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1. Numărul extrem de redus, sau, după unii, absenţa totală a
elementelor vechi germanice în limba populaţiei romanizate de la Dunărea de jos constituie una din trăsăturile importante care separă
Romania răsăriteană de cea occidentală. În locul elementelor vechi
germanice, româna, căci dalmata nu intră în sfera, consideraţiilor de
faţă, posedă, după cum e cunoscut, numeroase împrumuturi de origine slavă meridională. Superstratului germanie pin apus i se opune
aici superstratul slav. Este lesne de văzut că determinanta În această
privinţă au fost condiţiile istorice diferite din ,estul şi vestul Europei
in perioada de la sfîrşitul Imperiului Roman. Cu toate acestea, populaţia romanizată din provinciile dunărene a venit în contact, cel putin cu trei secole Înainte de venirea slavilor, cu neamurile germanice,
al căror asalt susţinut împotriva imperiului a început tocmai în
această regiune. O scurtă trecere in revistă a ştirilor istorice despre
seminţiile germanice la Dunărea de jos ne va arăta că acest contact
a existat într-adevăr şi că el ar fi putut să lase urme în limba română.
Primul trib germanic semnalat În Peninsula Balcanică este cel
al bastarnilor, care, încă înaintea erei noastre, în anii 179-178, pătrund pînă in Dardania în incursiuni de pradă. Mai tîrziu. la anul
59 î.e.n., bastarnii se aflau la qut ile Dunării, unde sînt semnalati apoi
pe vremea lui Strabon (63 i.e.n, - 19 e.n.) şi Appianus (pe la 160
e. n.). Originea lor germanică nu este întru totul sigură. După bastarni,
Cassius Dia menţionează, la anul 173 e. n., pe astinqi, adică hasdingii
• Comunicareţinută la universităţiledin Bonnşi Tiibinqen,in iulie 1967.
An. lingv.isi. Iit., T. 19, p, 13--27,laşi, 1908.
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sau vtuuialii, care pătrund în părţile de nord ale provinciei Dacia
traiană, pînă ,la. rîul Mures, După ce această provincie este părăsită
de romani, vandalii îşi întind stăpînirea, între anii 274---,275,şi asupra Banatului, pînă .la Dunăre. Între' anii 306-337, ei stăpîneau regiunea de pe văile riurflor Mures, Criş şi Tisa, Vandalii, ca şi seminţiile germanice următoare, aparţineau ramurei germanice de răsărit,
care, plecînd de la gurile Vistulei, se deplasează treptat spre reqiu
nea carpatică şi a Pontului Euxin, venind în conflict cu stăpînirea
romană de aici. În secolul al III-Iea, în fruntea tuturor se aflau gotii.
Aceştia, în unire cu alte seminţii germanice (talialii, ast(r).ingii, peiic.inii sau bastomti, visii, qepizii, Iietulii] şi cu alte neamuri (carpli de
nea.
idc, ,'jD'epfn:B'
ap9Î oranii
şiurugllndii,
.,de.
origine
uralo-altaică],lnJf.1tior
.atacli
necbriJt)hif;
,.cu '.anul'
238;'pJQV
inciîW
-,ţJtli;ln,M(jesia
şi Thracia, Atacurile lor, foarte violente şi nimicitoare, durează pînă
la anul 375, cînd pentru ei Se iveşte dinspre răsărit marele pericol al
hunilor. Acum ei caută în grabă Un adăpost în Imperiul Roman, pe
care pînă atunci îl prădasoră. Pînă la această dată, qoţii, cu aliaţii
lor, luaseră în stăpînire toată regiunea de la nordul Dunării. Ei sint
s,eJ;IlllaJaţiÎn Transilvaaia, .alătur! de vandali şi taitali, în anii 358,
3ţJ4c378" în. Mll;;nlEm.ia
LMoldova'între
aniţ367--369. Gra-niti;)dinţyg H1JlJurildEjve'sl agoţUo[ (vizigojii sau thelvingii)
de
(qstrOgQţiiSi:1U.
grellthungii) se. afla, pînă la invazia hunilor, pe Nistru,
În" a;uu1375 S.Î<Ilt
menţion,ati taifaliişi în sudul Moldovei, C;rupurimai
marisa.ullli'li [nici de germaniei se aflau şi la sudul. Dunăriî, chiar
înainte de venirea hunHoL(.Jniiserveau ca ostaşi în "armată romană.
Chiarşiceie,Ia
nordul fluviului au fost, cu intermitenţă, de pe la
8Jlul 285, toeâeiatt ai romanilor. De la o vreme, înceoînd jru secolul
al JY-lea, contactels cu populaJţiaromană trebuie să.fi fost JnaJstrîll"
se, cum oprobeazii, h\piul foarte .Importantal schimbării leligiei ele
căJire.•goli, ..prlIladoptu'(')acreştinişrnullli, în vremea domniei lui -Vaiens/.' şi "tradui::c;reaÎl} limba gotă el Biblieii de către episcopul lor
UJfilEls'(3U,7CC'383).
iN(i;amul gepizilor, . despre care va fi vorba îndată,
s'(:reştinat
întrea64 __375., . . ..'
;):rivazlcLhuni1OI'f)fodUce.'marLpertu.rhaţii în tc)ată regiunedcle'Îa
IJll.Î:lareade jos, Alun,gatL.(Ceimaî )11Ulţî,de pe teritoriul dintre ••Don
şi "Pl]lăre, goţii. ..trec:,în ,PerUnşula.Balc,J[ti!=ăla anul 376, Unii intră în
]:Fldta ifomană,9Jţii 'trăesc în cadrUl,rmeiorganizalii statale cu regi
proprii"dintre care ,sînt .cunQscuţi: l:'ritigerus; pe)a;W6-380,
J-\tha"
l'lpl'icp.s,pe.1a 3O"Alaricus pe la 394--,396, Theodoricus Triarii pe la
:4Ş7;".e481.
SVlf Alaricus;.p", p,<:?-rte
jjJl. vizigon au .plecat .'în ItaHa, tH,"
,:indprlI1Epir
(96)"Numtit]J.l
de Ia sudul
Du"
Harif spoH}şlesiinţitor
dl1pă 'anulpop,ulaţieigernlanice
481, cînd teritoriile vizigote
din Moe
sia Inferi9r ri;î.sâŢitullV,Joesiei
Sup.eripr, Thra.cia şi, . în l,a) tt::;ljuced(),
11iaşi ThessaliaÎJ'ltră . substăpÎ11ir'ea oshogoţilor,' veniţi "de la nordul
Dunării, sub conducerea lui Theodor.icus, fiul lui Thiudimer. 'frecerea lor în masă il avut loc la 473, dar unii veniseră. aici ('uun secol
BDD-A1550 © 1968 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 05:20:46 UTC)

:HAPORTURU,E
'IJNGVISTICF,
GFmMANO-HOMANE
mai înaine, fiind menţionaţi pentru anii :176,383, 386 În Thracia.
