul Bacău: li ugust Andreaş,născut in Prusia, venit de :3 ani, ]{ldi.tuş" (f. 470).
21Tbid.: "Sueliţiirosieneştidin ţinutul oraşul Iaşi: Pavel Fclics, neamţ,
născutla Varşovia,venit de H ani, caretaş rezolut,ic
: fiindcăa stat mult timp
în Moldova,să fie raia; f. 141),StanlsJavDimbru, leah, născut la Covno, venit
de 14 ani, lăcătuş(în rezoluţie:fiindc[lare casă de veci,să fie raia ; f. 14f)),Mutie Iscovici,evreu, n;'isclltîn Chişin\U,venit de 5 ani, tinichigiu(L 158),Şmuli
Moşcovici,
evreu,de la Cameniţa,venit de 20 de ani, vîrsta ele 28 ani, alAmar(în
rezoluţie: nu poate fi sudit; f. 1132),
Ben! Zc1manovici,
evreu din Jitomir, venit
de 21 de ani, alibnar (f. l(3), DaniilCloci,leah, n[\scut la OUsa, Lehi<1,venit de
34 de ani, v1rşta47 de ani, caretaş (în rezoluţie:nu poate fi suclit; f. 190);ţinutul Botoşani:Ioan Levandaţchi,lea!!,venit de copil,lefticar (f. :137),lohan Beliţehi, poleile,născut în Rusia,venit:de 16 ani, lăcil111?
(f. 338),Abram Abl'arnovic:i,
evreu, născutla Chişinău,venit de un an, tinichigiu(f. 345); ţinutul Hornan: FişeI lţscul, evreu, venit dc 15 ani, nc:gwltorcu marfă de fierărie (f. <148);1illlltuJ
Covurlui:HristianBiurchiu,neamţ,născut la Vitenberg,venit de un an, caretaş"
(f. 532).
22Handel1!erhăltn'isse
der Ma/dauundWalachei im Jahre 1843mit besondel'er RiklcsichtClu.fclie K. K. 8taaten,în "BIătter fiiI' Geist,Gemtitund Valerlandslmnde",Braşov,VIII, J.844,
.1,11',
21-22 :"Die Wareneinfuhraus Osterrcich
wîrd teils 211Landc iiber clic:Grtinzstationender Bukowinaund Sicbenbtlrgens,
teils aui der Donau mit den Darnfbootenbewel'kstclliget.Diesel' Einfuhrhandel
befindetsich gro.(:lien
Teil in den Hiinden osterreichischenUntertanen, clie seit
vie]en ,Tahrenin DonaufUrstcnti.imern
bIUhendeHandcJetablissernents
besitzen",
p. 15:3,... DieselbeKauflcute,welche die Leipzige!'Messcnbesuchen,realisieren
"1'1jhrc!' Ri.icl,reiscin \Viel1bedeutendeEinldillfean osterreicllischcn
InduslrieErzeugnissen,dic im hierortigenBandeI si.immt1ic:hals
\VicnerWarenbezeiclmet
'l'terden.Die vorzuglichstcnderselbensind Tucbc [... ], Schuhmacher-Arbeiten
[.. ,J, WienerWiigen,[... ] bohmischeGUisel'ordiniireuncl feine Spiegel,SpiegelgUiscr,Eiscn..und Stahlwaren
", p. 154.
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cum ne putem da seama dintr-o situaţie a supuşilor austrieci din Moldova alcătuită la numai opt ani de la catagratia precedentă. Apar, pe
lîngă vechile nume, a1telenoi . La fel, printre supuşii. prusieni, la 18115
erau destui meşteşugari fierari nou veniţi 24.
Se impun cîteva consideraţii în legătură cu toţi aceştia. Este evident, in primul rind, n umarul destul de insemnat al românilor, unii din
Transilvania, alţii din Bucovina aflată sub ocupaţia austriacă. Românii
transilvăneni cunoşteau meşteşugul de la meşterii saşi, sau de la austriecii stabiliţi nu de multă vreme (1687) în Transiilvania. La începutul
secolului al XIX··lea influenţa austriacă avusese vreme a se manifesta
chiar şi asupra meşteşugului Si1sCSC
cu bogată tradiţie 25,cu atît mai
mult asupra românilor care ahia sub austrieci căpătaseră oarecari drepturi de a învăţa şi exercita meserii, drepturi care altădată, sub Ungaria,
erau, cel puţin in oraşe, exclusiv ale breslelor săseşti 26.Aceşti români,
neputînd să-şi exercite cu toată libertatea meseria în Transilvania, se
stabileau in Moldova. aducînd cu ei mestesugul austriac sau săsesc (dar
înnoit şi acesta de influenţa austr-iacă). Şi mai uşor veneau românii bucovineni în Moldova. Fapt este (Xlaceşti meseriaşi, care aveau ca limbă
materni'! româna iar meşteşugul il învăţaseră sub forma austriacă, venind în Moldova, au constituit un foarte' important factor în procesul
de răspîndire a tehnologiei 'ii terminologiei austriece printre meşterii
moldoveni27.
în al doilea rînd, se constaUieterogenitatea etnică şi locală a celorlalţi nou veniţi, acestei etcrogenităţi corespunzîndu-i de bună seamă şi
23Arh, St. Iaşi, Secretariatulde Stat al Moldovei,nr. ,66, an 18:32:"st,lbi]iţi
în Iaşi: Iohan Sais, fierar (L :34),Pet0'1'
Stamasichcvici,
venit din Lemberg,Galiţia, caretaş (f. 43),Hersc GolcHarb,din Galitia, carctas (LJ52),NicolaeCovalschi,
din Galiţia,droşcar (f. 5:), Simion Vasile Dirnitr!u,din··13raşov,fierar (I. 54),
Hriste Turculet,din Suceava,caretas (L lj7); în Galaţi:'Nechifol'Cuzrietenco,
din
Cerniiuli.];'iciJtus(L 102\; ibid.. nr. 67; în Bacău: CoVaciMiclous,din Cornat,
Transilvania,fierar (I. 47); în F'ălticcni:MoiseŞverdgher,din Suceava,căldărar
rf. Sfii: ibul: nr. 69: stabiliţi in Botosani;elim (:(1ntJraşjpv,
din Bucovina,negustor de fier (I. 16),Iohan Leah. din Ungaria,arămar ('1.17),LoghinAndreov,din
Bucovina,fierar (L ?2),MosesGutman.din Sadagurn,Bucovina,lucrătorde aramă
(L 32); ibhl., ur InG(an 1833):în Focsani: Matias Pol. din Suceava,caretas (I.
2:3);în Dorohoi: Strul F'rarner,din Ccrriăuti. căldărur (L 54); în Roman: Abraham
din Galitia,alămar iL 76) şi NusămVolf, tot aşa (L 77); în Iaşi:
Ilie Fratiţa, din Suce<1va.
Cilretaş(I. 99),FrancisC'Tornovici,din Gherla, lăcătuş"
(L 101);
24Ibid.. nI'. l.184(an lS4:j): "BoninHeinrich,fierar, născut în Lassen; Mem..
nitzer
tir:ichigill,Danzig; Dliring Iohann, din Ki;nigsberg;Heydmann
Ceorg.
Hambllrg; Walmcs Wilhdrll. fiel'[ll', perlin; IZclczhowseki
Alex.,
tinichigiu,1'(71)<111
; KmnsetzcrAugust.tinichigiu,Ferlin; Masle Ludwig,fierar,
Stcttin; 13oh1'
Sdllnul,tinichigiu,Poznan".
?SFricdrlchKrauB,Vlorterbuchdet nOl'dsiebenbUrgischen
Handwerksptdchen,
S:('gbLllg.
1957p. XVIII-XXL
20Eu.c;enI'avlcseu, Nleşteşugşi negpţ b. românii .din sţiduL.Transilvaniei
(sec. Xl/JI--XlX), Editura AcademieiH. S. Homânia,13UCllI'eti.
]970, p. 16 ş,u.
27Arh. St. Iaşi,Documente,p<1ch.
