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ÎN LIMBA BULGARĂ
Paraschiva Boboc
Universitatea Ovidius ConstanŃa
Linguistic relations between the Romanian and Bulgarian population:
Romanian words presented in Bulgarian language (Abstract)
The present paper deals with the spread of Romanian-origin words in colloquial
Bulgarian, especially in area of Dobrogea. The research reveals new Romanian words, which
were not discussed previously by lexicographers (múska, múski, măndzurki, ojna etc.).

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi până în prima jumătate
a secolului al XX-lea, Dobrogea meridională a fost o zonă de contact intens românobulgar, în domeniul culturii materiale şi spirituale, implicit, lingvistic.
Sub aspect lingvistic, graiul populaŃiei bulgare dobrogene prezintă o
diversitate de variante lexicale, în teritoriu convieŃuind grupuri etnice de turci,
găgăuzi, bulgari, români (vlasi), evrei, nemŃi, fiecare din etnii aducându-şi aportul la
formarea culturii tradiŃionale şi la mărirea zestrei lingvistice a regiunii.
Elementele lexicale româneşti examinate în prezentul studiu, pătrunse pe cale
orală, sunt excerptate din graiul populaŃiei bulgare autohtone. Această populaŃie era
formată în secolele precedente din grupuri mari de bulgari dislocaŃi din jud. Kotel,
Elhovo, Iambol, Şumen, Sliven, bulgari strămutaŃi din zonele Tulcei şi Babadacului,
aceştia din urmă fiind originari din Kotel, Iambol şi Odrin, de bulgari emigranŃi din
Basarabia, care o perioadă destul de lungă, au trăit în Dobrogea de Nord (Miletici, L.,
1902:173; idem, 1912:2). Prin urmare, în graiul dobrogean se disting trăsături fonomorfologice şi elemente lexicale ale graiurilor balcanice, moesice şi chiar de graiurilor
din Strandjea şi Rodopi. Astfel se pot explica nu numai fonetismul care a acŃionat şi
asupra împrumuturilor româneşti, dar şi unele căi de migraŃiune.
Am făcut această scurtă incursiune în istoria demografică bulgară pentru a
evidenŃia faptul că elementele lexicale româneşti discutate nu sunt excerptate din
graiul vorbitorilor de limbă română, graiuri, care ocupă o situaŃie aparte faŃă de
celelalte graiuri bulgăreşti.
Majoritatea cuvintelor propuse discuŃiei au stat în atenŃia lingviştilor, noi
aducând informaŃii cu privire la o nouă localizare a lor şi consideraŃii asupra
etimologiei. Semnalăm totodată, prezenŃa unor elemente lexicale pentru prima oară,
încercând, astfel, să aducem o modestă contribuŃie la studiul împrumuturilor româneşti
din vocabularul popular al limbii bulgare.
Indiferent de originea acestor elemente în limba română, dacă în graiurile
bulgare dobrogene au pătruns din română le considerăm ca împrumuturi româneşti.
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KÍD8" / fúrka “4>FHDJ<,>H 2" BD,*,>,” – “unealtă de tors” < rom. fúrcă
(Rosetti,V,125; Capidan, Raporturi, 195; NiŃă-Armaş şi col.,85; Osman-Zavera, 147;
Brâncuş, Schimburi, 22).
Termenul se întrebuinŃează în graiurile din Strandja, S-E Bulgariei, cu forma
NÍD8"/húrka (BD, I, 154), în graiurile din Rodopi şi Sofia - LÍD8"/fúrka (BD, II,
110, 292), în judeŃul Karlovo - ÍD8X/úrkă (BD, VIII, 176), iar în judeŃul Ihtiman în uz
sunt formele ÍD8" şi LÍD8" (BD III, 183). În Dobrogea meridională sunt cunoscute
formele NÍD8" şi LÍD8" (Koc,v, 96 ; înreg. personale).
AlternanŃa L/N şi apocopa lui L, respectiv N, sunt fonetisme caracteristice în
graiurile moesice şi în graiurile de tranziŃie bulgăreşti (Stoikov, 69-78, 115-119).