Pînă la anul 473· grosul populatiei ostrogote trăise sub domlnaţiaohunllcrrpartrcipînd.calăturr.de gepizi, ca auxiharrIn armata.luiAftilai:la
incursiunile acestuia, În vestul Europei. După destrămarea imperiului
hun(454), în urma luptelor care au avut loc timp de 19 ani între ;un
rnaşii lui Attila şi' triburHegermanice (ostrogoţii,gepizii, sadagii, suavii şi scirii), s-a atirmat rla.mordul Dunării, în primul' rînd în Transilvania, puterea qepizrlor. Acum nu numai .ostroqotii, dşi
alte neamuri germanice cum sînt sadagarii, scyri (sciri),cemandri"'1:ugi sint
sHîţisătmacă
în Peninsula Balcanică, aşezînduhse prin Moesia
Inferior şi Skythia Minor, unii dintre ei, rug{i, in Thraoia, nu departe
de Constantinopcle. Ostrogoţii au stăpînit '..teritoriiJearn.-intitq 9J
viziqoţilor numai 15 ani, căci sub regele lor lheodoric (Theodoric cel
Mare) cea mai mare parte dintre ei pleacă in Italia. Resturile de neamuri. qermanice au dăinuit mai multe secole în Peninsula Balcarrică;
Pe vremea lui .Iordanis, la anul 551, populatia gotă nu se romenizase, ci vorbea limba proprie în Moesia Inferior, în ·regiullea.oraşului
Nicopolis(Nikjup). În Dobrogea, limba. qotă a trăit pînăjnprirI).
jumătate a secolului al IX-lea.
'..
". • .•.
.
Această schiţă istorică trebuie completată cu citeva' date' despre
gepizI. Din acelaşi grup germanie de răsărit, gepiziis-au deplasat spre
sud-estul Europei la anul 248, părăsind teritoriul lor de la vărsarea
Vistulei, şi au ajuns în nordul Daciei pe Ia 249, unde s-au ..stabilit cu
Învoirea romanilor, Mai tîrziu, după părăsirea Daciei de către .AureIian, gepizii ocupă teritoriul vandalilor dintre Muntii Apuseni, Tisa
şi
Dunăre
r:s!urile
gepizi
acum
de Ia(:n6),
gura N?mănll()r
Vistulei, Dupa5reşteu
a perioadă
]11eatedfs-au
aflatcare
sub vin
do.
minatia hunilor (418-453), gepizi! devin stăpîni, pe toată Dacia, traIană ·şi teritoriul dintre această provincie şi Tisa, Reqatul lor E\stein
continuă expansiune, astfel că pe la 4'13 el cuprindea şi regiunea Sirmiurn, iar mai tîrziu şi provincia sud-dunăreană Dacia aurellană. Regatul gepid va fi distrus de lonqobarzî.cuniţl cu avarli, la! anul 567.
Populatia qepidă a continuat si.i trăiască în Transilvania pîn-fipţ!la
mijlocul secolului al Vll-Iaa, cum o probează urrnelearh-ealoglCIil.a
sud de Dunăre se aşează la anul 512 şi neamul gennanic aLh,eruJilar
(H:giunea Belqradului) "
'
1 Vezi AL PhiUppide,
Originearomânilof, Iaşi,'1923,p, 285321, 348-.353;
II, p. 346.---::150;.
Ee LJamillscheg,
RomaniaGermonica,n, Berlin nnd.Leipzig,1935,
p, 233,-266;c.. Diculescu,Die .Wanclalen
unr;ldic .(lotRnin Ungarnund Rumanjen,
Leipzig,1922;id,. Die Gepiden,FOf3chung
Zilf GeschichleDazien,sim' irăhenJV!jt-·
telaiter und zur Vorgeschichtedes rumanJschenVollfes,HallE:,1922; Istoria·Ro
mdniei,
1, În
Bucureşti,
p, 682-694,.
704:--714;
Nf;Şt.Of,
..pe teritwiui
R. p, R.,
lumina1960,
documentelor
arheologice,
în..1,
"Studii
şi Siavii
cerceti:irid'e
istorie
veche",X, Bucureşti,19S-3,'
p. 53; id" Les donYlces
mchiwlogiques
el le.plobIemde
la formationdu pe1.lple
loumain,în "Rev!1eroumainfC
d'hi.stoire",III. BucatEst,1915-4,
p, 385,..unIi.: LudwigSclrnidt,Geschichlecler deulschRnSt,'immebis zum Ausgong
<fel 'vu]lierwoncle1Lwg.
Dle Ostgermanen,MUnchen,1941.
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Datele istorice prezentate mai sus, ilustrînd situaţia tulbure în
care se aflau provinciile dunărene în secolele III-VI, au constituit
punctul de plecare pentru numeroasele lucrări asupra asa-ziselor elemente vechi germanice alle limbii române. În cadrul istoric descris
mai sus, populaţia romanică de la Dunărea de jos a venit în contact
cu seminţiile germanice cam în acelaşi timp în care un proces similar avea loc şi în apus. Şi totuşi rezultatele cercetărilor asupra elementelor vechi germanice ale românei sînt puţine, nesigure sau
foarte controversate.
Explicaţia trebuie căutată în natura contactului cu qermanicii in
cele două părţi ale imperiului. La început, în răsărit ca şi în apus, au
predominat raporturile de ostilitate, războinice, de pradă. Dar pe cînd
în Gama, Italia sau Spania perioadei iniţiale Incordate i-a urmat o
epocă indelunqată de convieţuire paşnică pe acelaşi teritoriu, terminată cu asimilarea noilor veniti, în sud-estul Europei, care a cunoscut toate invaztile, formaţiile statale: germanice au fost repede spulberate, fie de alte neamuri (huni, avari), fie tot de alte seminţii germanice, care se aflau în permanentă. luptă între e1e. De aceea, regiunea
dunăreană a constituit numai pentru cîteva resturi germanice o zonă
de colonizare, pentru grosul populaţiei ea a fost doar un popas în
drumul spre vestul Europei: gotii au ajuns Îin Italia, sudul Franţei şi
Peninsula Iberică, gepizii şi longobarzii în Italia, vandalii în Spania
şi Africa de nord etc. Forimaţiile lor statale de aici, ca şi cele întemeiate dei germanicii de vest (francii, burgunzîi), au dăinuit vreme Îndelungată, iar amintirea lor se păstrează in denumiri ca Franţa, Lornbardia, Burgundia, mai tirziu, Normandia. în răsărit, resturile gote de
la sud de Dunăre şi cele gepide din Transilvania n-au putut juca un
rol similar. Dacă în apus, în afară de ştirile istorice, teritoriile de colonizare ale germanicilor pot fi delnnttate destul de bine cu ajutorul
toponimicelor sau cu ariile unor apelative, care concordă. adesea, cu
descoperirile arheologice 2, în răsărit. datele necesare unei asemenea
delimitări lipsesc.
