OBSERVAŢII ETIMOLOGICE CU PRIVIRE LA UNELE ADVERBE
DE ORIGINE LATINĂ DIN ISTROROMÂNĂ
GABRIEL BĂRDĂŞAN

Perspectiva studierii lexicului unei limbi sau al unui dialect pe straturi
etimologice aduce cu sine problema delimitării elementelor care, din punctul de
vedere al originii, descind din aceeaşi limbă. Un asemenea demers trebuie să se
sprijine pe contribuţiile cercetărilor etimologice existente în literatura de
specialitate, radiografiate cu discernământ şi cu susţinere ştiinţifică. În acest sens,
constatăm că există numeroase cazuri în care opţiunile etimologice existente în
diverse lucrări cu caracter lexicografic sunt unitare sau convergente şi, prin acesta,
oferă o oarecare siguranţă cu privire la soluţia etimologică propusă unui anumit
cuvânt. În acelaşi timp, există termeni pentru care precizarea originii este dificilă,
datorită eterogenităţii soluţiilor etimologice existente pentru unul şi acelaşi cuvânt.
Opţiunea pentru o anumită explicaţie etimologică trebuie să fie fundamentată
ştiinţific, să corespundă criteriilor lingvistice şi extralingvistice utilizate într-un
asemenea tip de demers ştiinţific.
În delimitarea fondului latin din structura lexicului dialectului istroromân ne
confruntăm cu aceeaşi problemă: existenţa mai multor soluţii etimologice pentru
unele cuvinte istroromâne. În unele cazuri soluţiile sunt unitare cel puţin din
punctul de vedere al limbii considerate ca punct de dezvoltare, iar în alte cazuri se
constată o diversitate a opţiunilor referitoare la originea unui cuvânt nu doar la
nivelul etimoanelor propuse, ci şi la nivelul limbilor de provenienţă.
Oferim spre ilustrare situaţia câtorva adverbe istroromâne pentru care au fost
propuse mai multe soluţii etimologice, toate etimoanele fiind latine.
ir. (a)cắta/(a)cấta, acắt adv. 1. „atât”; 2. „puţin”.
Varianta fonetică cắta (cấta), prezentă în graiurile sudice (notată în forma
cắta de Byhan 253, Puşcariu SI III Glosar 306, Cantemir 161)1, poate fi confirmată
prin contexte ilustrative precum: căta-i iå dimboca (B) „atât este ea de adâncă”,
căta-i visoco! (B) „atât este de înalt”, Pre căt cręşte, pre căta se fåce michę. (Gb)
„Cu cât creşte, cu atât se face (mai) mică”. (Morariu, Lu fraţi noştri 81); Căt åri la
tire pinez? Ie spus-a: căta şi căta. (S) „Câţi bani ai la tine? El a spus: atât şi atât”.
(Morariu, De-ale cirebirilor I 32). În transcrierea cấta, adverbul istroromân este
consemnat cu primul sens de Kovačec, Rječnik 49 şi de Dianich 112–113:
ma˜ m©nd (sic!) de câta nu s-a putut fåče „mai mult de atâta nu s-a putut face” –
1

Vezi Frăţilă–Bărdăşan 128.

FD, XXXII, Bucureşti, 2013, p. 37–43
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din B, iar cu cel de-al doilea sens de Ștefan Paşca: câta mai bura lâra „lână puţin
mai bună” (apud Neiescu 234), de Sârbu–Frăţilă 197. Pentru graiul de nord al
istroromânei au fost atestate următoarele variante2: acắt (Byhan 184; Popovici II
87), acắta (acấta) – notată în forma acắta de Kovačec, Le calque lexical 1129,
1130, formă prezentă şi în textele înregistrate de Leca Morariu: Tu-ş acăta bura che
n-ai nicad niş zis! (J) „Tu eşti atât de bună, că n-ai zis nimic niciodată” (Morariu,
Lu fraţi noştri 173); forma acấta este notată de Ștefan Paşca: acâta visoco ali aşå
visoco „atât de sus sau aşa de sus” (apud Neiescu 7), de Kovačec, Descrierea 154;
Kovačec, Rječnik 20 – sursă ce notează rar această formă şi în sud, la Noselo:
acấta grévo „atât de greu”; Sârbu–Frăţilă 186. Varianta acấtile3, cu valoare
adverbială, este înregistrată la Sârbu–Frăţilă 186.