În graiul din Strandja LÍD8" are şi sensul “BD4FB@F@$:,>4, 2" 2"B4D">,
&,R,D 8@2", 2" *" FH@4 BD"&", 8@("H@ >, B@2&@:b&" >" bD,H@ *" FJR,” – “dispozitiv
care fixează capra în poziŃie de muls, obligându-o astfel să stea dreaptă atunci când
nu-l lasă pe ied să sugă ”, sens neînregistrat de BER şi autorii menŃionaŃi mai sus.
În graiul din Ihtiman LÍD8" a dezvoltat încă un sens, de asemenea
neînregistrat până în prezent: “ @H&,F>" R"FH @H D"<8" >" HX8"R,> FH">, 8@bH@
BD@*X:0"&" R"8 *@ B@*" ” - “ partea verticală a ramei războiului de Ńesut, lungă până
la podea ”.
Extinderea de sens în aceste graiuri nu este neobişnuită şi nici întâmplătoare.
Ea se sprijină pe înŃelesul etimonului românesc direct şi asocierea firească care se
poate stabili între obiecte, respectându-se raportul între funcŃie şi formă (cf. DA, II, I,
196 ; Brâncuş, Istoria, 43).
;ÍF8", pl. <ÍF84 / múska, pl. múski “ *">H,:,>4 L4(JD84 ” - “ figuri în
dantelă ”, “ $D@*,D4b, F 8@bH@ F, J8D"Fb&"H 8D"4V"H" >" DX8"&4, B@:4 >" *D,N4,
8@:">4 4 *D. ” - “ punct de broderie cu care se înfrumuseŃează marginea mânecelor,
poalelor hainelor, cordoane etc. ” (Atanasova, 1992: 259: “ CX8"&4H, [>" $:J2"H"] F"
*X:(4, >"RJB,>4 BD4 D"<@H@ 4 F <ÍF84 & *@:>4b 8D"6 » - “ Mânecile [bluzei] sunt
lungi, cutate la umăr şi cu muşte în partea de jos ”; expresia “ 8@:">R,H" >" <ÍF8" ”
- “ cureluşe cu punct de broderie múscă ”; DicŃionarul etimologic bulgar nu
înregistrează acest termen ; Osman-Zavera, 109: <JF8X “ 1. Obiect purtat la gât de cei
superstiŃioşi, pentru a fi păzit de rele. 2. Figură de dantelă - Elensko ”).
Cuvântul este cunoscut în judeŃul Dobrici din a doua jumătate a sec. al XIXlea, când contactul celor două populaŃii s-a intensificat considerabil. Amintim că
România era cunoscută ca Ńară cu un deosebit prestigiu economic şi cultural fiind
privită, de populaŃia bulgară care păşea spre drumul emancipării, ca centru al
modernităŃii.
Este evidentă corespondenŃa cu rom. múscă < lat. musca (DEX, 577), un
indiciu sigur fiind şi sensul “ o anumită broderie pe Ńesături şi haine ”, dezvoltat pe
baza legăturii logice între detaliile unor motive Ńesute cu obiecte asemănătoare
(Iordache, 121, 156). Dealtfel, bg. BJ684/pujki “ punct de broderie ” întrebuinŃat în
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judeŃul Vidin (dar nu şi în localitatea cu populaŃie românească Novo Selo din judeŃul
Vidin, ceea ce îi măreşte valoarea probatorie) este împrumut românesc.
Cu înŃelesul “ figuri în dantelă ”, termenul românesc este răspândit şi în jud.
Elena (BD, VII, 90). Însă, în jud. Elena şi în încă câteva judeŃe, este cunoscut şi
termenul <JF8¿, <JF8X, “BD,*B"2&"V4 @H JD@84 "<J:,H4” – “amulete care feresc
de deochi”, menŃionat cu formele <JF8¿, <@F8¿, <XF8¿ de Gherov (III, 82, 92;
Dopălnenie 213 şi BTR, 464). Acest cuvânt trebuie pus în legătură cu tc. musk¿¿ “ 1.
obiect sau hârtie scrisă căreia i se atribuie o forŃă religioasă sau vrăjitorească prin care
apără de forŃele râului şi aduce binele, 2. obiect împăturit în formă de triunghi ” (Türk
Sözlüğü, 298), întrucât corespunde acestuia sub aspect fonetic, lexico-morfologic şi
semantic. Prin urmare, în graiuri se întâlnesc două omonime – unul provenit din
română iar celălalt – din turcă. Alăturarea tc. muská împrumutului rom. <ÍF8",
<ÍF8X şi încercarea de interpretare prin expresia muscă năzdrăvană a sensului
“amuletă” nu ni se pare potrivită cu atât mai mult cu cât prezenŃa lui X sub accent
pentru substantivele masculine este un fonetism caracteristic graiurilor balcanice
centrale (Stoikov, 73-79), iar bg. <ÍF8" < rom. múscă diferă sub aspect accentologic,
morfologic şi semantic de cuvântul turcesc.