Dar în afară de ştirile istorice cu privire la germanicii de la Dunărea de jos, munca de investigare a elementelor vechi germanice,
care s-ar fi păstrat în română, a fost motivată şi de prezenţa cîtorva
termeni de această origine în latina scrisă din provinciile dunărene.
Semnificativ este faptul că nici unul dintre aceste cuvinte nu s-a
transmis limbii române. S-a presupus însă că altele, neatestate în in2 E. Gamillscheg,
op. cit., passim.
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scriptii, s-ar fi putut transmite 3, La fel nu s-au păstrat nici toponirnicele şi antroponimicele presupuse germanice din inscripţiile şi izvoarele latine de la Dunărea de Jos 4,
Pe această bază destul de şubredă au inceput căutările de elemente vechi qermanice în română. De aceea rar capitol din istoria
limbii române care să fi. constituit obiectul atîtor controverse. Într-o
vreme, chestiunea a fost pusă în legătură şi cu continuitatea populaţiei romanizate în Dacia, după. retragerea romanilor. Astfel, fără să
o fi dovedit, lipsa elementelor gennaniceînromână
constituia pentru
R. Roesler 5 unul din argumentele împotriva continultătii, căci, după
el, contactul cu .germanieii ar fi putut avea loc numai la nordul Dunării. Ştirile istorice vorbesc Însă despre numeroase grupuri germanice şi la sud de Dunăre. Dimpotrivă, pentru C.Diculescu 6 şi E. Gamillscheg 7, adepţii păreril că româna, are numeroase cuvinte gote,
gepide sau longobarde (aproximativ 60), precum şi toponimice sau
antroponimlce, prezenţa acestora constituia o probă despre "Boclenstăndigkeit des Rumănentums". Rezultatele concrete ale acestora,adică etimoloqlile propuse, precum şi cele ale lui G. Giuglea 8,
sau cele mai vechi ale lui B. P. Hasdeu 9, R. Loewe 10,au fost confruntate cu critica unor lingvişti ca W.Meyer-Liibke 11,O. Densusia3 In inscriptiiledin MoesiaSuperiorşi Inferior,precumşi in cele din Noricum şi Gallia,apare cuvîntulbruiis "noră", din gat. bruthp"id.", acelaşicugerm.
Btaui.S-a păstrat în veliotă (bertain),Iriulană (brut), enadină (brut), franceză
(btu], dar lipseştein română.Mult discutatăeste origineagermani
că a unor cuvinte ca burgus"întăritură,piaţă comercialăînHirităH(<:
got. bautqs sau gr,1TUp'{OC;;
"turn de apărare")sau sculca,scuita, întîlnit în toponimicul l:KouAKOOUP'{O
<
sculca+ butqus(VeziAl. Philipplde,op. eit., 1, p. :"329,
E. GamilIscheg,
op.cii., II,
p, 2]6, REW,1345,H. Mihăescu,Limbalatină. în provinciiledunăreneale Imperiului Roman,Bucureşti,1960,p. 192-193,227, cu bibliografiachestiunii).
4 Cîteva exemple,după E. Gamillscheg,
op. cit., II, p. 237--238,241-244,din
domeniultoponimiei
: Mariscus,Transmarisca,Marebut.q,Stillburq, Alikaniburg,
Skulkoburg,Lakkoburgşi din al antroponfmiei:Andio, AUa, Burtinus,Leubinus,
Drigisa,Bonita,Andrala,Nandonisetc,
5 R. Roesler,Romanische
Studien,.Leipzig,1871.
6 C; Diculescu,op. clt., precumşi Altqertnanische
Bestonâttieile
iru Rumani·
scheu, în ZRPh,XLI, 1921,p. 421--428.
7 Op. cit.
8 G. Giuglea,Cuvinteşi lucruri.Elementevechi germanicein orientulromanic, în .Dacoromenla",
II, p. 327-402; Id., Critnpeiede limbă şi viaţă străveche
romdneuscd,
în "Dacoromania",
III, p. 622-628.
9 B. P. Hasdeu,Zina Filma.Gotii şi gepiziiîn Dacia,Bucureşti,1877.
10R. Loewe,Altgermanische
Elementeder Balkansprachen,în "Zf.1. vergl.
SpraGhforsch,.
1906,p. 265--334.
11W. Meyer-Li.ibke,
în "Zf. f. vergI.Sprachforsch.",
1906,p. 593 şi urm.
2 -' cd. 334
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nu 12,P. Skok 13,G. Weigand 14, V. Bogrea 1\ J. Bruch 16, L. Tamas 17,
iar în ultima vreme H. Baric 18,
Rezervată a fost şi atitudinea lui Philippide 19,S. Puşcariu 20şi Al.
Rosetti 21.
Iată cîteva exemple, ale căroretimonuri nefiind găsite nici în latină,
nici în slavă, maghiară, greacă sau turcă, au fost explicate prin gotă,
gepidă sau longobardă (după Diculescu, Giuglea, Gamillscheg):
Elemente gote sau gepide: rom. boare "sanfter Wind", .Luttchen" < got.-gepid. bours, bautis , rom. brusiure "Klette" < gep. brustilâ; rom. burtă .Bauch" <gat. bauritii, burt(h)i, bort(h) < beran
"triagen" ; rom. dop. .Kork" < gepid, tiups , rom. gard "Zaun" < gepid.
qaiâs , rom. nasture "Knopf" < got.-gepid. nastilâ; rom. rapăn, repură "Răude", "Krătze"< got.-gepid. rappâns (din wppâ); rom. stăinul "mit einem weissen Fleck auf der Stirna" (van Pferden) < gepid.
stemâ "Stern"; rom. Iapă "Holzzapfen", "Einschni:tt am anqeschlagenen Baum" < gepid. tappa şi altele.
Elemente longobarde (după Giuglea şi Gamillscheg): rom. bardă
"Slreitaxt' < long. bardâ; rom. iară "Geschlecht", "Stamm" < lonq.
iâra "Sippe"; rom. ghioagă "Streitkolben" < Ionq, kogula i rom.
scruntar "Sandboden", .Bodenerhebunq lănqs eines Wasser1aufes"
< lonq. skrunta "Scharte"; rom. a sgudui "erschuttern II< lonq. skuâoţati, rom. a stuicui .,geisseln", "peitschen" (rom. smicea "dunner
Zweig") < Ionq, smikkojan (mhd. stnicke .Peltsche").
Cele mai greu de admis sînt etimologiile longobarde. Acest neam
germanie a locuit în Pannonia, deci în afara teritoriului de formare a
limbii române, a rămas aici numai 22 de ani şi, cum spune Philippide 22, .m-a fost în contact cu românimea niciodată/'. Această dificultate vrea s-o înlăture Gamillscheg 23'Prin presupunerea că termenii
de mai sus ar fi trecut de la populaţia romanizată din Pannonia la cea
din Dacia şi apoi s-ar fi pă.strat în română, Critici numeroase li s··au
adus şi etimologUlor gote şi gepide. În multe cazuri s-a constatat nerespedareâ "legilor fonetice" ale românei şi ale idiomurilor germanice. Se
adaugă apoi şi numeroasele nepotriviri semantice, atestarea tîrzie in
12O. Dcnsusianu,Hisioirede la ·langue roumaine,1, Paris, 1901,p. 235.