481,nr. 59 (an 1H35j:un fierarmoldovean
'foader Paladi face 4 topoare,3 cuţitc:<lic.
un ghin şi un sfredel lingură, restul
lucrurilorde fier comandatedeCostaclreConachi
fi Ul<uiede Gh.Bra$OV<H1U.
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una lingvistică. Ca cetăţeni ai unui stat multinational, aceşti supuşi
austrieci cunoşteau limba oficială a imperiului măcar în măsura pe care
le-o impunea calitatea lor de meşteşugar! în relaţii cu clienţii, furnizor-ii
şi colegii lor. In această situaţie, germana lor austriacă era desigur aproximativă, coruptă de bilingvismul celor mai mulţi dintre ei. Folosită
de austriecii propriu-zişi, de germanii din Prusia, Saxonia şi Bavaria,
de cei din Boemia şi de cei din regiunea Zips din Ungaria, de saşii din
Transilvania şi de evreii din Galiţia, ca să nu mai vorbim de românii
transilvăneni, de unguri, de cehi, de slovaci, de polonezi şi de unii ueraIneni, terminologia fierăriei este, încă înainte de venia-ea acestor meşteri în Moldova, o problemă de dialectologie germană. Această mare diversitate fonetică şi semantică şi preponderenta pronunţiei austriece
s-a transmis şi împrumuturilor germane din terminologia românească a
fierăriei, De aceea ni se pare nu numai imposibhl dar şi greşit a încerca să explicăm fiecare variantă românească coruptă, adesea de nerecunoscut, pe baza evoluţiei fonetice CIlimbii române. Adaptarea fonetică
şi încadrarea morfologică în română sint alegke şi acest fapt are ca
primă cauză diversitatea lingvistică a celor care aduc noii termeni, iar
cea de a doua cauză este caracterul nesisternatic şi oral al contaetului
care ocazionează imprumutul. Nici mai tîrziu, pe terenul limbii române,
elementele germane atît de numeroase în terminologia fierărie! meştesugăreşti nu se decantează, în sensul unifjcârii variantelor si normărli
în raport cu limba literară, ci, din contra, sînt puncte de plecare pentru noi variante, contaminări si calcuri, de cele mai multe ori creatii
strict individuale. Explicaţia ar fi locul perifer ic pe care-I ocupă în
limbă terminologia meşteşugărească şi faptul că primele încercări de
normare şi unificare el terminologiei profesionale sînt tîrzii şi afectează
numai ntvelul terminologiei industriale. aceasta din urmă marcată ele o
puternică influenţă franceză cultă.
Decăderea treptată, în timpul unui secol. a acestei tcrminologii de
expresie austriacă la nivelul de "vorbire de atelier" la începutul secolului al XX-lea ŞÎ apoi. pînă în prezent la conditia de terminologie
meşteşugăreasci:lÎn mediul rural, reprezintă, tinind seama de împrejurări, un proces firesc, iar dispariţia ei în viitor este uşor previzibilă.
In asemenea condiţii, studierea împrumuturilor germane din terminologia fierăriei va trebui să se impletească permanent cu istoria relaţiilor economice dintre meşterii români şi cei străini dintr-o perioadă
de mai bine de un secol. Caracterul divers, adesea contradictoriu, al
numeroaselor atestări din acest timp va impune o cercetare lingvistică
nuanţată şi largă, corespunzătoare însuşi cadrului istorico-econorni« al
împrumutul ui.
Căile pătrunderii elementelor germane in terminologia fierăriei în
Moldova sînt trei: relaţiile economice şi comerciale ale meştesugarilor
români cu meşteşugul austro-german in afara graniţelor ţării, relaţiile
de convieţuire şi concurentă stabilite în tară intre meşterii români şi
cei străin: şi învăţămîntul profesional dinIVfoldova secolului trecut.
Aceste căi se întrepătrund şi se completează, dar le prezentăm separat
pentru a evidenţia particular itatea şi importanţa fiecăreia.
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Cea mai veche dintre căile pătrunderii elementelor germane este
comerţul. Dovedite documentar încă din secolul al XVI-lea, aceste relaţii, mai ales între Moldova şi saşii transilvăneni, se modifică în secolele al XVIII şi al XIX-lea în sensul că, mai întîi întîmplător, apoi sistematic şi aproape exclusiv, partenerul de comert; devine industria austriacă şi germană, nu numai prin aceea C21Transilvania trecuse sub stăr.înirea austriacă, ci şi prin interesele negustoreşti ale românilor către
Viena şi Leipzig. Din centrele industrial-comerciale amintite se aduceau şi maşinării sau unelte de fierărie, a căror nomenclatură germană,
chiar dacă nu se impunea în limba română numai pe această cale, contribuia la intretinerea unei atmosferc favorabile relatiilor comerciale
române-germane în genera128 si stabilizărti împrumutui-llor terrninologermani în
b'tice în special.". A doua cale de
. pătrundere el termenilor
.
terminologia fierăriei, contactul în ţară dintre meşteşugarfi români sr
cei străini în timn de un secol, este mult mai impor-tantă pentru consecinţele sale lingvistice. Chiar inainte de stabîlir ea consulatelor străine
în Principate, în Moldova şi in Tara Românească se aflau destui străin].
Un cunoscător al epocii, D. Z. Furnică. avansa chiar ipoteza că aceşti
străini, neputîndu-se ocupa cu comerţul,.dominat de români, s-au orientat către diverse rneserii, printre care $i cele metalurgice 30. Chiar
dacă explicaţia orientării lor către aceste mesei-ii este forţată, constatarea că şi străinii se ocupau de ele este adevărată. Cu atît mai mult,
in secolul al XIX-lea, în special în prima jumătate a Iui. rolul întreprinzătortlor străini care prelucrati metalele era destul de Important.
Nu era vorba atît de număr, căci in această pr-ivintă, pînă la treptata
lor asimilare, au rămas În inferioritate Iată de colegii!lor români, ci de
calitatea lucrului lor, de Înzestrare tehnică, de metodele de lucru superioare i de anvergura Întreprinderii lor. Toate ac.Jtea au creat cu
timpul un mare prestigiu acestor meşteri. încît în.:graiuri, ca şi ţigan,
cuvîntul neamţ; este nu numai etnornim, ci şi nume de agent. in concurenţa lor cu meşterii autohtoni, mester-ii străini
impus nu numai
datorită calităţilor tehnico-economice. enumerate mai sus cît mai ales,
aşa cum am mai remarcat, diferentelor de condiţie socială dintre ei şi
majoritatea f'ierarilor locali. Astfel că, in timp ce aceştia din urmă desfăşurau o activitate ele rutină 31,aproape neschimbată de decenii şi se28Ibid., Preîect.urtiIasi, an HlBB.
nr. (;4.f. 7-8: din cele 45 de mrisiriiazricale cu aburi. ilflak în 'plasa Hahlui. judetul Lasi, .3 erau aduse din Anglia,
1 elin Germaniaşi 41 din Austria. Ureche.O]).dt., XIII, p. 215-224: "Tarifa
cea nouă pentrusudiţii austrlccost.ice s-au născut in leat 1818,martie L Pentru
mărfurilece vin".
29Arh, St. lasi, Prefectura Iaşi, an 11180.
nr, :3. L :1 Eiian 1892.nr. 123.
f. 7--11,cei rnai multi furnizori de articole ele fierărie din Lasi aveau legături
comcrcialecu Viena fii alte centre. Arh St. Dacău. Prefectura Baciiu,an 1913,
nr. :34.f. 7_
30D. Z. Furnică, Industria şi dezvoltareaci în Târile Româneşti,Bucureiti,
1926,p. ;14-:15.