Adăugăm că <JF8¿, element din portul copiilor nou născuŃi se întrebuinŃează
şi în sate din Dobrogea meridională, sensul “amuletă” fiind bine ilustrat de Kina
Kotlarska: „=" R":<4R8"H" 4:4 >" *`:$,>R,H@…F, F:"("H BD,*B"2&"V4H, @H
JD@84 "<J:,H4. % '@D>" Q"<JD:" 4 '\@:BJ>"D H@&" F" >"6-R,FH@ R,D&,> 8@>,P,
R,FX>, F4>\@ 8DX(:@ F4>R, 4 2:"H>" B"D4R8", " & 7"D"<">8\@6 - HD4X(X:>"
<JF8¿ @H F4>P4 F *&, (@:,<4 F4>R,H" & *&"H" *@:>4 X(X:", " >" &XDN" ":HX>R,” - “Pe cealmuŃă sau pe năframă se coase o amuletă care să-l ferească [pe
copil] de deochi. În Gorna Ceamurlija şi Ghiolpunar sunt utilizate cel mai des aŃa
roşie, usturoi, o mărgea albastră şi un bănuŃ de aur, iar în Karamanchioi – amuleta
triunghiulară lucrată din mărgele, în colŃurile de jos cu două boabe de mărgea mari şi
albastre, iar la vărf – un ban de aur” (Kotlarska, 1993, p. 242).
#¿>H" / banta “ <">T,H ” - “manşetă ” (M. Mladenov, 1972: 265: < rom.
bantă.-Popina, distr. Silistra; Osman-Zavera, 31 – s. GradeŃ, jud. Kotel).
Împrumutul românesc este cunoscut în mediul urban şi rural al jud. Kavarna
(satele Bălgarevo, BojureŃ, Moghilişte, Por, Ciuncevo, Goriceane, Gorun), forma
foarte întrebuinŃată fiind diminutivul $¿>H4R8" / bantička ($
$">H-"" + sufixul bg. 4R8").
#Ë:*JD8" / boldurka “8"DL4P" F P&,H>" ,*D" (:"&4R8", 8@bH@ F,
42B@:2&" 2" @D>"<,>H 4 2" BD4N&"V">, >" >,V@ & 8@F4H,” – “ac mare cu gămălie
colorată, care se foloseşte ca ornament şi pentru fixarea unui obiect în păr” (M.
Mladenov, 1972: 266: < rom. bold, pl. bolduri – Aidemir, dist. Silistra, $Ë:*JD8" în
Kutlovica, dist. Tervel, $Ë>*JD8" în Popina, distr. Silistra Osman-Zavera, 38: < rom.
bolduri).
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Cuvântul este cunoscut din a doua jumătate a secolului XIX în regiunea
bulgară Dobrogea, jud. Gheneral Toşevo. Forma întrebuinŃată este $Ë:*@D8", pl.
$Ë:*@D84 (Kotlarska-1993, 244).
#"F>"ÍP", $"F<"ÍP" / basnauca, basmauca “B:XH,> T": F D,F>4 & HX<,>
H@>” - “broboadă groasă de culoare închisă cu ciucuri” (M. Mladenov, 1972: 265; “cf.
rom. basmăluŃă – Popina, distr. Silistra”).
Cuvântul se întrebuinŃează şi în judeŃul Gheneral Toşevo, numind elementul
principal din portul femeilor şi marcând totodată trecerea lor la o vârstă înaintată.
Acest tip de broboadă se leagă doar într-un anumit mod: dacă broboada este
dreptunghiulară se împătureşte astfel ca să devină triunghiulară, se aşează pe cap, dar
fără să acopere fruntea, cele două capete laterale se încrucişează sub bărbie şi se leagă,
la ceafă deasupra celui de al treilea colŃ (Kotlarska-1993, 242).
