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IlonaăB DESCU Cuvinte din fondul latin

(Universitatea din Craiova) în graiurile oltenești

Abstract: (Words from the Latin that are found into the Oltenian area) Our study aims to analyze
several terms inherited from Latin, existing in the vernaculars from the Oltenia area. The conservative
character of these dialects from Oltenia, a strongly Romanized zone, is also emphasized by common
Latin elements found in this area. Some of these regionalisms belong to Oltenia, while others are also
known in the dialectal neighboring areas (Muntenia, Banat and Transilvania) with the same meaning or
with different meanings.
Keywords: vocabulary, inherited, Latin, regional, Oltenia / Oltenian
Rezumat:ăComunicareaănoastr ăî iăpropuneăs ăanalizezeăcâțivaătermeniămo tenițiădinălatin ,ăprezențiăînă
graiurileă dină ariaă olteneasc .ă Caracterulă conservatoră ală graiuriloră dină Oltenia,ă oă zon ă puternică
romanizat ,ă esteă reliefată iă deă elementele latine tiă uzualeă înă perimetrulă acestora.ă Uneleă dintreă acesteă
regionalismeă suntă propriiă Olteniei,ă înă vremeă ceă alteleă suntă cunoscuteă iă înă ariileă dialectaleă vecineă
(Muntenia,ăBanată iăTransilvania),ăfieăcuăacela iăsens,ăfieăcuăsensuriădiferite.ă
Cuvinte-cheie:ălexic,ămo tenit,ăfondulălatin,ăregional,ăOltenia/oltenesc

Cercet rileă efectuateă asupraă vocabularuluiă românescă auă demonstrată c ă laă
nivelul graiurilor s-auă p strată numeroaseă cuvinteă deă origineă latin ă care, în timp, au
disp rutădinălimbaăcomun .
Materialul lexical cuprins în NALR-Olt.,ădară iăînătexteleă iăglosareleădialectaleă
oltene tiă demonstreaz ă prezența înă ariaă olteneasc ă aă numeroaseă elementeă mo teniteă
dinăfondulălatinăaparținândădiferitelorădomeniiădeăactivitate,ăfaptăexplicabilădeăaltfelă
prin puternica romanizare a provinciei. Întreă acesteă elementeă exist ă termeniă
considerațiă pierduțiă înă trecereaă deă laă latin ă laă român ,ă termeniă careă î iă p streaz ă
semantismulă cuă careă suntă atestațiă înă primeleă noastreă texteă dină secolulă ală XVI-lea,
termeniăînvechiți,ădar careăauăsuferităuneleăevoluțiiăsemanticeă(M rg rită2009). Unii
dintreăace tiătermeniăsuntăpropriiăOlteniei,ăînăvremeăceăalțiiăfacăarieăcomun ăcuăgraiuriă
dinăBanată iăTransilvania.
Înă studiulă deă faț ă neă propunemă s ă prezent mă semantismulă câtorvaă termeniă
mo tenițiăcareăcircul ăînc ăînăzoneămaiăextinseăsauămaiărestrânseădinăariaăolteneasc .

Bată
Termenul bată (pl. bete),ăcareăcontinu ălat.ăvĭtta „cing toare,ăcentur ,ăcordeluț ,ă
bentiț ,ă panglic ”ă (˂ă lat.ă vieo, -ere, -etum „lier,ă courber,ă tresser”ă (DEL,ă s.v.;ă CDDE,
s.v.,ăDER,ăs.v.,ăDLR,ăs.v.),ăcircul ăînăgraiurileăoltene tiăcuămaiămulteăsensuri.
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Pe harta 290 din NALR-Olt., bată, mai ales în forma de plural bete, a
constituităunulădintreăr spunsurileălaăîntrebareaă„Cumăîiăziciălaăacelaădeălân ăcuăcareă
se încing uniiă oameniă caă s ă leă fieă caldă laă ale?”,al turiă deă brâu, brăciri, cicic sau
mocadin, în punctele: 917, 918, 931, 960, 961, 966, 967, 968, 969, 970, 973, 975,
976, 977, 978, 980, 981, 982, 985, 987, 993, 994, 995, 998. În anumite puncte sunt
înregistrateă i uneleăpreciz riăsuplimentare,ămeniteăs ădiferențiezeătermenii,ăînăfuncțieă
deăculoare,ătextur ,ăform ,ăornamente:
-