31Arh. St. Iasi, MilropoliCl
Moldovei,nr: 61, an. 181G,L 20-;n, din condica
de cheltuieli; ihid. Documente,pach. 544.nI'. 23: ,.1845_
Midăuşenii.TabItl ele
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cele, în timp ce unii dintre
stabiliţi in oraşe, aveau de înfruntat exploataroa stăpînului şi restricţiile autor-ităţilor32,colegii lor nou veniţi,
nestingheriţi de administraţie (sint cazuri cînd sudiţii abuzau chiar de
aceste conditii Iesriicioase33)şi de reglementările breslelor pămîntenilor 3\ ocupau poziţiile-cheie ale profesiei. Intr-adevar, pînă în 1840 mi;l:
ales (cînd şcoala de meserii nou înfiinţată incepe gri primească unele
comenzi spre execuţie), dar şi dUP,-1această dată) nu exista lucrare mai
importantă .--- comandă a statului, a particular ilor sau Iniţiativă economică a vreunui boier __o pentru îndeplinirea careia să nu se facil apel
la meşterii străini 3:i.Această concurentă terminată 1nc,,1inainte ele ii începe (căci ţiganii, care constituiau majoritatea fierarilor ]8 noi, erau sti
IUCl'AT'i
încărcăturiale horulul şi scăderea",din care spicuirn cele
executatede ţiganii fiel'[{!'i:blchuitulsi legatul roatelor,preL1c1.lh.ll hîrlcţ,
cuie.
il \) sape, înnElditulfiarelor de plug, conf'ecţior.an-a
de potcoave,
piroann,ţinte', cercur! de r-iuborr-,,.şuruburide muterci",gratii şi punţi Ia doua
sobe"·E'tC.
32Ibid., Eţoria laşi, an lIl:l(i,m-,2G,f. :123:jalbă a unui Pascal Botoşâncanu
impotrivavecinului"{Il!CostachoCheol'ghiucar'c ,....au facut nisto birialc acoperite cu scînduri.., în care au aşezat un tigan hh-rarIu'":an 1837,nr. IG' jalba,lui
Dimitrie FIcruru. rob al Mitropoliei,împiedicatsă-şi facil.un
în dosul
uliţei Tîrgului de Sus .,...ca Sl mii pot hărăru cu mestesugu!meu fhe!'[u'in,,,"
(f. 20); la fel, jalba a lui NcculaiHer.uu .rob al lui Tudorită Bal;;,pentru un
borde-llnHufeni ,.In care să-mi lucrez hedlria" (1'.1H7); situaţii ,rselniiniiLoare
la anul 18:19,
111',
:l, r. 278,305,:l3G,ilCi9,
33lbid.; an 184:1,
nr. 5,' f. 390; în cvartalul 1 nu se permiteaconstruireade
:[,ierăriidin cauza primejdil'ide foc, pentru care comisarulraporta: ",,;vroind
a îndatori pe Ioan Crăst«a dcsf'ii
nta Jien'iriace au făcut au si î'nf{ltisat.
patentă
din urmatos-ulan c{ieste supuspnlsesc.fiind numeleSflUnemţescIO]1.:il1·
F'riidrih",
de,!iîn principiusupuşii străini nu aveau voie sa-st ridice construcţii
mulţi dilcau regula, precum: Şmil 'I'inichigiul(an. 1844,nr. 45, t
Iohan CopacinsrI.!(an 18:37,nI'. 16, L 882),Cristc Rainichc,
34SlTc"tinii
se o:'ganizaserăîn bresle separate, cum era, ele
linichigiilorevrei din Iaşi, ibieL,Secretndatlll.de Stat, nI'. 1121, 1,
35Iaht, an 1836,n]'. il2: j)pntrufacerea unor coturi de fier se ai'aUlmnatori
diferiţi meşteristr/lini (f. 12) iar la licitatie ",,,elintTc
t.otimesterii au 1;"l5at
m.ai
jos preţ neamţulF'erdinantLcn["(L15); pci1truexecutat'(;a'
il 2000de dimcrliidefier
după"probace se afltl în Eforief<lcutăde mesteriinemţi.iar nu elealţii"(,m H140,
nI'. 21,f. 11)dintre alţi amatorica Isac Rozinştain(L2),FroirllCtmlmidaru(f.7) ş.a.
cîştigilLciba Curniol(i, J2). care va lucra cu mai mulţi lucrători,prîntn' carp
şi Avranl Tiniehigiul,"alclltuit"şi de aga Scarlat Ruset a-i fael' ,,0 main[\ de
velniţ{l"(f. 1(2); ..neamţul" /\lexandru primeşte fier pentru a lucra la velniţă
în HH7(J)ocvmente,
pach, fi,17,nI'. 161.IG2,220),la fel "neamtul"Iohan
5ilO,nI', 28), Friedl'ichSchriiderlucjtus se invoie0teîn 1848el; N, Rosct
vanl1pentru lucri.îri(pach.6,'33,n!', 1:24,orig, german),Anton Kbnig cxecut{tdin
fier un balconşi o SCari](paeh.467,nI'. 70),iar logofl'tc'asa
Profiril;nGhica face
contractinUnil-1859 cu lanCIIHcrşcoviciAlc\mariul(paeh. 509,nI', 12G) cu
Iosif Givinschi];'\cătuş(Il!',lJ(i) pentru lur.Tarede sfeşnice; hatmanul
Costacheface cerere "",ca Si1fie voie a înfiinţa o hanwrniifabric2jde ciocane
pentru prefilcUiu1
arămii sU'icatein tarii..." şi anumitE'păsuiri ,.."urmîncla avea
silntitc)3l'P
chcHuialiieL!aducerea nlE'stcrilorstr.:linisi a n1E:hanizrn
uluj". SecTP--·
!ariatul.ele Stai, ne 787, 1-4, an 18,11;logofiHulC:ostachcConachise
de greut{\ţi1eîntimpinateîn propl?ircaiabricii de fier de la Negrişoal'a,
Silcevei,de unde, "meşteriinemţi,,, au răpit o mulţime de Eicrill'ie",iar daci
nu i se va rezolvafavorabilcererea.va ecdn întreprinderea"megieş
ului fabricant
dommllIVlanţ",
iNd" nI'.1 şi '1,an 184G--1847,
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fie eliberaţi masiv abia după 1859 în asemenea condiţii de inegalitate economică şi socială, nu numai tehnică, nu putea să nu dea cîştig
de cauză, cel puţin în Moldova, mereu meşterilor străini şi urmaşilor
lor de mult asimilaţi sau măcar naturalizati. Chiar dacă specialiştii de
origine etnică nerornănească fi-au mai afirmat în meşteşugurile prelucrării metalelor şi în primele decenii ale secolului nostru 37,prin faptul
ea între timp se ridicaseră numeroşi români cu temeinic: meşteşug (învăţat de multe ori de la colegii străini sau de la elevi români ai acestora) iar străinii, stabiliţi de multă vreme (mulţi chiar născuţi în Moldova), se arnestcoaseră cu localnicii 38,meşteşugul cel nou a încetat cu
timpul de a fi al străinilor. Dispărînd treptat distincţiile intre protagonişti şi, astfel, protagoniştii înşişi, putem spune, refer indu-ne la primele
decenii ale secolului nostru ca sfîrşit al procesului în discuţie, că s-au
impus nu diferite grupuri etnice reprezen iahve, ci de fapt noua tehnologie, cu timpul generahzată, şi terminologia corespunzătoare.
Ca urmare a dezvoltârii economice interne, dar şi sub influenţa
acestui contact. dintre rneseriaşii români şi urmaşii celor veniţi Ia mijlocul secolului al XIX-lea, la începutul secolului nostru în Moldova Iuerau numeroşi fierari profesionişti (trăiau numai din meserie, lucrau la
comandă, dar şi pentru piaţă, aveau atelier propriu). Astfel, într-un inventar statistic al industriei mijlocii şi mici (meşteşuguri fără mecani-..
zare) din judeţul Iaşi de la 190139,sînt oonsemnati, în mai fiecare comună rurală, cîte unul sau mai mulţi fierari, potcovari, tinichigii, caretaşi, Iăcătuşi în imensa lor majoritate purtind nume româneşti, de naţionalitate şi cetăţenie romană. Se pare totuşi C,1 meşteşugar-ii evrei,
atîţi cîţi erau, se stabiliseră în tîrgurile judeţului (Podu Iloaiei, de
exemplu). Repartizarea românilor in satele şi comiincle mai izolate nu
a însemnat însă o izolare a meşterilor români, ci O,revenire în locurile
natale, Un viguros plonerat. Rezultatele anchetei dldirecte asupra fierărîei rurale din Moldova sînt categorice măcar il{ privinta constatării că,
36In număr redus. tigani dezrobiti se înt.ilncnuisi mai înainte, cum erau, la
'I'îrgu Frumos,în 1844,fjEl'<1rii
Miron'Nica. Gheorghb'Antica,Dumitrusin Vasile
Irlrnia, Gavril sin Iordache'Radu, Gheorgheal lui Ştefan, Avram sin Gheorghe
Eîrdan, ibid., IspnlvniciaIaşi, nr. 2]67. f. 141; unul dintre ei repara, la 1850,
uneltele pompierilorde acolo, ibid., Secretariatulele Stat, nr. 1648,f. 4. După
eliberare "s-au adaplat uşor evenimentelor,asozîndu-sola margineatîrgurilor şi
satelor şi cxcrcitindu-şlmeşteşugurile",Potra, Contribuţiunila istoricultigani1or
din nDmânia,Bucureşti,19:39,
p, lHl.