Bg. $"F>"ÍP", $"F<"ÍP" corespunde rom. băsmăluŃă < tc. basma > bg.
$"F<ÅP". Eliziunea lui -:- intervocalic şi alternanŃa >/< nu ridică probleme de ordin
fonetic, fiind un fenomen cunoscut graiurilor bulgăreşti, regiunea bulgară Dobrogea
fiind o zonă cu populaŃie bulgară eterogenă.
K¿T" / faša “@HD,28" @H 8@0" 2" PXD&J:4” – “făşie din piele pentru opinci”
(Gherov, V, 472) < rom. faşă (Capidan, Raporturi, 195; Scheludko, 146; Rosetti, 125;
Mihăescu, 644; NiŃă-Armaş şi col., 84; Osman-Zavera, 144; DLRM, 293: din scr. faša,
bg. faša).
Termenul se întrebuinŃează în graiul jud. Kiustendil (Trudove, IV, 268),
Samokov (Izvestija, IV, 328), jud. Smolean (Izvestija, IV, 169), L¿Tê în graiul din
Strandja (BD, I, 150), graiul regiunii Sofia (BD, I, 271; Idem, II, 110), Troian (BD, IV,
230), în s. Krăvenik, jud. Sevlievo (BD, V, 46), s. Voineagovo, jud. Karlovo (BD, VIII,
178), graiul din Ihtiman (BD, III, 185), s. Trăstenik, jud. Pleven (BD, VI, 235) L¿TX
în s. Strahilovo, jud. Sviştov (BD, III, 313), limbajul urban al oraşului Samokov (BD,
III, 285), s. Enina, jud. Kazanlăk (BD V, 144).
În toate aceste localităŃi sensul este acelaşi pentru toate formele menŃionate.
În judeŃul Kavarna se întrebuinŃează L¿T8" / faška, diminutiv format din
L"T-"" + sufixul bg. -8
8", iar sensul “faşă cu care se leagă scutecul”, este identic cu cel
al termenului românesc (DEX, 325).
;X>*2ÍD84 / măndzurki “<">4FH,>4 &4FJ:84, 8@4H@ F, BD48"R&"H >"
*,HF8" T"BR4P" H"8" R, *" &4FbH B@8D"6 $J24H, 4 *" BD,*B"2&"H *,H,H@ @H
JD@84 ” - “ciucuri de mărgele atârnate de căciuliŃa copilului astfel încât să cadă liber
pe obraji şi să-l ferească de deochi” (Kotlarska-1993,243), cuvânt neînregistrat până în
prezent. Cuvântul este cunoscut în satele Dâbovik, Pcelarovo şi PreslavŃi, jud.
Gheneral Toşevo.
ExistenŃa termenului în regiunea bulgară Dobrogea – deci într-o regiune unde
în prima jumătate a sec. XX s-a vorbit şi dialectul aromân – ne îndeamnă să
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presupunem că prezenŃa lui în limba bulgară se datorează contactului cu vorbitorii
acestui dialect.
Corespunde arom. măndză „raze” (Papahagi, 779) căruia i s-a adăugat prin
substituŃie sufixul - JD-8
84-, analogic diminutivelor bulgăreşti de tip 8XV4-8
8XVÍD84.
În plan semantic cuvântul bulgăresc poate fi pus în legătură cu rom. mânz din
expresia A umbla (a bate, a face, a se duce pe) calea mânzului cu înŃelesul “a umbla
fără Ńel, hai-hui”. Graiurile bulgăreşti sud-vestice păstrează <X>*2"< F, “a se legăna”
< rom. mândzu. Aceasta încrucişare de sensuri, credem, a favorizat dezvoltarea
semantică “ciucuri care sunt în mişcare”.
?6>" / ojna “4(D" F <":8" H@B8"” – “joc sportiv cu minge mică ” (BER, IV,
825: postverbal din tc. oynamak “a se distra, a se juca”).
Cuvântul, respectiv sportul, este cunoscut în s. Ovcearovo, jud. Dobrici.
Etimonul propus de autorii BER nu are sens identic cu termenul bg., iar
tratamentul morfologic relevă o procedură mai greu de realizat (cf. Türk Sözlüğü,
301).