Consultarea surselor lexicografice relevă absenţa unei soluţii etimologice
unanime: lat. quantus + -a este propus ca etimon de Byhan 184 s.v. akÊt, 253 s.v.
kẾta; trimiteri indirecte la acelaşi etimon latin întâlnim şi în CDDE 361: formant
intern cu baza în lat. quantum adv., dar şi la Sârbu–Frăţilă 197 s.v. cấta: cf. dr. băn.
câta „puţin”, pentru care vezi Frăţilă, TDG 172: lat. quantus, -a, -um, la Neiescu
234 s.v. câta: lat. quantus); vezi şi [DM 78 s.v. c³t: c³ta adv. „atâta” < lat.
quantum]; lat. ad-quantum apare la Popovici II 87 s.v. acăt; lat. eccum-tantum
este notat de Sârbu–Frăţilă 186 s.v. acâta: lat. eccum-tantum devenit atât şi apoi
s-a produs disimilarea primului t la c; Neiescu 7 s.v. acât).
Niciuna dintre soluţiile etimologice nu poate fi exclusă în mod categoric.
Formele istroromâne (a)cắta/(a)cấta, acắt au o parte comună a corpului lor fonetic
– *cắt/*cất – ce trimite spre un alt termen istroromân, moştenit cu siguranţă din
latină: ir. căt/cât pron./adj. pron., adv., conj. (< lat. quantus, -a, -um). Coincidenţa
formală, legătura semantică şi raportul sintagmatic existent (corelaţia cắt... acắt...)
între cele două unităţi lingvistice motivează alegerea adv. lat. quantum4 drept
etimon al termenului istroromân discutat, adverb însoţit de particula adverbială -a.
Mai mult, verificând situaţia din celelate dialecte sud-dunărene, constatăm
existenţa unei forme similare celei din istroromână în dialectul meglenoromân:
c³ta adv. „atâta” [DM 78 s.v. c³t: c³ta adv. „atâta” < lat. quantum]. Corpul fonetic
dezvoltat din lat. quantum se întăreşte ulterior prin epiteza particulei -a, tipică în
formarea adverbelor, iar prin analogie cu adverbele compuse cu prepoziţia a, în
unele variante fonetice termenul istroromân primeşte un a protetic (cf. ir. sęra –
asęra „seara”, vezi Puşcariu SI II 70). Compararea formelor istroromâne
(a)cắta/(a)cấta, acắt cu echivalentele lor semantice din celelalte dialecte româneşti
– dr. atât, ar. ahtîntu, ahît, ahăt, atînt (vezi DDA 72, 73, 74 şi CDER 520) şi megl.
2

Frăţilă–Bărdăşan 128–129.
În mod curent forma articulată de la ir. acất este înregistrată cu valoare de pron./adj. dem.
(arată cantitatea sau mărimea), având sensul „atât de (mare)”: acătile, acăta, acăţiľ, acăte.
4
Adverb de cantitate format încă în latină din acuzativul neutru al adjectivului quantus, -a, -um
(vezi ILR II 199).
3
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tăntu (vezi DM 290) – relevă descendenţa lor diferită: lat. (eccum)-tantum5 pentru
formele din celelalte trei dialecte şi lat. quantum pentru formele istroromâne.
ir. (a)ľúre adv. „aiurea”
Adverbul istroromân a fost înregistrat cu următoarele variante fonetice6:
aľúre, formă prezentă atât în graiul de nord, cât şi în graiurile de sud ale
istroromânei (Byhan 186 – pentru J; Bartoli, Liste, apud Puşcariu SI III 100 –
pentru Gb, Gd, B, Sc); celelate variante sunt consemnate doar în sud: aľúrêa
(Petrovici-Neiescu, apud Neiescu 18 – pentru Sc), ľúre (Byhan 186, 270; Bartoli,
Liste, apud Puşcariu SI III 100 – la S, B, Sc, N; Kovačec, Descrierea 154;
Kovačec, Rječnik 109 – pentru S), ľúrę (Bartoli, Liste, apud Puşcariu SI III 100 –
pentru S). Considerăm nesigure şi dacoromânizate formele a˜úre, -ea, prezente la
Maiorescu 92.