37Furnizoriele fier de potcoaveşi r-aiole,de cărbune ele fierărie şi alte
materiale ili Primăriei Bacău erau, la 1901: Goldenberg,BercuManase,Feiwis
Klein, iar "maistrul !'ierar Anton Fcstor' repara cotiugile.harabalclc şi camioanele Primăriei(/\rh. St. Bacău,Primâria [3'acău,an 1901,nr. 5:, f. 2\1,42, 50-57,
7:3,?Î); plîngînclu-sedeconcurenţă.Iicrnrul Ion Pachitariu ,....vin il vă ruga să
binevoit!a mă avea în vedere axuprn lucrăI'ilo1'de fienlrie din judeţ«, ibiel.,
PrefecturaBacă1l,an. 1\114,nI'. 1, f. fJ; ihid., an 1924,n1'.7, f. 1:3-18,25, 27, :31.
38;\1'11.
St. lai, Prefecturalaşi, an 1898,nI'. 71, cu tabele ele străinii aşezaţi
vremelnicşi cl'Î stabilitidefinitivîn judeţul lai. Ultimiiau venit de 4--26de ani
ori. s-au n{\scutîn M.olclova
şi, în marea lor majorilate,nu s'nt sUPLlisthlim.
Nici cei awzaţi vremelnic(ne referim totdeaunanumai la fierari,.mecanici,tinichigii),deşi austrieci,germani sau poloni, nu au întotdeauna ceU\ţeniestrăină.
.39[biet.,an, 1901,n.r.45,f. 11:2--·-226.
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în toate satele unde există, fierarii, indiferent de originea sau de pregătirea lor profesională, cunosc cam aceeaşi terminologie, semn că între
meşterii români, şi cei străini au avu t loc contacte plenare şi de durată.
A treia cale ele pătrundere a elementelor austro-gerrnane în terminologia fierăriei meşteşugăreşti din Moldova a fost învăţămîntul profesional. Inaugurat cu şcoala de artă şimeserii. din Iaşi la 1840 şi dezvoltat apoi şi in multe alte centre, învăţămîntul profesional şi-a propus ea
scop şi a realizat calificarea unui mare număr de pămînteni in ocupaţiile mesteşugăresti. Conştienţi de noutaite!aşi dificultatea ţclului, primii
lui organizatori au apelat la spectialişti instructori străini 40, oare au
transmis tehnologia germană din locurile de unde veneau 41.Absolvenţii recrutaţi din toate ţinuturile Moldovei şi stabiliţi, după terminarea
scolii, in locurile de obîrsie 42,şi-au însuşit aoeastă tehnologie. La terminarea învăţăturii, absoiventii primeau ca ajutor inventarul esenţial
al ocupatie] 101'·13Cunoscutr. încă elin şcoală, Qicestedenumiri î11limba
germană ale uneltelor erau transmise de maiştrii români generaţ.iiloI'
de ucenici pe care ii instruiau în atelierele proprii. Tinind seama de
numărul relativ mare de şcoli profesionale cu secţii de fierărie care au
40Ibid., S'eC1'dClriaiuL
de Stat, nr. 754: .,...0 sccată de arte si lllestEs.ugu['i
sub
elire('ţia d. Mihaili«de Hodocinîn care totodată'si'!se înveţe de la .J11''ltel'ighi
baci.; aduşi din ţtll'j străine mestesugurlleprecum se practiscs«pe la fabrici
şi anume: lăcătuseria cea fină, rotăria mecanidi,fierEu'ia,săidăcărln,stolerra şi
strungai-laîn lemn, metal etc. toate acesteaspl'efacerea uneltelorde agricultur{l,
de masino şi alte folositoarelucruri" (I. 7, an 1840);şcoala a fost în atenţia
multor amatori de antrcprrză,ca fraţii Iosif si Frant Cu\inschi(.....iscăliţii, pc
lînga propria lor fabrică ce au la Viena.avînd si comunicatiisi cu alte "fabrici
din Germania,1"o1)'i5,
Londra,doresca primi... directia acestui'a.'zămînt...;',f. 101,
an W51),Mar-tmRomanovict(..Ca unul ce m-arnocupatcu mecanicaşi cu industria, doresci eu n lua aceasUIantroprtxă
..", f. 110,an 1851)şi a avut, succesiv,
mai mulţi diroctort (Tiţă CMiman,EugcniuAlraz, CristinniVn.l-Pcster),ultimul,
supus prusian, declarîndpe la 1859: .,...am adus din ţări străine ('1.Jmari cheltuieli :jOde maistri iscusiţiîmpreunăel! un tehnicexpert diriguitoriu"(f. 218-221),
"...am adunat felurite materiale. insrrumcntc.mnslnărli.am adus mnistri de la
Vienaşi din toata Germania
..." (f. 337).
..
.
41lbid:: la examinarea,în 1850,a viitorijor absolvenţi,,,16 dintr« tinerii
trimişi pe conta Ef'or.i
ilor s-au învrednicita căpăta pentru a lor cunoştinţealestatlll'i de maistri iscălitc ele directia scoalci,de comisiacxaminatoarcce s-au
numitdin dE'os'ebiţi
maistristl'âini"(s.n.<".pelîng,'[care,apoi,potrivitlor în C'Îtimc
allLtrrle
însemnată ele maistl'iicxaminatori"(i. (5); la o evaluare a invE'ntarului
şcolii,.în 1858,sîni desemnaţica experti !l1l't('ri,;!.r{lini:"Tribunalul...au CCfut
mai în:t1irelaţii de la mai lT!c:.re]c
staroste cu lămurirE'de experţii ec Si' cel' la
preţil1uireşi ci-luimai mareLestal'oste
... au împElrMlqitştiinţ.a
cii cxperţii, cunos-·
('[\toride asa lucruri ca acelea ce pot fi Ia şcoalaeleilrte, nu pot să se g{lsească
întrE'breslcle pămînt:ene,dpcît ele aserneneatrebuinţă ar fi buni el-lor Tohan
Capucillscbi,Vizente"i Ndner, earetaşi supuşi'ilustl'ieceşti
..." al[lturide care este
numit şi.Iacob Licătuşu (L :121).iar pentru maşini "Geldner,inspectorln moara
cu vi\p0l'işi d-·luiSt. Milel''' (f. :l28).
42:.1bid.,
EfaTiaIuşi, an 1842,111'.
25,f. 70; Secretariat-il!.
de stat, nI'. 754,f. G13,
an 11350.
43dbid.,prefedll.T([
Iaşi, an 190:1,nI'. 47, f. 2: "Fratii Goldenberg",magazin
de fier'i'ir.i<:!şi articole t(Ohniee,
dăde.aabsolven
tului fierQI'AndriE'seu
Gheorgheun
fQilicSimpll1,un
hambos (nicovală)gTPade 'i0 kg., una "urubelniţ{lpentru osii
completă.
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funcţionat inlVIoldova în tot timpul acesta (a doua jumătate a secolu..
lui ICllX1X-ll'(l --- prima jumătate a secolului al XX--h'a)44,ca şi de
tul că tehnologia şi terminologia învătate erau germane, putem aprecia
rorul importan , [-:.ecare l-a avut in.vătâmîntul profesional în pătrunderea
elementelor germane in terminologia românească a fierăriei, In inventarul general al şcolii judeţene de meser-ii elin Bucium se întîlneau, la
1897, următoarele unelte şi materiale folosite în atelierul de fierărie.