betele reprezint ăună„brâuămaiăîngustăpentruăfemei”ă(pct.ă917);
„leămaiăspunemă iăbete careăsuntăcolorate”ă(pct.ă931);
brăciri „lungiă iăînguste”,ăbete „maiăsubțiri”ă(pct.ă960);
„betele suntăînguste”ă(pct.ă968,ă970,ă979,ă981,ă982,ă985,ă987,ă993);
„betele sunt înguste de trei degete, cicicul eă ro uă iă lat;ă brâu negruă nuă seă face”ă (pct.ă
972);
bete „încing toareăîngust ”,ăcicicul esteă„brâuăro u”ă(pct. 973);
cicicul „areă cataram ă iă teă cuprinziă oă singur ă dat ”,ă brâul esteă „lungă iă lat”,ă iară betele
suntă„maiăîngusteă iămaiălungi”ă(pct.ă975);
cicicul „eraăro uă iălat”,ăbetele „îngusteă iăînămaiămulteăculori”ă(pct.ă976);
mocadinul „brâuăro u,ălaăunăcap tățesutăcuăflori”ă(pct.ă994);
cicicul „ro uă iă înflorat”,ă betele „înguste”,ă cicicul eraă „lucrată maiă subțire,ă maiă delicat;ă
purtauăturcii”, betele „îngusteă iălungi”ă(pct.ă996);
cicicul „albă iăcuăciucuri”, brâul „ro uă iăf r ăciucuri”,ăiarăbetele „înguste” (pct. 998).

Cuă sensulă deă „panglic ă laă p l rie”,ă termenulă bată formeaz ă oă microarieă înă
extremitatea de sud-vest a Olteniei, conform NALR-Olt., h. 283, pct. 967, 973, 974,
975, 976.
Termenulă maiă esteă înregistrată iă cuă sensurileă deă „parteaă deă susă iă îndoit ă aă
fustei”ă(DGO,ăs.v.),ădară iă„tiv,ătivitur ”,ăacestaădinăurm ăconsemnatăpentruăzonaăGorjă
(DGDS, s.v.).
Un alt sens al lui bată înregistratăînăDGOăesteă iăacelaădeă„fâ ieăîngust ădintr-o
țes tur ăveche,ăfolosit ălaăconfecționareaădeăpre uri”,ăexplicație susținut ădeăsintagmaă
preș de bete „pre ățesutăînăr zboiădinăfâ iiădeăzdrențe”.
Termenulăesteăconsemnată iăcuăderivatulăa îmbeti „aăîmp turiă(unăcearceafăsauă
oă faț ă deă mas )”ă (localit.ă Strehaia,ă jud.ă Mehedinți,ă localit.ă Pe ti ani,ă jud.ă Gorj)ă
(Teaha 2008, 69).