13P. Skok, Gibl es aItgermanische
BeslandteiJeim Rumiinischen?în ZRPh,
XLIII,p. 187 şi urm.
14G. WeLuand,în "Balkan-Archiv",
III, p, 307 şiurm.
15BOUIea,
în "AnuarulInstit. de isI, naţională",IIi Chi). p. 390 şi unn.
16J. Briich,în RLiR,II, p. 92 şi unn.
171. Tamâs,în "ArchivumEuropaeccntro-orienlalis",
lI, Budapest,p. 312.
18H. Baric,UngvistiCke
studije. Sarajevo,1964,p. 94-1\3.
19Op. cit.
20S. Puşcariu,Die rumanischeSprache,Leipzig,1943,p. 333-341.
21Al. Rosetti.Istoria limbiiromâneII. Limbilebalcanice,cd. a III-a, Bucureşti. 1962,p. 75-80. cu bibliourafiachestiunii.Pentru bibliourafie,vezi şiE, Lozovan,în RLiR,XXII,1958,p. 349-350.
22Op. cit., 1., p. 352,nota.
23Op. cit., II, p. 260.
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romana a cuvintelor în cauză, dar mai ales imposibilitatea incadrării
lor în grupuri notionale relativ bine închegate. Cu excepţia celor cîteva presupuse elemente lonqobarde, lipsesc expresiile care reflectă ra·
porturile obişnuite dintre germanici şi romanici : luptă şi zgomot, bătălie, defecte psihice şi fizice/apoi organizarea statală, administraţie,
raporturile de proprietate. Pe deasupra, cum am &PuSşi mai sus, încă nu Ci
fost dovedită pe teritoriul României existenţa unor zone compacte cu
apelative sau toponimice care să fie de origine veche germanică 24,aşadar a unor regiuni de colonizare. Apoi, cei care s-au ocupat de chestiune au acordat prea puţină atenţie gra1iului săsesc din Transilvania,
cu o vechime aici de peste 800 de ani. Nu este exclus ca mulţi dintre termenii, adesea dlalectali, al căror aspect fonetic şi sens justifică o explicaţie prin ge.t1man.ică,să fie, la. o analiză mai atentă, de
origine săsească. H. Baric25,depildă, scoate din listele lui Diculescu,
Giuglea, Gamillscheg pe rom. dop şi siinqtie "Querstange /1, explicindu-i prin graiul săsesc. În ce ne priveşte, credem că am dovedit originea săsească a cuvintelor ciuiiă "Vogelscheuche 1/I rapău, ropot, tapură "H.aude", "Krătze" şi cea retoromană a termenului Iapă (adus
în Carpaţi la sfîrşitul. secolului trecut de lucrătorii forestieri din Friul
şi Alpii Dolomrtici)26.Lista vechilor elemente germanice ale limbii
române este în continuă scădere 27.
2, Mult mai bogate îh rezultate sînt cercetările asupra stratului
de elemente germane constituit În română în decursul evului mediu.
Acum abia putem vorbi de un contact lingvistic româna-german propriu-zis. Prezenţa grupului etnic săsesc În interiorul arcului carpatic
stă în legătură cu procesul amplu de iradiere spre răsărit a limbii
germane, începînd de prin secolul al XII-lea 28.Nul există nici o dovadă că aceşti saşi ar fi găsit încă î,u Transilvania resturi de populaţie
gotă sau gepidă. Continuitatea veche qerrnanică în această regiune,
susţinută de numeroşi umenlstidln evul mediu, reluată în timpul nostru de G. Kisch 29,are Ia bază. eroarea fundamentală, făcută Încă În
secolul al VI-lea de Iordanis între geţi, neam tracic, şi goţi, neam
24Pentru o astfel de zonă în sudul României(Muntenia)pledeazăE, Gamillscheg,Der rumănlscheSproctiatlas,în "CahiefSSextil Puşcariu",1, 1952,invocînd
ca probănumaiaria de răspîndirea cuvintuluiburtă "Ba.uch".
25Op. cit., apud Al. Rosetti,op. cit., p, 80.
20In roSt.cerc. stiinţ,-, Filologie,Iaşi, VI, 1955,p, 235-·238,apoi Elemente
retottiuuieîn terminologiaforestierăromânească,in SeL, X'IJ',1964,p, 654-656.
27Contra etimologieivechi germanicea rom. nasture se pronunţărecentşi
A. Greive,Zut Etymologie
von fum. nastur,it. ncsrro,walion,ndle und verwanaten
Portnen,în .Archiv flr das Studiumder neueren Spracb.enund Litoraturen",202
Bd., 117.Jg. 2. Hen, p, 93--101.
23W. Mitzka,Die Oslbewegwtg
âet d'eutscl!enSprachEi,
În "Zf, f. h1dforsch.
li,
XIX,
29Guslav Kisch, German.ische
./(on!inuitatinS,iebenbiirgen,in "Vom Leben
und "iNirkenclerRomanen",II, Rum.Reihe,Heft 7-12.
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germanic. Recent, teoria aceasta a fost combătută de Karl Kurt
Klein 30.
Din ştirile sărace referitoare la constituirea grupului german din
Transilvania pot fi conturata cîteva momente mai importante ale colonizării. Pentru prima dată, la începutul secolului al XII-lea, sînt
semnalate grupuri de germani originari din Bavaria în localitatea
Satu Mare. Cam in acelaşi timp, izvoarele vorbesc despre aşa-numiţii Latini din dioceza Erlau, identici, probabil, cu aşa-numiţii FIatuitenses de la Batar. precum şi de o uniune privilegiată de Saxones, nohili războinici din ţinutul f,niederdeutsch", aşezaţi în apropiere de
Alba-Iulia şi Orăştie. Numele Saxones apare des în documentele latine ale cancelariei maghiare. El a devenit termenul generic pentru
germanii din Transilvania (Sachse, ung. szasz, rom. sas, pl. saşi), cu
toate că saşii îşl spun lor şi Deutsch, Daitsclui. Numărul coloniştilor
creşte simţitor în timpul domniei reqelui maghiar Geysa al II-lea, în
jurul anului 1150. Se întemeiază acum coloniile flamande din Sibiu şi
Nocrich, cu aşa-numiţii priores Flandrenses. Elementul german apare
acum şi în nordul Transilvaniei, la Rodna, Bistriţa şi în alte locuri.
