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Adstraturile maghiar şi german
in limba română
Bogdan

Harhătă

Preliminarii teoretice
Adstratul este un concept de lucru în teoria contactului între limbi. Definirea sa se corelează
cu aceea a conceptelor de substrat şi superstrat , împreună cu care constituie triada tipologiilor majore de interferenţă lingvistică. Dacă tabloul celor trei concepte acceptate de
majoritatea lingviştilor se prezintă azi într-o structurare clară, cristalizarea sa a fost la
începuturile teoriei un proces de durată : relaţiei binare dintre substrat şi superstrat i s-a
adăugat, la distanţă de şaizeci şi cinci de ani, conceptul de adstrat , de aceea definirea
acestuia din urmă independent de celelalte două este întru câtva puţin satisfăcătoare.
Termenul substrat a fost folosit pentru prima oară într-o lucrare aplicată studiului
limbilor de către lingvistul italian Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907), în anul 1867, pentru a denumi stratul lingvistic căruia, într-o regiune dată, i s-a suprapus prin înlocuire o
altă limbă. Denumirea în sine a conceptului trimite în mod natural la stratigrafia cu care
operează geologii şi arheologii, care priveşte curgerea timpului sub forma unei succesiuni
de etaje suprapuse corespunzătoare unor epoci diferite, în care cele de jos reprezintă etape
mai vechi decât cele aflate mai aproape de suprafaţă. De altfel, termenul este preluat din
teoria istoricului Carlo Cattaneo (1801-1869), care îl folosise pentru a explica suprapunerile de populaţii în Peninsula Italică. Difuzarea rapidă printre lingvişti a termenului şi a
conceptului aferent se datorează, pe lângă eleganţa teoretică, utilităţii practice : el serveşte,
în cadrul cercetărilor de tip diacronic, la explicarea acelor aspecte ale limbii, mai cu seamă
de natură fonetică, dar şi morfologică sau lexicală, ce nu pot fi uşor explicate în termenii
unei dinamici proprii sistemului unei limbi date şi, prin urmare, pot fi atribuite unei
influenţe exercitate în limba supravieţuitoare de către stratul lingvistic peste care aceasta
s-a suprapus. Dată fiind perspectiva eminamente diacronică a conceptului, el face pereche
firească cu cel de superstrat , ce poate fi definit drept acel strat lingvistic care, din motive
de prestigiu cultural sau în urma cuceririi unei populaţii de către un grup vorbitor al unei
alte limbi, s-a aşezat peste o limbă băştinaşă, fără însă a o înlocui ; aceste procese de
suprapunere generează de obicei, în limba de bază, unele reacţii : acestea sunt, adesea,
pasagere la nivelul foneticii, morfologiei şi sintaxei, însă tind să fie mai stabile la nivelul
vocabularului. Ambele concepte, şi cel de substrat, şi cel de superstrat, presupun o etapă
de coexistenţă, pe un teritoriu, a două limbi, dintre care una este mai veche (A), iar cealaltă mai recentă (B): în cazul substratului, limba (B) înlocuieşte limba (A), preluând din
aceasta trăsături pe care le perpetuează în timp (A + B > B cu influenţe din A), în vreme
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ce, în cazul superstratului, limba (B) se suprapune limbii (A), produce reacţii în aceasta,
însă sfârşeşte prin a dispărea (A + B > A cu influenţe din B).
Perechea conceptuală definită în acest mod explică satisfăcător numeroase caracteristici legate de fenomenele de interferenţă care au loc în mod natural la contactul între
limbi, însă este aplicabilă cu două condiţii: (1) schimbările survenite trebuie privite
prin perspectiva a două stadii de evoluţie situate la o distanţă relativ mare în timp ; şi
(2) dintre două limbi aflate în contact, supravieţuieşte numai una. Perspectiva diacronică
lasă descoperită astfel, în mod paradoxal, perioada cea mai dinamică a schimbărilor
fireşti, când două limbi se întâlnesc, anume cea a convieţuirii lor efective. Prin urmare,
nu întâmplător conceptul de adstrat , definit aici drept ansamblu de interferenţe rezultate
din influenţele exercitate, una asupra celeilalte, de către două sau mai multe limbi aflate
în contact , apare odată cu schimbarea de paradigmă ce caracterizează prima jumătate a
secolului XX, care vede trecerea de la lingvistica de tip diacronic spre cea de tip sincronic. Din această perspectivă, adstratul devine puntea de legătură dintre substrat şi
superstrat : tot ceea ce în limbă este element de substrat sau de superstrat a fost cândva
rezultatul unor procese de adstrat . Spre deosebire însă de perechea substrat-superstrat
care denotă procese finite, ce au ca rezultat supravieţuirea unei singure limbi, adstratul
se caracterizează prin mobilitate şi continuitate : el descrie influentele pe care două
limbi coexistente într-un mediu (fie el un teritoriu propriu-zis sau un spaţiu cultural) le
exercită una asupra celeilalte, fără ca acestea să ducă la dispariţia vreuneia dintre ele.
Dincolo de utilitatea noţiunii pentru explicarea multitudinii de trăsături şi elemente
ale limbii române care decurg, firesc, din utilizarea sa într-o regiune geografică ce a
prilejuit, de-a lungul timpului, contactul cu felurite popoare sau grupuri etnice, istoria
conceptului de adstrat se leagă intrinsec de studiul limbii române : termenul este menţionat pentru prima dată într-un studiu din 1932 al lingvistului olandez Marius Valkhoff,
dedicat încadrării românei între celelalte limbi romanice şi intitulat Latijn, romaans,
roemeens (Latin, romanic, româ.nesc), unde are patru ocurenţe. Prima introduce conceptul pentru a explica condiţiile iniţiale necesare creării unui set de trăsături comune
tuturor limbilor balcanice prin coexistenţa albanezei cu latina în spaţiul din sud-estul
Europei, în perioada de trecere de la Antichitate înspre Evul Mediu :
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daar ligt dus mijns inziens, de diepste oorzaak van het typjes „balkanse" van de talen van
Zuidoost-Europa : de specijieke ontwikkeling van het oostelijk Latijn en de invloed van het
oudste Albanese „adstraat" op dit Latijn en later van beide op de andere talen; en dus
niet het uitgestrekte thracies substraat van Weigand of de byzantijnse invloeden van Sandfeld.
Die onderlinge inwerking van de verschillende Balkantalen is eerst secundair.
Aşadar, în aceasta stă, în opinia mea, cauza cea mai adâncă a tipului „balcanic" al limbilor din Europa de Sud-Est: anume dezvoltarea specifică a latinei orientale şi influenţa celui
mai străvechi ,, adstrat " albanez asupra acestei varietăţi a latinei, urmată mai apoi de
influenţa amândurora asupra celorlalte limbi ; < acest tip balcanic se explică> aşadar, nu
prin întinsul substrat tracic al lui Weigand, nici prin influenta bizantină a lui Sandfeld.
Interacţiunea reciprocă dintre diferitele limbi balcanice este la început de natură secundară
(Valkhoff, 1932, p. 22).