Deşi în DLR termenul românesc poartă marca et. nec., prin el se explică în
mod logic etimologia cuvântului bg. @6>". Identitatea fonomorfologică şi semantică,
la care se adaugă aria de întrebuinŃare, deşi foarte redusă, conturată în vecinătatea
spaŃiului românesc (nu putem să omitem însă şi perioada istorică de extensie a
teritoriului lingvistic românesc), sunt elemente probatorii ale argumentării noastre.
;4>RË8 / minč@
@8 “<":8" <D,0", F 8@bH@ F, 42(D,$&" N&">"H"H" D4$"” “săculeŃ cu care se adună peştele prins” (Vakarelski, 58,60; Zmeev-1992, 277; Idem1993, 213: “!8@ D4$"H" & H@D$"H" , <>@(@, 42(D,$&"H b F <4>R@8” - “Dacă sacul
este plin de peşte, se adună cu minciog”; Osman-Zavera, 106).
Aria de răspândire a împrumutului românesc se conturează la est începând cu
graniŃa româno-bulgară, continuă la sud până la vărsarea r. Batova în Marea Neagră,
cuprinzând toate localităŃile cu ieşire la mare. Pornind din acest punct spre vest
include aşezările apropiate de lacurile Drenaka, Kumsovat, Farul Şabla şi s.
Tiulenovo, apoi lacurile limitrofe Dunării Durankulak, EzereŃ şi Şabla, precum şi
locurile cu bălŃi numite VodiŃa, Zelenka şi Ghioztalean, localităŃile situate pe malul
Dunării, depăşind regiunea Dobrogea şi ajungând la Ruse. DicŃionarul etimologic
bulgar nu înregistrează acest cuvânt, de asemenea localizarea lui nu a fost semnalată.
Bg. <4>RË8 corespunde termenului rom. minciog (DEX, 550: rom. minciog <
ucr. mišok). Un indiciu în plus este prezenŃa lui în graiul insular românesc din Novo
Selo, jud. Vidin (cf. M.Mladenov, 1969: 247).
%"H¿N / vatah “1./@FH"D. 4 *4":./ (:"&,> <"6FH@D >" DJ*"DF8" B,V, >"
&4*>b” - /înv. şi dial./ „meşterul principal la cuptorul de topit minereu”, “2. JBD"&>48
>" R4L:48 4 >"*2@D>48 >" D"H"4” – “administrator la moşie şi supraveghetor al
argaŃilor”, “3. (:"&"H"D >" DJF":46F8" *DJ04>" ”- “căpetenia grupului care
participă la ritualurile de Rusalii” (RBE, II, 43: “probabil de origine tracă”); &"H¿N,
&"H¿L/4
4>/, de origine română în limba bulgară (Capidan, Raporturi, 191; Rosetti,
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431; St. Mladenov, 58; NiŃă-Armaş şi col., 99; Osman-Zavera, 55; BER, I, 123, care
pentru termenul bulgăresc presupune origine tracă, iar cuvântul rom. vătaf este
analizat ca împrumut din limba bulgară, după analogia BD"N>praf, &DXN, &XDN>vârf;
formele &"H¿L4>, &"H¿L şi sensul “(:"&", &@6&@*" >" 8":JT"D4” – “căpetenia,
voievodul căluşarilor”, cf. Gherov, I, 103).
Împrumutul românesc se întrebuinŃează în jud. Samokov, iar ca toponim în
jud. Ihtiman şi Pirdop (BD, III, 205; BER, I, 123).
Termenul este curent în limbajul pescarilor bulgari, fie profesionişti, fie
amatori, organizaŃi în grupuri şi conduşi de &"H¿L “căpetenie”, care îşi desfăşoară
activitatea pe Dunăre, lacurile sau litoralul Mării Negre din regiunea bulgară
Dobrogea (Zmeev-1992, 273, Idem-1993, 217), deşi lucrările lexicografice şi studiile
dialectologice nu înregistrează acest sens, cuvântul fiind considerat până în prezent ca
având arie de răspândire pe un teritoriu restrâns.