La începutul secolului al XIII-lea sînt menţionaţi la Sibiu şi în împrejurimi alii Flandrenses, iar colonizarea cuprinde şi Ţara Birsel, cu
centrul la Braşov. În această parte fuseseră un timp şi cavaleri! teutoni, în drumul lor spre Prusia orientală. Întreruptă un timp de marea
invazie a tătarilor (1241), acţiunea de colonizare se reia în a doua
jumătate a secolului, extinzîndu-se pe alocuri şi la estul sau sudul
arcului carpatic, unde coloniile germane n-au dăinuit prea mult. În
Transilvania însă, elementul german, grupat in jurul celor trei mari
centre, Sibiu, Braşov şi Bistriţa, s-a păstrat neîntrerupt în tot cursul
evului mediu şi pînă astăzi. Există numeroase indicii că foarte multi
dintre strămoşii actualilor saşi proveneau din reqiunea Rinului, Moselei, Luxemburg şi Flandrei. O delimitare precisă numai pe baza dalelor lingvistioe nu a fost posibilă, din cauza caracterului foarte amestecat al graiului săsesc 31,
De la această populaţie qermană au pătruns în limba romană, în
primul rînd În grai urile din Transilvania, numeroase e lerriente germane. Mult mai mare este, pe de altă parte, numărul împrumuturilor
30In lucrarea Das Rătselâet siebenbiu
qischenSprachqeschlctiie,
Die GolenGeten-Daken-Bactieetiqleichunq
in der Spracheniwicklung
der DeulschenSiebenbUrgens,in volumulTmnsilvanica,GesammelteAbhandlungenund Aufsătzezur
Sprach-und Siedlungsforschung
der Deutschenin Siebenblirgen,MUnchen,1963,
p, 90139.
I
31Karl Kurt Klein,Zut Siediunqsqeschicbie
und Sprachgeographie
det tniitelaIterlichendeutschenSiedlungenin Siebenbiirqeti,
în "Siebenblirgische
Mundarten"
Berlin,1959.De altă părere în ce priveşte origineaşi evoluţiadialectuluisăsesc
este Ernst Schwartz,Sprtichinsel
und Heimatim Spieqe!de! Sprachedarqeleq:am
Beispie!des Siebenbiu
qischsiichsischen,
în Cl., Mclanqes linguistiquesoflcrtsa
EmilPetrovicipar sos emisvetranqeres
ii l'occasionde son soixentlerne
anniversalre,
anul III. Suplement,Cluj, 1958,p, 415425.
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pe .care saşii le-au luat din limba română. Ambele Ieturl ale acestui
contact au fost pînă acum destul de bine studiete 32.
Există Însă numeroase alte aspecte necercetate şi mai cu seamă
lipseşte un studiu de sinteză în lumina rezultatelor din ultimit 50
de ani.
Împrumuturile săseşti ale române! sînt, în primul rînd, de natură
lexicală şi aparţin, în marea lor majoritate, culturii materiale. Astfel, sînt bine reprezentate denumirile referitoare la meserii, unelte,
articole de comerţ, materiale de construcţie, obiecte casnice, unităţi
de măsură, medicină populară etc. Un grup de termeni se referă la
realităţi feudale. În toate acestea se reflectă natura contactului pe
care românii de pe ambele versante ale Carpaţilor le-au Intretinut
secole de-a rîndul cu centrele săseşti din Transilvania. O apropiere
pe planul vieţii spirituale, la nivel popular, este mai greu de constatat. Probabil că diferenţele religioase, românii fiind ortodocşi, iar saşii catolici, mai tîrziu luterani, dar mai ales rezerva în care s-au
menţinut sasii fată de neamurile înconjurătoare de-a lungul timpului explică această situaţie. Cu toate acestea, trebuie în mod deosebit
subliniată contribuţia oraşelor săseşti la activitatea de traducere şi
tipărire în limba română a numeroase cărtl religioase, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea (tipăriturile diaconului Coresi). Si în
alte domenii ale vieţii culturale coloniile săseşti au jucat rolul de intermediar Între români şi vestul Europei 33,Un capitol aparte, Intere32Vezi Ion Barda, DeutscheSprachelemenle
im Rumcrnischen,
în .X, Jahresberichtdes Institutsfiir rumănischeSprachezu Leipziq",Leipzig.1904,p, 138-253,
SimionC. Mindrescu,Influentaculturii germaneasupra noastră. I. Influentagermană
limbii
române,.
'Iaşi.in19.04;
G. Pascu,
iJermane
În limba
românăasupra
(Contributie
Iexlcoloqică},
.Archlve",
XV.Elemente
Iaşi, 19cf4.
p. 398-406;
Virgil
T"mpPiJnu.
DeutscheKulturwotterim Rllmanischen(A"57.UQ
aus rIier 7.eitchrift
nConferintaM),
Bukarest,1941; M. Zdrenghea,Rutnăniscti-deutscne
Sprachbeziehungen, în MelangesIinquistiouespubllesli t'occasiondu VIII-eCongresinternational
des liriquietesli Oslo, Bucarest,1957,p, 147-158; Vasile Arvinte, Die tleutschen
Lelitiwiulerin den rumc'inischen
Mundarten,sub tipar. Pentru elementeleromâneşti .în dialectulsăsesc,vezi Em. Grlqorivitze,RomânismeleÎn dialectul german
"Tsaeilar, în ,.NouaRevistă română",II. n. 343: ld.. RurnănlscheElemetueurui
Biniliissein âer Spracheâet Siebeubiu
qet Deutschen,în "Zt. f. hochdt,Md.N,Bel.
II, Heidelberg,1901; Janos Brendorfer,Roman(OJdh)elemeksz erd<'dyszasznvelvben (Rumiinische
Elementein âer Sprachecler SiebenbilrqetSachsen,Blldapest.
190?:A Bena.Limbaromânăla saşii din Ardeal,Clui. 1926:M. 7.drel1ghea.
Limba
românăvorbităde saşii din Ci/nic,în .St. cerc. şV, Cluj, TI,1951;G. Klaster-Un(flUeanu,WirLschaftJjche
und geseJlschaftliche
BeziehungenzwischenRumc'inen
ulld
Sachsen,im Spiegel des siebenbiirgisch-saclJsischen
WOl'tschartzes,
în RRL,III.
1.958,Bucarest,p. 197-219; Helmut Protze, ZumrumanisclJenEinfluss auI das
SiebenbiJrgisch-SaChsiscl1e,
în eL, m, Suplement(1958),p. 389-402; GiselaRichter,
Zu!:'Bereicherung
der siebenbiirqisch-scrchsiscl1en
Mundart durch die rumdnische
i3prache,în "Forschungen
zur Volks- und Landeskunde".Bd. 3, 1960,p. 3756';
Fritz Keintzel-Sahon,
RumănIsche-săchsjchen
\Vechselbeziehul1qen
im Spiegel.'del
Sprac!1forschwzg,
im "Forschungen
zur Volks-und La.ndeskunde",
Bd.9, p. 111-114.
, 33Vezi Fr. Valjavec.Geschichteder del1/schel]
Kulturbeziehungen
zu SUdo.>!europa,Bd. II, Munchen,1955.