În ce priveşte etimologia termenului constatăm că, pe lângă lat. aliŭbī + -re
(Byhan 186, după Cihac I 6: lat. aliúbi > al˜ ú + adverbial -re, -rea; CDDE 29; [DA
I 1 s.v.]; [DDA 87 s.v. aľĭúrea]; ILR II 295; [Dimitrescu, ILR 339]; [Mihăescu
171]; [MDA I s.v. aiurea: lat. aliubi + -re + -a]; Neiescu 18) şi lat. aliŭbi (Hasdeu
605; PEW 48; [REW 347]; [DM 177 s.v. ľúrea]), se propune compusul latinesc
ălībī + *volet (CDER 155, unde se precizează că este un compus ale cărui
elemente latineşti nu sunt complet clare. Prima parte este considerată a fi lat. ălībī
„în altă parte”. În explicarea celei de-a doua părţi se porneşte de la analogia cu lat.
ubivis „oriunde vrei” şi se presupune că -re ar avea la bază forma vulgară a lat. vis,
adică *volet, redusă datorită folosirii sale enclitice la -re).
Posibilitatea explicării elementului final -re, prezent în structura câtorva
adverbe româneşti, din ablativul substantivului lat. res7 susţine descendenţa
cuvântului istroromân şi, implicit, a reflexelor existente în celelalte dialecte
româneşti (dr. aiurea, ar. aľĭúrea, megl. ľúrea) din lat. aliŭbī + -re.
ir. ắnca (ấnca), ínkę8 (ínke) adv. 1. „încă”; 2. „chiar, chiar şi”
În cazul acestui adverb istroromân variaţia fonetică este extrem de bogată9.
Existenţa variantei ắnca (ấnca) a fost înregistrată în forma ắnca (de Bartoli, Liste,
apud Puşcariu SI III 116 – pentru J şi B) şi în forma ấnca (de Popovici I 105;
Petrovici–Neiescu, apud Neiescu 56 – pentru J şi Sc; Kovačec, Descrierea 154;
Kovačec, Rječnik 30 – pentru J; Sârbu–Frăţilă 188; Filipi 290 – pentru J; Dianich
99 – pentru B). Această variantă este notată de la J şi de Leca Morariu: ânca veţ un
ån jivi „veţi trăi încă un an” (Morariu, Lu fraţi noştri 111). Varianta éncă apare la
Maiorescu 104, Byhan 212. Un număr semnificativ de atestări întâlnim în lucrările
cu caracter lexicografic pentru varianta fonetică ínkę (Byhan 231; Graiul nostru
5

Soluţie etimologică înregistrată în CDDE 110, DM 290, DDA 73, CDER 520, DEX2 şi MDA I
s.v. atât.
6
Vezi Frăţilă–Bărdăşan 86.
7
Vezi ILR II 105, cf. Dimitrescu, ILR 342.
8
„În loc de «încă» avem inkę, al cărui i ar putea să fie pricinuit de ę următor (Puşcariu, SI II 82).
9
Vezi şi Frăţilă–Bărdăşan 186.
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158; Popovici II 115; Popovici I 105; Puşcariu SI II 200, 232, 247; Puşcariu SI III
Glosar 312; Kovačec, Rječnik 92 – pentru istroromâna de sud; Sârbu–Frăţilă 219),
prezentă şi în textele culese de Leca Morariu: Cănd a måia la ie cavtåt, l-a inchę
mai bire cunoscut… „când l-a privit mama sa, l-a şi (re)cunoscut foarte bine” – în
S (Morariu, Lu fraţi noştri 28), Ma ciudę de noi ăs inchę ăn ceåle mår cetåţ „dar
mulţi dintre noi sunt încă în oraşele mari” – în Sc (Morariu, Lu fraţi noştri 69).