Căpistere

Românescul căpistere ˂ lat capist̄rium „instrumentă poură trieră lesă grains,ă
auget”ă (DEL,ă s.v.;ă CDDE,ă s.v.)ă desemneaz ă oă „albieă maiă mic ă deă lemnă înă careă seă
fr mânt ă iăseădospe teăpâineaăsiăm laiul”ă(DGO,ăs.v.,ăDGDS,ăs.v.;ăcf.ăDLR,ăs.v.):
Din făina de grâu facem pâine.Luăm în căpistere, așa-i zicem noi, o troacă, și îi zicem
căpistere, pe care o avem numai pentru așa ceva.… (TDO, 44, p. 911, Bujoreni – sat
Olteni, fostul raion Râmnicu-Vâlcea).
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Ariaă deă r spândireă esteă relativă extins ,ă dup ă cumă rezult ă dină NALR-Olt., h.
263, pct.925, 926, 927, 928, 931, 932, 934, 965, 967, 971, 972, 973, 975, 976, 978,
979, 980, 981, 983, 984, 986, 987, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998;
iă cuă variantele:ă căpestere, pct. 910, 918, 919, 921, 922, 923, 924, 929, 930, 952,
956, 960, 961, 969, căpisterie, pct. 982, 985 (cf. DGO, s.v., DGDS, s.v.; cf. DLR,
s.v.). Conform datelor înregistrate, termenul căpistere este concurat de postavă,
copaie, cofă,ăînăuneleăpuncte,ăr spunsulălaăîntrebareăindic ăfolosiri paralele: postavă,
căpestere (pct. 952, 960, 965, 967, 971, 973, 974, 975, 976, 978, 984, 988, 994);
căpisterie, copaie (pct.ă982,ă985).ăÎnădou ădintreăpuncteleăanchetate,ăundeăcaăr spunsă
s-au dat căpistere iăpostavă,ăseăfaceă iăprecizareaăc ăpostavaăesteă„maiămica”ă(pct.ă
960),ăiarăc pistereaă„maiămare”ă(pct.ă967).
Un alt sens cu care termenul este folosit într-oăarieădestulădeărestrâns ăesteăacelaă
deă „vasă înă careă seă scurgeă vinul”,ă conformă NALR-Olt., h. 681, pct. 982, 987. De
asemenea, NALR-Olt., pl. 131,ăpct.ă908ăînregistreaz ătermenulăcăpestere ca unul dintre
r spunsurileălaăîntrebareaă„Cumăîiăzicețiălaăaceeaăînăcareăcadeăf inaădinăpiscoaie?”.
Uzulă intensă ală termenuluiăesteă susținută iă deă ocurențaă cuă nuanțeă stilisticeă dină
câtevaă expresiiă înc ă înă circulație: alb în căpistere „proviziiă (câ tigateă prină munc ),ă
merinde”,ădin capul căpisterii „deăundeăai,ăoricâtădeăpuținăaiăavea”,ăaăvedeaăalbulăînă
c pistereă„aăajungeălaăoăstareămaterialămaiăbun ”,ăa-și vedea albul în căpistere „a- iă
atingeă interesul”,ă aă ajungeă laă fundulă c pisteriiă „aă s r ci”,ă a-i vărsa cuiva lapte în
căpistere„aăajutaăpeăcinevaăs ăprospere”,ăa da cuiva de pe fundul căpisteriei „ăaădaă
dinăultimeleărezerveăalimentare”ă(DGO,ăs.v.,LR2;ăDLR,ăs.v.).

Cura
Mo tenitădinălatin ,ăînătermenulădialectalăromânesc s-auăcontopitădou ăverbe:ă
colare „aăcur ți,ăaăstrecura,ăaălimpezi”ă iăcurare care,ăpeălâng ăsensulădeă„aăîngriji”,ăîlă
aveaă iăpeăcelădeă„aăcur țiă(prinăîngrijire,ăsp lareăetc.)”ă(CDDE,ăs.v.,ăDER,ăs.v.,ăDLR,ă
s.v.):ă „Leăsensădeă «ă curer,ănettoyeră »ă que le verbe a pris dans certaines langues ou
parlesăromansăprovidentăsansădouteădeăľexpressionsăc̄r̄re corpus”ă(DEL,ăs.v.).
Ună primă sensă cuăcareă termenulă esteă folosităînă uneleă ariiă oltene tiă seă refer ă laă
acțiuneaăde „aădesfaceăfrunzeleădeăpeă tiulețiiăporumbului”:
[Porumbul], după ce l-am rupt din covrag, îl punem în car, îl aducem acasă și facem
clacă. Seara se fac clăci la noi și-l curăm mai mulți oameni împreună. (TDO, 57, p. 914,
Ote ani,ăfostulăraionăHorezu).
[Porumbul] îl culegeam cu totul, drugile. Nu-l mai desfăceam, nu-i culegeam din
covrag. I-aduceam acasă, îi curam și puneam în pătule. (TDO, 381, p. 987, Castranova,
fostul raion Caracal.)
[Porumbul] îl culegem cu foi cu tot. … La două, trei seri ne strângem mai mulți oameni
și-l curățim de foi. După ce-l curățim de foi, îl băgăm la pătule. (TDO, 47, p. 912, S celuă–
sat Maghere ti,ăfostulăraionăGilort.)
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[Ieri] am fost la curatul de porumbi și am curat. Am curat de dimineața până seara.
(TDO, 382, p. 987, Castranova, fostul raion Caracal.)