"ciocan de potcovală, cuţitoaie de potcovală, foi cilindru cu Iorrna lui,
:3 ambose, fosloage, ciocane de mină, bor-rnaşină cu roată, şraf'toace,
snaidaism cu borul
chei franceze, zcţ-hamer, Graif-ţigle, vătrar pentru vatră, fer pentru ars borte, 8 ştecle pentru ambos, mutramăr mare,
sptintamor-, Mutăr-dormire. Lohring, Inven.taisme pentru baruri, nagla18m, dornir în şase muchii, Una stcclă şi şlict-hamer, ventaismă mare,
şaibă pentru bătut bucsa, ambos de 200 kg., scoabă pentru îndoit siria,
Bont-hamer şi ştecla lui, una ştecă de dric şi una şteeă de osie, :3 ştecă
pentru ambos, cleşte pentru foc, cinci dălţi, un raibur şi un dornir,
scaune pentru potcovală, şurubelniţă cu bol' şi ventaismă (f. 448), pile
şi dălţi de diferite forme şi marimi, 1 şteci'l pentru arcuri, un clomb,
ghevent-boruri, 4 hartrnaisle, un cuibar'; srot-hamere, maşină de făcut
şuruburi la potcoave, chei de strîns muterci, 1 Naglaismă, ciocan de făcut şuruburi la potcovală, 1 Matrice, Ham'!baruri, 6 har t-maisle şi Un
cherner (I. tH9), :3 mit-hamere, :3 hant-harnere, 1 şlict-hamer de osie,
şpiţ-harnăr
450) etc." 45 Inst!rumentiC'kşi materi,aJcle necesare (marigal de pămînt, f. B6, pacuri mituri, I. 296, 4 bucşe, :3kg. rnuterci, f. 327)
erau Iurnizato de difer lti
locali 46,cei
mulţi aproviztonati
cu mărfuri, din Germania i Austria. Tot ei furnizfj.u şcolii, pentru înzestrarea absoJ
şi pentru premiile elevilorjP' unelte din rnagazinele lor.
.ţ .
,
44In afară dc şcoala<lmintită,in Moldovaau apărut sprc sfîrşitul sccolului
Lrc'cutmulte altele,cum ar fi aceleadin Făl.ticeni,BaC!ău,
Boto:)11ni,
DOl'ohoi,
Tirgu
Frumos,Bîr1ad,FOCşillli,
Galati,Eoman,I3uciurn-----Iaşi
'("ncvistaindustrial[rAde şi
l\11e8er11"
director ing. V. Misicu,Galaţi, 19:30,nI'. l:fi-l:lG, Ţl.1G,de aici incolo
;u prcscurtarea"Arte şi mcscrii").La şcoaladin C:alaţi,pe la 18D:),
"eleviilucrau
mten,;la comenzifelurite la care se tocmeauşi lnaitri' djn oraş, nemţi, români,
de le: care elevii furau in grabă mejteşugul"("Arte'li meserii''.lD27,n!'. 100--102,
p. 7), primii maiştri instructorifiind Albert, Mercofer,Bergher,Voitovici,Gogo]ovschi,Filip (ilJi.d.,p, 11). Elevii şcolii din Haciiu,intre anii 19:11-1940,
făceau
praoticăla C Munteanu,MetalurgiaA, .De:vidovici,
FabricaLetca (Arh,St. Baci'tu,
Şcoala profesionaLe!.,
an 193fJ---1940,
nI'. 1, f. 78), HerşcL1
Schwartz(ibid., t 110),
Iancu Moisă (ibid" an H133---1\J:l4,
n1'..2, f. 52) şi1. Stan (ibicL,f. G). Informaţii
asemăniXtoare
se dau şi despre fierari anchetaţi l'eeent: ,,fierarii Zglobiu Ion
(Vînători)şi Rusu Petru (Bucium)sînt absolvenţiai şcolilorde arte şi meserii,
uneleDu avut maitri străini, în special nemţi (Neagu,O]).cit., p_ 9): ."Meşterul
anchetat se numeşte Sterian Dănăilă,în vîrst<lele 62 de ani, care locuieşteîn
această comună[Pechea,judeţul Galaţi, n.n,] i lucreazlide 40 de an1.Mcseria
i-a însuşit-oîn orailll Ga1,4ila Albert Kunst" (DlmiliIă-Lazăr,
O1J.cit., p. 15).
45/\rb, st Iaşi,PTcjecturaIaşi, an. 1897,nr. 9, f, 4Ml--44fJ,
461bid.,an 1nBO,
nI',:J,L :3; ibid.,1BfJ2,
n1',123,L '7--·10.
47Jbid.,-all18\)7,111',
9, L 113: "una şurubelnlţircu ghivent în dreapta Şl lJl
stînga,cu 10perechibacuri şi 20 boruri ghivintuinddiferite grosimi r. .. ] un nithameI'ele500gr", e2 premiiacordatecelormai buni elevi.
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Inlocuirea, cu vremea, el cadrelor tehnice (maiştri) străine de Ia
şcolile profesionale cu români sau naturalizaţl (este una din condiţiile
concursului pentru postul de maistru fierar Ia şcoala din Bucium, in
1896) ar părea, în mod logic, eli va duce la inlocuirea termenilor străini
germani cu alţii româneşti sau francezi, dar, întrucît aceşti noi instructori români cunoşteau, ca absolventi mai vechi ai şcolilor din ţară sau
din Austria 43, tot terrninolcgia austro-gerrnană şi ei au contribuit la
răspîndirea aceleiaşi terrninologii ajunse,in rostirea lor, şi mai puţin
exacte. In fapt, abia în ultimele trei-patru decenii în şcolile profesionale este insusită terminologia oficială ; de pe la 1920, pînă pe la 1950
terminologia oficială din manualele şi îndreptar-ele şcolilor profesionale
a coaxistat cu terminologna de atelier j ransmisă oral cu numeroase elemente germane, atit de puternică a fost tradiţia şcolii profesionale CI
secolului trecut.
La învăţarea f ierâri ei prin şcoli profesionale s-a adă ugat, încă de
la inceputul secolului al XIX-lea, uceriicia de atelier, această formă
ducînd şi ea la răspîndirea rapidă şi durabilă a denumirilor germane.
Astfel, în jurul anului 1850, un Vasile F'ieraru, probabil fost ucenic al
unui meşter străin, avea ca fiare de lucru: ,,1 Ioale mari, 1 Hău mare
şi un ambus, 1 cleşte de Lintu, 2 ciocane, din care unul mai maro, 3
dălţi care le zice mutramuri. unu taie la lat, unu la dat [... J şi una la
rotund, ;) chei de mutelce, 2 heră, unu brendur şi un dorn, o glubă
[după), adică şurubelniţă mare, 2 cleşti ele [... J, 1 cruce care face şuruburi, 2 botcoave pentru strîns siria, 1 hor ce îi zice naglas ce face şuruburi, 5 chile [pileI, din care 2 mari si :5mici" 49,iur mai tîrziu, la J 900,
in atelierele Bistriţa din Bacău se găseau prin tre altele : "forji furnizate în anul 1890 elin Belgia, Ioalc ele suflat vechi din 1882, Iorji- portative din 1880, un born-rnuchin burghiu cu volant. menghine uzate,
menghine banc, burghiu bastard cu coarbă, nicovale, colţar de fier mare
(vinclu), cruci de ghiventuit, vătraie ele fier pentru forjă, lopeţi de luai
cărbuni, contra-butrcle, butcrole ele nituit. cornpase drept 91 rotunde,
cerc pentru gZlurit cilindri, ciocane mari, pentru fjpci:ll'ie,c1eşti diferiţi
pentru lucrat la forjă, burghie diferite de găurit, ghizincuri de pus în
nicovală, ghizincuri cu coadă, butrole diferite de Iăcut capuri de nit,
dornuri (priboaie) fără coadă, dor-nuri cu coadă, ciocane de mînă de lucrat la foc, naglaise de făcut: capuri la cuie, dălţi cu coadă, dălţi de curăţat şi tăiat (de cle9te), chei Jrance ze vechi, cherneresau. ...pun datoare
dălţî cu coadă 1/2 rotunde, d{llţi de pus în hambos, ciocan· de arămLt)
chei diferit.c pentru mutelci, cliferite dwi ordinare, o tocili'l, 2 fiI Ci
48Arb. St. Bacciu.';;coalaprofesionaLr:1,
an 1949,nr. 1, f. 146: )coala avea ca
pl'oîesoriqi instrudol'i(Î" paranteză,.pregătireaJoi' profesională)pe NiciluVasile
(subinginc),l]rsu]esc:uT'I'aial1
(absolvel1tal liceului industrial),PantelimonConslanti.n(iIbso]veut
al şcoliisupedoi1redearte ,'Iimeserii),Belcilg{1Vasile(tot aşa),
i\ndnescuy'ail(' (arSolvelltal ,';îcoliiivfecanicedin Viena)
.. MocanuJenici.i(absol.