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sant şicara.cteristic şiaHor regiuni din sud-estul Europei, H constituiafoponlmia de origine qermano-săsească a Transilvaniei. în dubla
şi adesea tripla denumire, românească; săsească sau maghiară, a aceleiaşi localităţi, a aceluiaşi rîu, deal, munte, regiune etc. se reflectă
o parte din istoria nescrisă a contactulut dintre aceste popoare 34.
Nu toate împrumuturile de origine săsească au aceeaşi importanţă îhcadrul Iexiculut românesc, Marea majoritate e constituită
din termeni dialectali, care circulă numai în Transilvania. Există însă unele cuvinte care au trecut de mult bariera dialectală sau regională. Pe teren, acestea descriu, arii întinse de o parte şi de alta a
Carpaţilor. Cîteva au intrat în uzul general şi chiar în limba literară.
Soarta fiecărui termen pune probleme speciale şi adeseori este greu
de arătat cauzele care au determinat qenerallzaree sau dispariţia cutărui cuvînt. în genere, la, sud şi la est de Carpaţi, multe săsisme au
cîştigat teren fie o dată cu trecerea unor români din Transilvania în
Muntenia şi Moldova, fie datorită schimburilor comerciale cu oraşele săseşti, a schimbului de meseriaşi etc., menţionate de izvoarele
istorice .. Această iradiere treptată a săsismelor 'poate fi surprinsă pe
hărţile Atlasului lingvistic român. Izoqloselo-descrise de ele sînt mult
mai dese în centrul României (sud-estul' Transilvaniei), pentru că aici
sînt şi asezările săseşti cele mai vechi .si mai numeroase. Ele se îmT>llţlneaiăjpemăsură Ce ne>îndepărtăm de acest centru, dar aria lor
'de răspîndire cîştigă în extensiune, cuprinzînd, 'în cîteva cazuri/Întregul teritoriul de limbă română. Elemeutele săseşti lipsesc în dialecteleromâneşti sud-dunăreneP.
Dintre cuvintele cu o largă circulaţie, atestate de ALR, dăm aici
cîteva exemple: căptuşeală, vb. a căptuşi "futter", .futtern' < săs.
Kapptuch (Kopftuch); joagăr "Săge" < săs.Zager,' leaţ .Latte" < săs.
Leiz, Leatz , ochelari .Brille" < săs. Okelâr i roabă .Bahre", "Traggerăt mir einem Rad" <săs, Rabber, Robber, tioe "Trog" <săs. Ttoch ,
turn "Tur'm"< săs, Turn j şold "Hiifte'l < săs. Scliolârt , şură "Scheune" < săs. Schyren; ştreang "Strang" < săs, Streang etc.
De multe ori, acelaşi cuvînt ge$nlan a pătruns în qralirrlâe româneşti pe mai multe căi: prin maghiară în Transilvania, prin sîrbă în
'Banat, prin ucraineană,eventual poloneză, în Moldova. Alături de
acestea, există uneori în Transilvania şi forma săsească. Este cazul
cu termenul german Blech. Varianta din Moldova bleaii provine din
ucraineană, bănăţeanul plec din s.vcr. plec, varianta transilvăneană
34Vezi G. Kisch,Siebenbilrgen
im Licbteder Sptache.Ein Beitragzur Kultm'qeecbichte
tier Karpathenliuuier,
Leipzig,1929.
35Citeva săsismedialectaleîn Transilvania,după ALR: rom. buglă "Heuhaufen"< săs.bugel.; rom. brodăL"Răhre"
< săs. Brâder; rom. castăn "Schranku<
săs. ch6stn; rom; cloatnbă"Ast"< 5ăs, Klamn; rom. cap. "Kanne"< săs. kap
;,itdeneTrinkkahne; rom.cDriă "Korb"<săs. k01'f"id."; rom. fetdelă "Masseinheitdiir Getreide»
< săs. Fyrdel; rom. iidldără"Scheune"
< sas. FaIld1r,nOl>n.
FaIl.
dar; rom. slruţ "Blumenstrm.l'ssN
< S1:15.
s/nlz şi multe (lltele.
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piei şi pleh există şi În graiurile săseşti, dar (ultima) ŞI 111cele maghiare, trensilv. blei: este identic cu germ. Blecii. Pe teren românesc
au mai apărut şi variantele plev şi pleu, cu -11,-v, ' ca şi în v. sl,
prachu devenit în Muntenia praf, în Moldova prav, în Banat praf!.:.
Asemenea cazuri sînt numeroase şi nu arareori stabilirea etlmoloqiei
ridică dificultăţi. Uneori diferitele variante cunosc şi modificări semantice, cum e cazul cu germ. Kacbei, care în Moldova are forma cahlă
« ucr. kahlea, kailea) şi sensul .Rauchfanq des Bauernoiens", în
centrul Transilvaniei forma căiuilă (de origine săsească) şi sensul
.Kachel", iar în Crlsana forma caiiiă «magh.
kalylw) şi sensul
"Eisenofen", "poelel/.
Faţă de elementele germane pătrunse după secolul al XVIII-lea,
despre care va fi vorba îndată, cele de origine săsească, pe lîngă
trăsăturile fonetice caracteristice săseşti, mai prezintă şi următoarele
particularităţi, de care trebuie ţinut seama în cercetările etimologice :
1. sînt mai bine adapt,a:te sistemului fonetic şi morfologic românesc,
adevărate .Lehnworter"» 2. apar, multe dintre ele, în te'Xtele vechi
româneşti; 3. unele denumesc realităţi din epoca feudală sau îndeletniciri mai vechi i 4. prezintă modificări semantice în cadrul limbii
române i 5. unele au familii de cuvinte boga1:eşi intră în expresii ldiomatice; 6. au, adesea, o altă răspîndire teritorială decit germanismele
recente i 7. conservă, în cazuri mai rare, fonetisme vechi săseşti, prezentînd, astfel, importantă pentru istoria acestui dialect 36. Nu lntotdeauna însă, În ciuda acestor criterii, este posibilă o separare netă
între împrumuturile' săseşti şi germanismele mai noi, din epoca dominaţiei austriece.
3. Acest deal treilea strat de elemente germ<ine ale limbii române este determinat istorlceste de întinderea stăpînirii austriece asupra
Transilvaniei, la sfirsitul secolului al XVII-lea. Vechiului contact româna-săsesc, care n-a fost anihilat, ci s-a menţinut pînă astăzi, I se
a1ărturănumeroşi factori noi, care determină o sporire considerabilă
a germanismelor în graiurile româneşti din interiorul arcului carpatic.