Cu acest sens este înregistrat de NALR-Olt., h. 436, cu diferite forme
paradigmatice: cur (pct. 981), cur porumbu de foi (pct. 903, 969, 973, 978), cur de
foi (pct. 924, 929, 931, 970), am curat de foi (pct. 915), cur de frunză (pct. 977),
curăm de foi (pct. 980), cur porumbi (pct. 912, 913, 976, 989, 990), cur la porumbi
(pct. 972), hai la curat de porumbi (pct. 913).
Ună altă sensă frecventă întâlnită esteă acelaă deă „aă cur țiă boabeleă deă peă tiulețiiă
porumbului”:
Dacă nu era îndeajuns de uscat, se curau boabele după știulete și se puneau puțin la
soare.ă(TDO,ă52,ăp.ă913,ăBumbe ti-Pițic,ăsat.ăPoenari,ăfostulăraionăGilort)
Am curat boabe de găini (TDO,ă57,ăp.ă914,ăOte ani,ăfostulăraionăHorezu).
Din pătul, când avem nevoie curăm, îl luăm în sac sau în car sau în spinare și ne
ducem la moară. (TDO, 47, p. 912, S celuă– satăMaghere ti,ăfostulăraionăGilort.)

Cuă acestă sensă esteă consemnată iă deă NALR-Olt., h. 437, cu diferite forme
paradigmatice, majoritatea în contexte dezambiguizante: cur (pct. 968, 969, 976,
994), curăm (pct. 960), cura (imperf. 3) (pct. 958), cur porumbi (pct.919, 967, 972,
980, 983, 989), cur (de) boabe (pct. 903, 916, 922, 923, 924, 933 929, 931, 964, 968,
970, 977, 981, 984), cur porumb de boabe (pct. 912, 913, 978), am curat de boabe
(pct. 915), curăm boabele de pe cocean (pct. 971).
Glosareleăînregistreaz ă iăunăderivatăalăacestuiătermen,ă curătoare, cu varianta
curător,ăcareădesemneaz ă„oăunealt ădinăfierăcuăcareăseădesfacăboabeleădeăporumbădeă
peă tiulețiă”ă(GDO,ăs.v.,ăLR),ăconcuratădeăcurățătoare:
… curătorile ălea care se cură cu mâna, un fel de mașină. Noi îi zicem curătoare, mașină
de curat porumb. (TDO,ă52,ăp.ă913,ăBumbe ti-Pițic,ăsat.ăPoenari,ăfostulăraionăGilort.)
Dacă au mașină de curat porumb, bine, dacă nu, au curătoare din aia făcută de țigani
și cură cu ea porumbul.ă(TDO,ă97,ăp.ă924,ăSl vuța,ăfostulăraionăFilia i.)
Boabele le curățam cu curătoarea. Aveam curători de mână. (TDO, 311, p. 970,
Beloțu,ăfostulăraionăCraiova).

NALRăOlt.,ăh.ă472ăîlăînregistreaz ăpeăa cura caăr spunsălaăîntrebareaă„Ceăziciă
c ăfaciăcuăp staia ?”,ăpct.ă919,ă924,ă933,ă969,ă971,ă984.
Termenulăesteăfolositădeăasemeneaă iăcuăsensurile:„aăcur țiălegumeăsauăfructeădeă
coaj ”:…, am făcut focul în mașină, am pus legume la foc,…, am curat cartofi…
(TDO, 57, p. 914, Ote ani,ăfostulăraionăHorezu); „aăcur țiăcopaciiădeăusc turi”: He,
de-aici să vii, tai, curi pe ăsta că-i mare, pe ăla, pe ăla, faci și tu două cară de lemne. /
Domnule Traian, ai niște salcâmi… îmi dai de-acolo să cur doi-trei salcâmi. (TDO,
250, p. 958, Isvor lu,ăfostulăraionăTurnu-Severin) sauă„aăcur țiăunălocădeăcopaci,ăaăt iaă
oăp dure,ăaădefri a”ă(DGO,ăs.v.,ăNALR-Olt, h. 516, pct. 969). De asemenea, în DGO,
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s.v.ăesteăînregistrată iăderivatulăcurătură cuăsensurile:ă„locădefri atădeăp dureăpentruăaă
face terenuriăarabile”ă iă„dealăsauăpovârni ăacoperităcuăvii”.
În NALR-Olt.,ă pl.ă 65,ă termenulă esteă notată caă unulă dintreă r spunsurileă laă
întrebarea:ă„Ceăziciăc -iăfaciăunuiăpurcelăcândănuăvreiăs -lăla iăs ăfieăvier ?”ă(pct.ă924).