vent al şcolI!mdustnalede ucenici),HozentaJIancu.Pincu Pinc\lsi SchwartzPIl1CU
(fărăpl'egătirespecială);ibid., f. 1:î8-14(),
pentru patroniiinstruct(;ri.
49Arh. St. Ia0i,Documente,
pach.432,n1'.J83.
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ciocane Zets Hamere de netezit, ciocane numite Balhamere, pene
cu coadă, după mare de ghiventuit cu borurele şi bacurile ei, 2
compase şublere de luat dimensiuni, colţar fals sau smigă (?), f'oarfec
tlnlchigerie, flaicovn sau menghină micii veche, cleşte de strîns şu-ruburi la ·curele, burghic centrale, englezeşte, cu lingură, hambas de
202 kg., după mare de tăiat ghivind, nicovală mică de 67 kg., filiere
de tăcut ghivind, foaie micâ de aprins cărbuni, tocite mici smirghel, ferestrau de tăiat metale, pile diferite, dălţi de oţel făcute la atelier, maşină de tăcut ghevind cu aburi, born maşin mare de purtat CUmina,
presă de găurit pentru campanie, masina de găurit numită duplex,
bacuri de ghivenduit pentru maşina de ghivenduit Halle S. A., nicovală
mică de companie (sic l), nicovală de tinichigerie (sperkorn), 15 bucăţi
raiborure de lărgit găurile, minghine mici sau Ilaicovnc. nituri, piuliţe,
rondele, corrtiero, taigram sau dulap de ţinut instrumente ... " 5.0
Cele mai multe dintre denumirile întîlnite în inventar erau termeni aparţinînd "vorbirii de atelier", care, decenii de-a rindul. s-au
transmis oral, în forme aproximative şi diferite de la atelier la atelier,
de la meşter Ia meşter.
această situaţie, in prima jumătate a secoluIui nostru, cind el început să se pună problema unificării şi normării
terminologiei tehnice, diferiţi specialişti. in acţiunea lor puristă, se 10Vt;SCde forta
cenlcnare 51. Impotnlvir+le oficialităţilor tehnice
dovedeau cu atît mai mult C;"laceastă terminologie neof'icialâ se impusese pe la începutul secolului în Iierăr ia mestesugărească şi mdustrială.
Orice lucrare, îndreptar modest de atelier sau savant Iexicon tehnic, LI
trebuit, pentru a-şi atinge scopul (predarea ele cunoştinţe practice sau
inventarierea tuturor termenilor folosiţi real), si't ţini! seama de exisde fnpt el terminologiei ele atelier 52.Indiferent} de originea ei românească sau străină, de proprietatea sau irnprcprieta tea termenilor,
de forma lor corectă sau greşitel, terminologia de atelier' formată din
numeroşi termeni germani corupţi s-a perpetuat /elin generaţie in generaţie şi, coborînd din şcoli şi fabrici în ficrârii săteşti, :-)-arăspindit Tn
toată Moldova.
00Arh. St. .Bacău,Preiect.uraBacău, an 18D(J···-1900.
nr. 2, 1. 7-1 L 22.
51"Hevista industrială. -Organ pentru popularizareatiinţelor industriale",
director 1. P. Conc1iescu,
Bucureşti,lfl98-}H3\-)
în continuare"Hev.ineL"),XXIV
(H)22),!li'. 2-··3,p. 21: .,...n\1 avem în limba rom;'measdi,cu toţi cei 40 de ani
de industrie,() nOInenc1aturi
a sculelorşi materialelorîn rcm[ineşte
... lucrătorii,
trecind elin atelier în atelier. numindaceleaşiscule cu n:Ul11e
diferiV!sau greşite,
nu fac decît siI îrnpiediceîmpr{lştiel'ea
cunoştinţelorfolositoare
...". Urme!lzăciteva
eleils,'meneadenumiri: "Ciocande ajutor, numit în atelier fo]'şlaghamăr
sau.for·(ln·)ăr;
ciocande mÎn;'i,numit în atelier hantamăr; ciocande nituit, numit
în atelier l1ithamăr";Dem. Urmă, ManualuLfiemTului,Bucul'eşti,1943,p. 521:
"Limbafierarului,ca a mai tuturor meseriail()r noştri, este - din nekricire __o
nEip,klilA
de o scrieele cuvintestrăine,cele mai multe de ]Jl'isos
....Mai ales sculele
şi unele operaţii sînt denumi1;c
cu cuvinte luate elin limbi străine." Tat1lcîfeva
cuvint.ede originegermană:zeţhmn,lr=CÎocan
(planator)patrat; a cdliţuÎ:=·arăz'ui,
lluiz{m=f]er
U ;clwrner,-cpunctator;
şreht=oblic; hiţ=topitură, văpaie; a t"il.ibălui
,e:
il aleza,a şfajţui=:a lipi, CIsuda,a şpringui,ştift etc.",
52Ibid., p. 'H18:..Fierarii zic-- hiţul arc întîietate"; Tehnologieşi Iăcâtu-
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Se poate spune câ influenţa austro-gerrnană s-a exercitat asupra
fierâriei româneşti In timp (prin legături comerciale şi economice seculare), în spaţiu (prin convieţuirea şi colaborarea pe tot cuprinsul ţării,
a fierarilor străini şi romani) şi intensiv (prin invăţămîntul profesional).
Această influenţă, căreia i se datoresc numeroase denumiri germane în
terminologia mesteşugărească (mai tîrziu, mai ales rurală) a fierăriei, a
fost directă, la nivelul contactului dintre meseriaşi.
Se cuvine ii analiza pe scurt şi influenţa germană cultă asupra termino.cgiei Iierăriei, cu atit mai mult cu cît a fost uneori invocată 53,
Pornindu-se chiar de la gratiile termenilor germani din arnintitele inventare, se poate aprecia că aceste grafii, in unele cazuri, amintesc vag
de gratiile din Limba de origine, ceea ce presupune un contact, dacă nu
permanent, măcar întîmplător, al meşterilor români (care în general nu
cunoşteau germana) cu materiale tehnice germane scrise. Mai de grabă
însi'i, aceste rudimente de german.') scrisâ reprezintă ceea ce a rămas din
zestrea tehnică el meşterilor germani şi austrieci, transmisă şi pe cale
sorisă, prin şcolile din secolul trecut, Invătăceilor romani. Că aceasta nu
este influenţă cultă propriu-zisă, ci o formă scrisă a influenţei populare
este evident de îndată ce comparăm aceste manuscrise (datorate unor
cadre cu calificare medie) cu grafiile unor termeni tehnici germani, din
periodice şi cărţi tehnice de la inceputul secolului nostru. Scrise de ingineri, dintre care unii cu studii in Austria sau Germania, curţile şi articolele tipărite (uneori traduceri din germană) redau mai corect, uneori
chiar hiper ccrcct, grafia
04 Trebuie 1n:;,\ţinut seama de faptul
că, Ia vremea cînd apareau asemenea lucrări tehnice după model german, orientarea dorninanW În privinta dezvoltării tehnice era Ia noi
"erie, Meniu.a!
pentru .icu!i1ede tractoriş!işi şefi de briqac1âSMT.la:i:l: "Echerul
se mai
,')1colţar sau vinclu (p. 9li) ...i1c:cstedornuri mai numesci
cherrierc (Il. 10). ..Jcrăstraielc'ele mînii pentru tidat mctalclc se mai numesc
bonf'aerc(p, ll()) ...rnzuitoarelcse mai numesc$i şab,'tre"(p. 124);Dicţionarpolitehnic.Elaborarci c:c()l'C!onarc:
ZiSllKaruiol. Caro1Neumann,Radu Tiţci.ca,Bueu·,
re:)ti, Editura tehnic!'!.1957,7lîfl,[l.. în care unr-locuvinte-titlusînt după preclznreaautorilor.termenide alelier: bornfuior.boraci.borrnaşmă.