Alături de aceste variante au fost notate şi formele: ˜ínkę – pentru S şi N (Bartoli,
Liste, apud Puşcariu SI III 116), ínke (Maiorescu 108; Popovici I 105; Popovici II
115; Cantemir 168), ˜ínca – pentru Gb, Gd, Sc, B (Bartoli, Liste, apud Puşcariu SI
III 116) şi ˜ínga – pentru C (Bartoli, Liste, apud Puşcariu SI III 116).
Pentru acest adverb au fost propuse două soluţii etimologice: lat. unquam
„niciodată” (CDDE 838; [DA II 1 s.v.]; [Rosetti, ILR 160]; CDER 4367; ILR II
308; [Dimitrescu, ILR 339]; [DEX2 s.v.]; Sârbu–Frăţilă 188 şi 219; Scărlătoiu 304,
305; [MDA III s.v.]; Neiescu 56) şi lat. *anque (PEW 804, unde se indică cu
anumită îndoială acest etimon, preluat de la Meyer-Lübke, Rom. Gramm. III 495,
cf. şi REW 488; Popovici II 115: etimologie preluată din sursele anterior apărute,
dar considerată nesigură).
Cea de-a doua soluţie etimologică a fost contestată de Densusianu, ILR I 119:
„Această etimologie poate explica într-adevăr formele romanice occidentale, dar ea
este inadmisibilă pentru limba română; *anque ar fi trebuit să dea înce, nu încă”.
Preferăm explicarea formelor româneşti (dr. încă, megl. ancă, ir. ắnca (ấnca) inkę
(inke) şi chiar ar. nincă, ningă) prin lat. unquam, motivat din punct de vedere
fonetic (u > î, vezi dr. adânc), deşi cu o evoluţie semantică mai puţin clară după
CDER 4367, dar explicabilă, după CDDE 838, din înţelesul termenului latin,
întrucât în v. rom. cuvântul apare cu un sens apropiat de cel latin.
ir. óč(a), óţ(a) adv. „aici, încoace”
Varianta fonetică oč a fost notată de Byhan 295; Popovici II 89; Bartoli,
Liste, apud Puşcariu SI III 125 – pentru Gb, N, C, L; Cantemir 173; Kovačec,
Descrierea 154; TDR 578 – pentru J; Frăţilă, TDG 214; Kovačec, Rječnik 135 –
pentru J. Aceeaşi formă o găsim şi în textele culese de Leca Morariu din ambele
graiuri istroromâne: Ce-ai tu verit ocĭ? „De ce ai venit aici?”, în S (Morariu, Lu
fraţi noştri 25) şi ocĭ şi col™ „încoace şi încolo”, în J (Morariu, Lu fraţi noştri 109).
Atestări ale variantei óča întâlnim la Popovici II 89; Popovici I 102; Bartoli, Liste,
apud Puşcariu SI III 125 – pentru Sc; Cantemir 173; Kovačec, Descrierea 154;
TDR 578; Kovačec, Rječnik 135 – în ambele graiuri istroromâne. Prezenţa formei
óča în S o confirmă şi textele culese de Leca Morariu: Ce-åi tu verit ocea? „De ce
ai venit aici?” (Morariu, Lu fraţi noştri 25). Adverbul istroromân a fost notat şi cu
variantele oţ (de Byhan 295; Popovici II 89; Bartoli, Liste, apud Puşcariu SI III 125 –
pentru S; Puşcariu SI II 200; Puşcariu SI III Glosar 318; Frăţilă, TDG 214),
respectiv óţa (de Popovici II 89; Popovici I 102; Puşcariu SI II 96; Puşcariu SI III
Glosar 318; Frăţilă, PDR 248)10.
10

Vezi şi Frăţilă–Bărdăşan 235.