Prin luarea în stăpînire de către austrieci şi a Bucovinei, la anul 1775,
şi această provincie intră în sfera de influenţă a Vienei 37.Numărul
vorbitorilor de limbă germană creşte necontenit. In Banat şi În Bucovina se Infiinţează coloniile numite svăbesti, deşi numai 2% din
locuitori sînt originari din Suabia, cea, mai mare parte, cam 75 %, din
Pfalz, iar restul sînt .Rhelnfranken", alemani etc. 38Lor li se. alătură
aşa-numiţii .Landler-l", veniţi din Salzkammergut, unii dinCarintia
36Vezi Vasile Arvinte, Criterii de determinarea vtmprumunintor
sâsestiole
limbiiromdne,in wAnuarde lingvisticăşi istorie literară",Iaşi, XVI, 1965,p. 97
şi urm,
37Olteniaa fost ocupatăele austriecitimp de numai 21 ele ani (1718-1739).
38Vezi .zr, r. Mdforsch.",XIII, p. 60---61.
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şi Stiria 39.Mai ales din a doua jumătate a secolului al XIX-lea sînt
semnaiati numeroşi lucrători qermani în mineledin Muntii Apuseni, în
întreprinderile siderurgice, în cele forestiere din Carpati 40, precum
şi meseriasl prin oraşe, negustori, funcţionari şi alţii. în cadrul ireqimentelor grănicereşti de la Năsăud şi Făgăraş, constituite din ostaşi şi
chiar ofiţeri români, aceştia iau cunoştintă de terminoloqia militară
austriacă. Numeroasele ecouri ale acestei stări de lucruri apar în
"doine1e de cătănie" din Transilvania 4'. Pe deasupra tuturor' Îşi exercită influenţa limba germană lltereră: prin şcoli şi adrninistrati« şi
prin prestigiul culturii germane. Fenomenul poate fi constatat la toate
popoarele din qranitelo imperiului habsburgic. Noul val de germanisme se opreşte la linia Carpaţilor, cu excepţia Bucovinei. Ca şi În cazul împrumuturilor săseşti. noii termeni denumesc noţiuni concrete:
obiecte casnice, unelte, meserii, articole de comerţ etc. In zonele de
colonizare, adică în Banat şi Bucovina, se constată şi o influenţă în
terminologia agricolă. De altfel, este interesant cum, în ciuda marei
depărtări, graiurile româneşti din aceste regiuni cunosc numeroşi
termeni germani, aceiaşi, care nu apar în Transilvania sau în alte
provincii româneşti. In genere, însă, hărtile ALR prezintă pentru noul
strat de' germanisme mape unitate, oare încep din Bucovina şi se Întind peste Maramureş, Transilvania propriu-zisă, Crişanaşi Banat.
In multe cazuri, la sud şi la est de Carpaţii în Muntenia (cu Oltenia)
şi Moldova, germanismelor din prima zonă li se opun cuvinte de origine turcească, neogrecească sau neologisme de origine latină şi romanică, devenite populare. In această situaţie Se oglindesc realităţile
politice, sociale şi culturale româneşti din ultimele trei secole. însă
cele două principale sfere de influenţă, una cu sediul la' Viena şi cealalta la Constantinopole, au lăsat urme, pe plan lingvistic, numai în
lexic, -si anume în Iexicul periferic, supus permanent schimbărilor.
Datorită caracterului lor superficial, efemer, ele nu au putut afecta
structura dialectală a limbii române. Cum a arătat încă G. Weigand,
de-a Iunqul Carpaţilor nu există o graniţă dialectală. Jumătatea de
sud a Transilvaniei are grai de tip muntenesc, partea de nord-est de
tip moldovenesc, iar Banatul cunoaşte un grai' propriu.
In domeniul lexicului periferic, însă, cele. două sfere de influenţă,
cărora, în Tara Veche li se alăturăşi influenţe cultă franceză şi romanică, sînt încă vizibile în graiurilepopulare româneşti. Astfel, ca
să exemplificăm, în vreme ce în Moldova şi Muntenia, după ALR,
apar ariile unor turcisme ca perdea, macara, boiangiu, âambia, saltea
39Vezi B. Capesius,Dialectul.Londleriscb"din Transilvania,in "Revistade
filologieromanicăşi germanică".Bucureşti,I, 1957; id., Vie Landlerim Siebenbiirqeti.Geschichieunii]VIllndatt,
Bukarest,1962.
.
. '.
.
40Vezi V. Arvinte,Terminologia
exploatăriilemnuluişi a plutdrînitu),în "St.
cerc. şt.", Filologie,Iaşi, 1957,p, 1--·185,în specialla p. 36-50, capito}uJElemente
germanein terminologiaforestieră.
41Vezi Ion Borcia,op. cit., p. 160şi urm,
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(sau mindir), chibrit, lighean, muşama, tinichigiu etc., în graiuri1eromanesti transilvănene întîlnim corespondenţe de origine germană:
ferihang (Vorhang), liebăt (I-:Teber),fărbat (de la Farbe), tşlag (Schlag),
strujac (Strohsack). ralpelţ (Reibeholz], Iavot. [bair.voster. Lawor),
vksJaivant (oster, Wichsleinwand}, cloamiăt (Klampfer) - şpenqlă:
(Spengler). De asemenea, faţă de elementele de origine neogreacă de
la sudul şi estul Carpatilor, apar uneori în Transilvania tot germanisme: termenilor 'spiţer, şpiţetie (concurate astăzi de farmacist, farmacie) li se opun în Transilvania apotecat şi aţiotecă (cu numeroase
variante dialectale) ; în loc de oiiică, din ngr., se spune în Transilvania tieitică (cu variante ca bartică, hatică, iiittică, ie1Cică etc.), din
germ. Hekiik , spanac, din Tara Veche, cunoaşte în Transilvania, sub
influenţă germană., variantele şpinat, şpănat etc. In fine, unor neologisme devenite populare în Moldova şi Muntenia, cum sînt colmpas
sau garderop (alături de turc. dulap), li se opun în graiurile de peste
munti termenii ţitcăl, din qerm. Zlrkel, sau. casiăn, din germ. Kasten,
săs, costăti.
Se Înţelege că această situaţie, remarcată pentru elemenc
tele turceşti Încă de L. Săineanu 42,poate fi mult mai bogat ilustrată.
în toate cazurile însă, denumirile din Ţara Veche sînt literare, cele
transilvănene strict dialectale şi este uşor de înţeles de ce: rolul politic şi culturala! principalelor extracarpatice, şi în mare măsură al
capitalei, după unirea din 1859, în constituirea limbii. române literare
moderne şi a statului român modern.
Cu toate acestea, anumite circumstanţe au făcut ca unele qermanlsme
rsă restrînsă,
prindă teren
şi înin Moldova
Muntenia,
dar cuprofesionale,
osferă de
circulaţie
anume
domeniulşiunor
terrnlnoloqil
cum ar fi Iemnăria, tinichigeria, fier ăria, cizmăria. tlpoqrafla şi altele.