5:j'I'cofil 'T<eilha,
op. cit., P. ii5·--·lil.
54'l'. Mucica,V. Hus('.C\,
Tehno[ouia/âcâtu.şeriei.
}\Janualpent.ru:şcoLiLe
profe.
sionale şi de meserii)Editura de stat clidadicăşi pedagogică,Bucureşti,HJ62,
p. 128: Gbkant.Comisiade stat a planiIidlrii.Institutul central de statistic{l,N0rnenc/aturaminimalăa ]Jrocll<seloT
şi a 'utHajelor,ed. il II-a, voI. 1, Bucureşti,
ImprimeriaNaţional;:'l,
1!J4(J,
p. 124:clublufaZz.l'ylanualul
sculeruJu-i
universal,Bucureşti, Edituradidadic[\şi pedagogic21,
HJ62,p. 270: raspel."Hev,ind.", 1!)10,p. 72:
boUz(nastw'e)."Meseria.RevistăşcoIărească",
Roman,I934-HH3(citată în continuare "Meseria"),1937.mai-iunie,p. 13: Idamere.,.Hev.ind.", 1927,p. 114,fier
pnirkel. "Arte şi lTIeserii",
1928,nI'. 108-10a, jJ. 16: ghewindbohr.lbid., 1930,
nr. 138,jJ. 10: burghiu de ghivent, "Hcv.ind.", 1921,p. 67 şi ,,:deseria",1938,
illnie, p. 7: ghevint, "Hev.inel.",1908,p. 117: ghivind.Ibid" 1910,p. 22: oţel
fluid (Plv.sstahl),oţel turnat (TiegefgusstahP,
.,Meseria",1935,nI'. 9,jJ. G: raibor
(alături de variantele7'ClibâL,
I'aibal).Ibiel.,1934,llr. 2, p. 11: ţugfing.Ibid., 19:3'1,
mai-iunie,p. 13: windu, vinldu, Alteori termenii germani tehnici corespundîn
mai mare m{lsur;'\
celorpopulari,dar traducerileşi glosărileînsoţitoarele trădeaZEt
filiera literară: cuie spinteccde(spl.intul'c),nicovaleaccesorii(stecluri diferite),
maşinide stenwit:(în Nomenclatura
..., p. l:W.129,120),cu grupurilesp-, st- redutc
ca în scris,nu cu valom'ealor fonetică.
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spre tehnologia şi terminologia franceză 55.In aceste condiţii, influenţa
germană cultă asupra terminologiei Iierăriei a fost neglijabilă. S-ar
putea vorbi cel mult de o i'ntlrire, de o fixare a terminologiei de atelier în măsura in care termenii tehnici industriali s-au suprapus termenilor meşteşugăreşti. Astfel, termenul tehnic german Gewinde (şi în
compuşi: Geioindebotcrer, Geunnâekluşrpe] a putut întări termenul
mesteşugăresc mai vechi romanesc ghivent (puternic concurat ide imprumutul francez mai nou filet)
împreună cu termenul meşteşugăresc,
a putut da naştere unor contaminaţi: ghevent, ghivint, întîlnite frecvent în terminologia de atelier.
Procesul de constituire şi răspîndire a termenilor de origine germană în fierăria meşteşugărească românească a fost continuu, în sensul
că, după perioada pătrunderii lor, elementele germane s-au menţinut
mai bine de un secol. Comparînd atestările documentare din secolul
trecut cu rezultatele din ancheta indirecta de fierărie, se poate constata
faptul că aceste elemente germane din f'ierăria rurală actuală sînt aceleaşi cu cele din secolul trecut, singura diferenţă constînd în numărul
foarte mare de variante actuale, In cazuri mai rare, vechi denumiri germane, după o perioadă de coexistenţă cu -sinonimele româneşti sau franceze, au pierdut teren în faţa acestora: ueniaizm. (cu variante ghintaiţă,
inoeniaism. etc.) ; germ. Geiouuieeisen.este concurat la începutul secolului al XcX-lea de termenul românesc şW'ubelniţă (sau de calcurile
după model gerrnan: crnce de qhimeniuii, după ele tăiat ghivind) dar
i de
ele
qniuiiul i6sau, mai tirziu, jilierâ.
Prezentarea cîtorva corespondenţe intre termenii de origine germană atestaţi documentar în secolul. trecut şi termenii folosiţi în fierăria rurală actuală din Moldova demonstrează. însăcfJ. de cele mai multe
ori termenii vechi s-au transmis pînă in prezent şi în evoluţia lor au
dezvoltat noi şi numeroase variante 51.
,
.4rnbos, pl. osnbose (cu variante : hambos, cmous) 'nicovala' < germ.
idern' în secolul al
iar în ancheta indirectă : ambos.
amoros, ambus, bamus" Iuimbos, hamous, luimus, cu plurale in -e şi
-uri ; în compuşi:
amştoc 'butucul nicovalei' < germ.
Arnboswclc 'idem'.
Balluuner, pl. balhamerc .ciocan planator cilindric' < germ. Baiiluimrner .idern', cu corespondenţi în ancheta indireotă : bahamdr boluimer, bolatner, balham, balhamăr, balmer, balhamer, bolluimur, balthamăr, bamer, bart:arnăr, bolharneT, bulhamăr, cu plurale: balhamăre, bahamuri, balhamuri, balharneruri etc.
55
a mai indica sursele(în generalcele citate mai sus), amintima m]ca
parte din termeniitehnieifrancezi: ajustaj, aplatiza,calibru tampon,echer,filiere
cu bacuri prismatice,Lineal.,forja, ,tarnpa, ambtll;iza,matrita, canela, mandrine,
poansonarc,
]JoLizor,
controbutc1'oUl
etc. portji!ieră,dresator ele tabLă,forjărie, foTjar,forjă, buterolâ,
56/\.1'11.
St. Bacău,PrefectunlBaciill,an 189H·_·1900,
nr, ,2,f. 7--11.
57Am folosit,pentru stabilireaeUmanuluigerman:şi a sensului,următoarele
dicţionare: Dicţionartehn-icgerman-român,Editura tehnică, Bucureşti,1966; G.
Brelow,H. H\ther, TechnoZogisches
Lcx'icon,II .MeclwnischeTechnologieuncl
Maschinenlwnde,
Leipzig,1883.
(j-- Anuarulde lingvistică
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Boi-maşină, pl.
(CU variante:
Bohrmascris şi despărţit bor-maşuuiţ
ele
senine 'iâem', cu corespondenţi in ancheta indirecta
şină, bordmaşin; bordmaşină, bormaşin,
maşină" cu plurale: bormaşuii,
boruri de maşin.etc.