Acest cuvânt nu este cunoscut de celelalte limbi balcanice. În română, vătaf şi
forma mai veche vătah datează din epoca primelor contacte lingvistice româno-tătare,
având evoluŃia semantică “cioban care păzeşte stâna” > “mai-marele peste o turmă” >
“căpetenie peste oştire” realizată pe teren românesc (Capidan, Raporturi, 192, cu
expunerea tezelor formulate de Miklosich, Hasdeu, Weigand). Cu acest sens termenul
românesc a pătruns şi în vocabularul limbii ucrainene populare (Vrabie, 153).
Sub aspect semantic şi formal, cuvântul bulgăresc concordă cu termenul
românesc, iar sensurile “vătaful căluşarilor”, înregistrat de Gherov şi “vătaful
pescarilor ” din Dobrogea meridională, îl include în grupa împrumuturilor efectuate în
epoca în care păstorii români în drumurile lor de transhumanŃă duceau împreună cu
munca şi grija turmei, datinile, jocurile şi obiceiurile de acasă, iar grupurile de pescari,
eterogene etnic, practicau o îndeletnicire deasemenea străveche şi caracteristică
ambelor popoare vecine.
'¿D*("") / Gard(a) “2"(D"*,>" R"FH @H <@D,H@ 4:4 8D"6$D,0>4H, $:"H"
2" B"2,>, 4:4 D"2&X0*">, >" D4$" ” - “porŃiune îngrădită în mare sau lacuri lângă
mare sau râuri, destinate pisciculturii” - Burgas, “R"FH @H *&@D" <,0*J 8XV"H" 4
@(D"*"H"” – “parte din curte între casă şi gard” – Etropole (BER, I, 231: din rom. gard
pe care, însă, autorii dicŃionarului îl consideră împrumutat din vsl. *gardX fără
metateză efectuată > bg. (D"*; Rosetti, 129; NiŃă-Armaş şi col., 86: rom. gard>bg.
("D*("); Osman-Zavera, 58).
În judeŃul Nikopol, limitrof Dunării, în uz este forma (¿D*".
În regiunea bulgară Dobrogea, cuvântul este cunoscut sub ambele forme –
("D* şi (¿D*" “din vremuri uitate”, cu sensul foarte bine precizat: „gard drept,
construit la gura şenalului, care leagă lacul cu marea şi care nu permite bancurilor de
peşti intrate pe şenal să se întoarcă în mare” (Zmeev, 1992, p. 281; Idem, 1993, p.
215). Mai mult, perfecŃionarea acestui dispozitiv de pescuit nu a dus la dispariŃia, ci la
fixarea termenului românesc, în terminologia pescărească a bulgarilor existând astăzi
("D* FXF F"8 = gard cu sac şi F:bB ("D* = gard orb.
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Incontestabil, bg. ("D*, (¿D*" este un împrumut al termenului românesc
autohton gard (cf. DA, II, I, 227: Împrejmuire, ocol, parc, împletitură de nuiele folosită
la prinderea peştelui), cu fonetismul specific limbii române, atestat în sec. al XV-lea
(Brâncuş, Vocabularul, 76; Mihăilă, 1996: 34). Finalul -" din (¿D*" poate fi explicat
prin confuzia cu articolul bulgăresc -", formă scurtă.
În concluzie :
1. Raporturile româno-bulgare s-au manifestat îndeosebi prin schimbul
permanent şi intens de bunuri materiale, generat de caracterul complementar al
preocupărilor economice ale celor două populaŃii.
2. Împrumuturile româneşti, supuse analizei aici, pot fi grupate în două sfere
semasiologice:
a) denumiri din domeniul îmbrăcămintei;
b) denumiri din domeniul piscicol;
3. În decursul istoriei culturale între faptele lingvistice aparŃinând graiului
bulgar dobrogean s-a produs o selecŃie: unele din cuvinte au fost admise în ceea ce
este considerat aspectul cel mai corect al limbii bulgare – forma hÍÍrka, f¿¿şa, vat¿¿h;
cuvintele referitoare la îmbrăcăminte au căpătat statutul de „dialectal”, fapt explicabil
prin schimbările radicale, prin modernizarea acestui domeniu ceea ce a dus firesc, şi la
primenirea terminologiei respective.
4. Cele expuse până aici au avut rostul de a reliefa o secvenŃă din problematica
legată de influenŃa culturală şi lingvistică cu care se confruntă cercetarea noastră.
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