Im
Continuând lat. limus, termenul esteă cunoscută înă graiurileă oltene tiă atâtă cuă
sensulă etimologică „noroi”ă (DLR,ă s.v.,ă MDA,ă s.v.), dară iă cuă sensulă „murd rieă
corporal ă iădeărufe,ăjeg”ă(DGO,ăs.v.,DGDS,ăs.v.).
Oă mareă arieă deă r spândireă prezint ă iă adjectiveleă imos, imoasă, explicate fie
din lat. limosus, fie ca derivate din im + suf. -os (cf. CDDE, s.v., DER, s.v., DLR,
s.v., MDAs.v.).
Cuă sensulă „careă nuă s-aă sp lată deă mult,ă plină deă murd rie”,ă cuă referireă laă
persoane, imos este înregistrat în NALR-Olt., h. 228, pct. 904, 914, 935, 936, 937,
938, 939, 940, 942, 944, 945, 947, 948, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
968,ă 974,ă 976,ă caă aă douaăvariant ă deă r spuns,ă al turiă deă murdar, iar în pct. 950 ca
primaăvariant ădeăr spuns.
Caă r spunsă laă întrebareaă „Dară oă ruf ă careă nuă maiă eă curat ?”,ă NALR-Olt., h.
229ăînregistreaz ăadjectivulăimoasă fieăcaăunicăr spunsă(pct.ă905,ă917,ă936,ă944,ă950,ă
954),ăfie,ăal turiădeămurdară,ăcaăprim ăvariant ădeăr spunsă(pct.ă940,ă974)ăsauăcaăaă
douaăvariant (pct. 904, 910, 915, 917, 918, 923, 935, 937, 938, 942, 945, 947, 948,
958, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 968, 969, 976, 978, 980). Pentru punctul 917 s-a
notată iăprecizareaăf cut ădeăsubiectulăanchetat:ă„imosuăcuămurdaruăîiătotuna”.
Num rulă mareă deă atest riă caă aă douaă variant ă deă r spuns,ă dară iă comentariulă
„imoas ăîiăspuneaăpeăvremuri”ă(pct.ă918)ăneăofer ăoăimagineăclar ăaădestinuluiăacestuiă
termen.
Formaă deă feminină aă adjectivuluiă seă întâlne teă iă caă toponimă Imoasa, sat în
comunaă Corcovaă înă județulă Mehedinți,ă deă laă careă s-a format termenul imoșan
„locuitorădin Imoasa”ă(DGDS,ăs.v.,ăM rg rită2009,ă122).
Materialeleădialectaleăînregistreaz ă iăalțiătermeniădinăfamiliaălexical ăaăluiăim:
ima,ă„aăseămurd ri”,ăimală „necur țenie,ămurd rieăcorporal ă iădeărufe”,ăimoșa, imoși
„aăseămurd ri”,ăimoșat, imoșit „murdar,ăjegos”,ăimoșală, imoșeală „murd rieăpeărufeă
iăpeăcorp;ăjeg”.
Formele verbale imoșa, imoși, cu privire la rufe,le-amăîntâlnită iăcuăsensurileă„aă
sp laăprost,ădeământuial ”;„aănuămaiăie iămurd riaălaăsp lat”,ăiarăadjectiveleă imoșat,
imoșit desemnândă iă„prostăsp late;ăizinite;ăpurtateămultătimp,ăa aăîncât nu se mai pot
sp laăbine”.
Laăcap tulăacestuiădemersăseăpoateăspuneăc ăviitorulăacestorăcuvinte este unul
incert:ăeăposibilăcaăuneleăs ădispar ăînăurmaăpresiuniiăexercitateădeăc treălimbaăliterar ă
asupra graiurilor,ă ajungândă laă stadiulă „cumă ziceauă b trânii”,ă „cumă seă spuneaă peă
vremuri”ă sau,ă dină motiveă extralingvisticeă (factoriă economiciă iă sociali),ă oă dat ă cu
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disparițiaăobiectelorăsauăaăacțiunilorăpeăcareăleădenumesc. Alțiătermeniăîns ăvorăreu iă
s supraviețuiasc ădatorit ăunorămodific riăsauăadapt riăsemantice.
Elementeă mo teniteă dină fondulă latin, al turiă deă alteă particularit ți,ă ofer ă
graiurilorăoltene tiăoăanumit ăindividualitateăîn cadrulăarieiămuntene tiăc reiaăîiăsuntă
subordonateă iăcareăoăgrupeaz ăcuăariile lexicale conservatoare din vestul teritoriului
dacoromân.
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