Brerulur 'vargă
dorri
âorii 'idem', cu corespondenţi în
bieruuir, bieiuiăr, blender,
qher, blinder, breruior, brendar,
breruien, breruiern; breruiol; breniion,
brenâul, brerulur, breruiurn, brener, brenqhen,
dur" brunâer.
pl. chernere
, cu o01'C{;;pondenti vîn ancheta indirectă : chelnăr, chelner,
cheinir, cheltir, chemner, chen, chenar, cherulel,
chermiir, chermer , cherruir,
cherner, clierriir, ciiiiruir, cnirruir, ctiirnăr, chirner,
Cruismi: 'daltă. in cruce' <::germ,
'Idem', cu corespondenţi în ancheta indirectă : ciaismaizăr,
craismais,
craismaizer, croisnuin, craisnuiz, crais tnazer, croismazii, crtusmăr, crait,
mohăr, cmitrnainăr, craii; craiiiir,
maqlier, eraitrnaier,
croiţmait, craiimaiz, crtiitsnaiziir,
craiţrnan,
craiimezel, craiz rnaizer, craizmar, crasmadăr,
Dorn, pl. dor-nuri, âornire (cu varianta tiornir,
Dorri 'idern', cu corespondenţi în ancheta indirecta don, dorm,
dornă, iar în compuşi: dornblenâer, dorn chernăr, dorii hamăr, dorn
mut(er),
FoşLoage(pl.) 'ciocan mare de nîcovală' < germ,
'idem', cu corespondenti în ancheta jndirecti'l:
joşlog, j'oTjaghamer,jOTş/.achamăT, JOTşZag
(hamcT),
ha.măr,
leag, jorşLeg,Jorşlou, jorţlaghamăr, :foslac,:foslag, foslang, Joşac, jaşi lac,
joşlac (hamer), JoşloJ, Joşlag, Joşlagâr, Joşlah, foşlahamăr,
lat, Jo,şl.av,Joşleag,joşloc, joşlog.
1IaTtt:-harner, h,a77:1:-hu-Taere
de 111in[{J
gerrn. FI01?,clhcun.·Tl2CT
'idem', cu corespondenti în ancheta indirectă : antal,
antarnăr,
antamer, antam.bru, antamoT, antamur, hamilnr, hamtal,
, hlJ'mtamur, hanctamâr, handhamer, handic, handtmnâr, hanham,er, hantablu,
hantam ; pL hantamuTi, hanl;amiir, ho:nta'me-r,
ha'nl;arnur,ha.n...
tan, hanthamăr (şi kant hamăr), handamăr,
hanttamer,
hataTnăr,hathamîr, hatlam.
Numeroase variante actuale sînt, chiar de la
bile ca evoluţii pe teren romEmesc: evoluţii fonetice
o parte din
elc, contaminări şi etimologii populare, altele.
Ceea ce ne interesează. Însă la toate aceste variantE' si lYJa.1;
ales Ia
primele atestări este aspectul lor fonetic
datorat dialectului austriac, graiurilor germane din sud în
Pr(;zentiim cîteva
fone""

BDD-A1463 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.211.135 (2023-01-09 03:11:06 UTC)

ELEivlEN"TE
GERil-IAN
I';"iN'I'EH;\llNOLOGIA
IiTF:HAHIKI
DINM()LDOV
A
tice tipice care întăresc ideea caracterului austriac al împrumuturilor in
discuţie .
o, dacă in silaba următoare nu. este i, se rosteşte e : germ. Ki'5rner
,o'=iluslr.Kenw.(r) > rom. cherner, ChC1'11ăr;
germ. Stokel 'nicovală aju1(itoar{;·'=austr.Sieck(e)l > rom. steclă. ştecă, şieciu:
Diftongul ClLdin germana literară (rostit oi, oai] se rosteşte în austi-iacă ai : germ. Feuerzanqe 'cleşte de foc' > rom. [airuuic , germ. Zeugrolunen 'dulap. raft de scule' > rom. .ţaigmm. 'idem'; germ. Kreuzmei> rom. cr.iisinu, crtuirniiisiil.,croiţmaisiu:
Uneori diftongul ei se rosteşte in austriacă a: germ. Naqeleisen.'maşină, dispozitiv de făcut cuie' > rom. ruuţlas, anqlaz; naquiznic ; germ,
KrelLzmeif3el.
> rom. craistnu, craismaz, crcismazil,
Uneori -el' in finală se rosteşte în austriacă a: germ. Hcnâiuimmer
> rom. aniai, hatam, hanuun ; germ. Nieituimmer 'ciocan de nituit'
> rom. niiam, nit hamei.
Grupul -ng- este în rostirea austr-iacă o nazală cu un element velar
abia perceptibil: germ. Blech.zaruţe'cleşte de păsuit' > rom. blean, blecstin., blecian, biecianc, bteqsan ; germ. IIufklinge 'daltă de potcovar' <:
rom. hauclin, oclinc,
.
Oclusivele sonore, mai ales în pozitie iniţială sau finală, asurzesc :
germ. Htnuihammer > rom. tuiniam, oniamăr, luiniobiu ; germ. Bevf3er
'daltă de tăiat' > rom. paiser, pasăr, poiz.; germ. VOTschlag(hammerţ
> [orşlac, forşlah, fotslac, fOŞClC
.. Acest din urmă fenomen este mai general, poate fi întîlni! în limba vorbită pc' întreg teritoriul de limbă germană.
.
Destule sint insă situaţiile care nu reprezintă tratamentul fonetic
din dialectul bavarez-austr-iac,ci rostirea din noua gd'nnană de sus. Aoest
amestec lingvistic inî.ţial este probat, cum am v{iz\it,9i de izvoarele istorice consultate.
încheiere, s-·ar putea afirma că numeroClşele elemente germane
din terminologia actuală a l'ierăriei meştcşug,'ireşti au pătruns în cursul
secolul.uitrecut mai ales elin dialectul austriac. Această pătrundere a avut
loc, în condiţii istorice şi economice favorabile, pe calea raporturilor eco-nomico-comcrciale J'ormî.no·-germane,
CilegiHurilor directe dintre fierarii
gerrnanl,şi cei I'omilnişi prin inV,'1ţi'lmintul profesional.
Caracterul predominant oral al acestor raporturi a sporit pe terenul
limbii rom{me diversitatea terminologică iniţială. Dezvoltarea nenormată,
în afara controlu1ui oficialitclţilor tehnice, CII.Jerpctuat şi a faciHtat pro·literare a f,lcrncntelor gPr1T\aJW.
devenite acum, multe din ele, de l1crccunoscut. In sfîrşit, în decurs dc: aproape două secole estE' evidentă 1imitaIaJreptatii a folosirii acestor termeni. de la indu;;trie Ia meşteşugul urban şi ele acolo. în prezent, la ceI ruraL
53Julius Jakob. Worterbuchder iViener clialeldes,,) i'I.uflage.Gerlach u.
vVicc!Eng.
vVien.HJ72: Friedrich KI'auD,V(jr/;erbLlch
der nOl'dsiebcnbiirqlschen
FiuncluJerl..'spract"Lcn,
Sicgburg,1957.
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ELlI:JVIENTS
i\LLEMi\NDS
DANSLA TERMINOLOGlE
DELA FERRONNEHm
EN lVIOLDA
VIE.APEH.C;:U
HIST(mI(lm
A partir des conclusionsdes chcrchoursanterrcurs du probleme,I'autcurse
proposede presenterles fa'O!lsconcrctcsdorit les clemcntsallernandsont pene..
tre dansla terminologie
de la ferronnerieon Moldavie.
A baso de documenteinedits du XIX-e si(cle, on etablit que ces cmprunts
ont ete faits, au cours de tout le dernier siecle, par trois voies: les rclations
d'echangcscommerciauxentre la Moldavieet Ies pays de
allemando,la
vie en communet la collaboratlonetroite.sur le terrrtoirede Moldavie,cntrc
des artisans roumainset de nombrcuxnrtisans etrangers.sujets autrichiensSUl'tout, I'enseignementprofessionnelorganisodapres le modEJeet avec des cadres
venus de I'EmpireAutrichien.L'intcnslteel; I'importancede ces trois types de
contactont etc diffcrentesselon la poriod«,mais les resultatsde ce processusont
etc tellementdurables,quc les termes allemandsompruntes au siecle dernier se
sont perpetues et ont developpede nouvellesvariantcs qui circulent encore,
beaucoupsans etre concurrencespar d'autrcs dEnominations,
dans la terminologie
acluellede la ferronnerierurale cn Moldavie.
E'1 parfaite c:oncordaIlce
avec Jes sourc:eshistoriques,l'eXiJmenlin,c(uistique
atteste les traits phonetiqueset morphologiques
autrichiensde ces emprunts,ainsi
que le caracterepopulairedu contact linguistiqueroumano-allemand.

BDD-A1463 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.211.135 (2023-01-09 03:11:06 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