In mare măsură încă necercetate, aceste elemente au pătruns pînă în
cele mai îndepărtate sate, cu forme adesea de nerecunoscut, datorită
fie perceperll greşite, fie etimologiei populare sau altor cauze. Transmiţătorii lor au fost fie meseriaşii şi lucrătorii germani, prezenţi În
România la sfîrşitul secolului trecut şi inceputul secolului nostru, fie,
în unele părţi, meserlasil evrei, de prin oraşe şi. tîrguri. Unele sînt
înregistrate în dicţionarele actuale ale limbii române, fiind general
cunoscute.
4. Dar, alături de germanismele de la nivelul .qraiurllor populare,
contactul lingvistic româna-german a fost promovat, începînd mai cu
seamă din secolul al XVIII-lea, de numeroşi intelectuall români din
provinciile stăpînite de imperiul habsburgic. Nu rare sînt cazurile,
cum au arătat S. Puscariu 43,L Caldi 44,cînd neologisme de origine
42In Influentaorientală asupra limbii şi culturii române, Bucureşti, 1900,
p. LXXIX-LXXX.
43In Die rumanischeSpraclie,Leipzig,1943,p. 519525.
44In Les mots d'otiqine neoqreque=en.
toumaitiă l'epoque' des phanarioles
r : 1.'
Budapest,1939,p, 80-86.
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latină şi romamca au pătruns aici prin Iilieră qerrnană, uneori şi maghiară, in vreme ce in Ţara Veche ele au cunoscut o filieră. neoqreacă
sau rusească, sau au pătruns direct din franceză, italiană sau din latina savantă. In cazul cuvintelor germane propriu-zise, simţite in.
dată ca elemente străine, pătura cultă din Transilvania a fost nevoită
să recurgă, pentru punerea în circulaţie a noţiunilor respective, la
calcul lingvistic. Aceste "ardelenisme" ale intelectualilor transilvăneni, cornbătuto (de exemplu de T. Maiorescu) sau ironizate (de Caragiale) încă la sfîrşitul secolului trecut, au fost în cea mai mare
parte înlăturate după Unirea din 1918, sub influenţa limbii literare
din Ţara Veche. Cuvinte qermane propriu-zise sînt puţine în lexicul
limbii române literare. Faţă de procentul de peste 40% de neologisme de origine romanică, în primul rînd franceză, din Dictionarul limbii
române moderne, elementul german Se ridică abia la cifra de 1,77%.
In circulaţie, aceste cuvinte cunosc un procent şi mai scăzut 45.Dacă
avem in, vedere contactul mult mai îndelungat, şi direct, dintre români şi vorbitorii de limbă germană, pe care l-am schiţat mai sus,
precum şi influenta pe care cultura qerrnană a avut-o asupra unor
gînditori, poeţi şi oameni de stat români, începînd cu urnanistii Şcolii Ardelene şi continuînd cu Mihail Kogălniceanu, Titu Maiorescu,
Mihai Eminescu, Lucian Blaqa, pentru a pomeni numai cîteva piscuri,
atunci este greu de înţeles de ce Texicului de origine germană nu i
s-a făcut un loc mult mai mare în vooabularul române! literare. Fără
îndoială că legăturile politice şi culturale ale statului român modern
cu Pranta, cultivate de generaţii întregi de intelectuali şi oameni politici români, incepind din prima jumătate a secolului al XIX-lea, ex ..
plică, în mare măsură, aspectul actual al Iexicului limbii române
literare. Lu! S. Puşcariu, această pătrundere rnaslvă de neologisme
franceze şi romanice îi apare chiar ca Un proces de "reromanizare"
a limbii române, rezultat prin orientarea spre vest a culturii şi statului român modern. Dar numai factorul amintit, deşi foarte important,
nu este suficlent. Putinătatea imprumuturllor germane în. lexicul românesc modern se explică, în ultimă analiză, prin diferenţele de structură lingvistică dintre cele două idiomuri. Avînd un fond lexical de
bază de origine latină, cu radicali comuni tuturor limbilor romanice,
un sistem derivativ, îndeosebi sufixal, foarte productiv şi aproape de
loc posibilitatea de a forma cuvinte compuse (ca germana), un sistem fonologic şi morfologic dezvoltat din latină, în care împrumuturile romanice îşi pot găsi uşor locul, limba română modernă a putut
absorbi, fără a-şi pierde indlvldualitatea, o cantitate enormă. de 11'eOloqisme franceze, italiene sau latine savante (acestea din urmă ser·
vind adesea drept catalizetor]. în marea lor majoritate ele au devenit astăzi cuvinte normale, servind la vehicularea optimă a întregii
45Vezi D. Mecrea,Compozitiaistoricăşi tendinteleactuale ale vocabularului
românesc,in Cn, vm, 1963,p, 83 şi urm,
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scale de valori ale culturii şi civilizaţiei moderne. Elementelor de
origine germană le revine un rol mai modest. Cu toate acestea, peritru istoria limbii şi dlalectoloqia românească, precum şi pentru istoria dialectelor germane din România, studiul împrumuturilor reciproce constituie o preocupare stiinţiflcă necesară şi fructuoasă.
LES RAPPORTS LINGUISTIQUES GERMANO·ROUMAIN
RESUME
Le travail s'efforce de presenter, en liqnes generales, plusieurs
aspects relatifs au contact linguistique du groupe roman oriental,
represente de nos jours par la langue roumaine, avec les Germains.
La plus ancienne perlod., de ce contact coincide avec I'arrivee des
peuples germaniques dans les provinces danubiennes de l'eimpire romain, il partir du milieu du III-e siecle de notre ere, lorsque la population romanisee a pu recevoir dans sa langue un certain nombre
d'elernents linguistiques de cette origine. En depit des efforts entrepris par les chercheurs, les resultats sont encore peu nombreux, incertains et tres controverses, vu le contact ephemere des nouveaux
venus avec les indiqenes, ainsi que l'absence, iei, par contraste avec
l'ouest de la Romania, de certaines zones de colonisation des peuples germaniques.
On ne saurait parler d'un contact qermano-roumaln proprernent
dit
qu' it peine apressporadiquement
le XII siecle, ci
lorsque
prennqnt
la Trannsylvanie,
en deca
de naissance
la chaîne dans
des
Karpates, les colonies appelees «săseşti) (saxonnes). Apres avoir
passe rapidement en revue les principaux moments des rapports avec
les «saşi» (Saxons de la Transylvanie), on enumera les aspects les
plus importants. dont quelques-uns ancore insuffIsamment etudies, du
contact avec cette «î1e» linguistique gerrnaI1ique.
Une autre couche d'emprunts germaniques, constituee surtout
dans les parlers d'au-delâ des Karpates, est determinee historiquement par l'instauration de la dominalion autrichienne en TransylvaIlie ei en Bucovine, le long des XVII" et XVIII-e siecles. On mentionne, il cette occasion, les prinClipauxfadeurS' qui ont favorise la penetration des «germanismes» et qui expliquent l'a repartition terri:toriale des nouveaux emprunts.
Dans un dernier paragraphe, on accorde une aUention particuliere au râIe de l'influence germanique sur la langue roumaine Iitteraire.
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