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Etimoanele propuse pentru acest adverb din istroromână sunt: lat. ĭllacce
(Puşcariu SI II 96: ~, cu -ua < -lla trecut la o; cf. şi [REW 4265.2: lat. *illāce
pentru rom. aoace]) şi lat. hacce (Frăţilă, PDR 248 s.v. oţa).
Urmărind posibilităţile de exprimare a aceluiaşi înţeles „aici/încoace” şi în
celelalte dialecte româneşti am regăsit forme precum ar. ncoá (vezi DDA 739: lat.
eccum-hac), megl. ạnc³, ạncoà, ạncoátsi, ncoà, coà adv. „încoace” (vezi DM 16:
lat. eccum hac), dr. încoace adv. „încoace” (vezi Rosetti, ILR 160: lat. in-eccumhocce; CDER 4381: de la acoace < lat. eccum hocce; Philippide, Principii 92: lat.
in + ecce + hac + ce). Toate formele prezentate – şi cele din istroromână – relevă,
la nivel fonetic, un nucleu comun: *o/*³/*(ë)a care are la bază, în mare parte, lat.
hac/hoc. Termenul latin a fost întărit prin particule deictice latineşti precum
eccum/ecce, care îl precedă, în unele cazuri în faţa acestor deictice ataşându-se o
prepoziţie (lat. in), iar în partea finală particula -ce şi, uneori, -a. Formele
istroromâne óč(a), óţ(a) relevă prezenţa lat. hac/hoc + ce [ir. oč şi oţ], cu ataşarea
ulterioară a particulei -a [ir. óča, óţa].
Din analiza celor patru adverbe aparţinând dialectului istroromân, se poate
observa faptul că, în cazul acestora, problema ce s-a ridicat nu a fost cea a originii
latine, ci aceea a etimonului latin din care descinde fiecare cuvânt istroromân (de
cele mai multe ori situaţia fiind similară şi pentru corespondentele lexicale din
aromână, meglenoromână şi dacoromână). Investigarea şi evaluarea temeiniciei
soluţiilor etimologice propuse a permis, în aceste cazuri, asumarea unei opţiuni în
ce priveşte etimonul latin continuat de formele lexicale din dialectul istroromân.
Având ca suport motivaţiile particulare necesare susţinerii uneia dintre
soluţiile etimologice, considerăm, alături de alţi cercetători (vezi supra), că formele
adverbiale istroromâne (a)cắta/(a)cất, cu varianta fonetică, acắt, (a)ľúre, ắnca
(ấnca), cu varianta fonetică ínkę (ínke) şi óč(a), cu varianta fonetică óţ(a) sunt
continuatoare ale etimoanelor latine: quantum, aliŭbī+-re, unquam, respectiv
hac/hoc+-ce+-a.
ABREVIERI
adj. = adjectiv; adv. = adverb; ar. = aromân(ă); B = Bârdo; băn. = bănăţean; din Banat; C = Costârcean;
conj. = conjuncţie; dr. = dacoromân(ă); Gb = Grobnic; Gd = Gradine; ir. = istroromân(ă); J = Jeiăn;
L = Letai; lat. = latină; latinesc; megl. = meglenoromân(ă); N = Noselo; pron. = pronume; pronominal;
rom. = română; românesc; S = Suşnieviţa; Sc = Sucodru; v. = vechi, veche.
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REMARQUES ÉTYMOLOGIQUES
À PROPOS DE QUELQUES ADVERBES D’ORIGINE LATINE
EN ISTROROUMAIN
RÉSUMÉ
Notre étude se propose d’analyser du point de vue étymologique quatre adverbes
istroroumains d’origine latine [1. (a)cắta/(a)cất, acắt; 2. (a)ľúre; 3. ắnca (ấnca), ínkę (ínke); 4. óč(a),
óţ(a)] pour lesquels, dans certains ouvrages lexicographiques, il y a plusieurs solutions
étymologiques. L’analyse de ces quatre adverbes istroroumains, par l’application des critères
spécifiques à la recherche étymologique, nous permet de conclure qu’ils continuent les étymons
latins: quantum, aliŭbī+-re, unquam et hac/hoc +-ce+-a.
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