*
Pornind de la observaţia axiomatică a lingvistului francez Antoine Meillet (1912, p. 18):
la langue n 'existe qu 'en vertu de la societe, de meme que les societes humaines ne
sauraient exister sans langage (,,limba nu există decât în virtutea societăţii, aşa cum
societăţile nu ar fi putut exista fără limbaj"), este limpede că fenomenele de interferenţă
între limbi au loc în condiţiile contactului între civilizaţii/popoare/grupuri de vorbitori
ai unor limbi diferite în cadrul unui ansamblu social. Această întâlnire, asociată în
lingvistica mai veche cu areale geografice delimitate, are, de fapt, loc la nivelul vorbitorului individual, respectiv al grupului ; de aceea, în lucrările mai recente, este preferat conceptul de zonă de contact = spaţiu social în care grupuri de oameni anterior
separate geografic şi/sau istoric intră în contact şi stabilesc relaţii durabile ce implică,
de obicei, condiţii de subordonare, inegalitate socială şi conflict iremediabil (contact
zone, which I use to refer to ... the space in which peoples geographically and historically
separated come into contact with each other and establish ongoing relations, usually
involving conditions of coercion, radical inequality, and intractable conflict - Pratt,
2003, p. 6). Larga acceptare a conceptului se datorează generozităţii sale teoretice :
zona de contact este un ansamblu complex, care se desfăşoară după cel puţin trei coordonate: (a) axa spaţială, ce descrie spaţiul geografic efectiv în care are loc contactul
între limbi ; (b) axa socioculturală, ce urmăreşte condiţiile sociale, culturale, economice,
militare etc. care determină/favorizează fenomenele de interferenţă, ambele fiind caracterizate de (c) continuitate pe axa temporală. Complexitatea sa structurală, care îi conferă avantajul unei deosebite precizii descriptive în lucrările de mare întindere, îl face
mai dificil de urmat în contribuţii punctuale, de aceea el este adesea echivalat, mai cu
seamă în articolele specializate, cu ideea de spaţiu, unde prin spaţiu se înţelege un mediu
ce prilejuieşte apropierea între comunităţi şi între limbile lor : space may be regarded
as a means of contacts between different communities and languages, it functions as a
channel for influences to exert their pressure on these related groups (,,spaţiul poate fi
privit ca un mijloc de contact între diferite comunităţi şi limbi ; el funcţionează ca un
canal prin care influenţele îşi exercită presiunea asupra acestor grupuri aflate în relaţie")
(Pal, 2012, p. 358).
Zonele de contact ce determină adstraturile maghiar şi german din română sunt strâns
legate între ele şi se află adesea în relaţie de interdependenţă. Între cele două există,
fireşte, şi deosebiri, atât de natură temporală şi geografică, cât şi privitoare la tipologiile
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diferite de contact sociocultural, economic, administrativ etc. pe care populaţia românească le-a avut cu maghiarii, pe de o parte, şi cu germanii, de cealaltă. Putem urmări
sursa acestor deosebiri în faptul că, faţă de populaţiile vorbitoare de maghiară, care se
prezintă ca un bloc relativ uniform geografic, cultural şi lingvistic, prezenţa istorică a
germanilor în spaţiul românesc se caracterizează printr-o accentuată fărâmiţare. Astfel,
dacă pentru contactele românilor cu maghiarii este plauzibilă o limită temporală care
coboară în secolul al IX-iea, pe o arie geografică ce avansează compact, până în secolul
al Xii-lea, dinspre bazinul Tisei din Câmpia Panonică până la arcul carpatic, primul
grup de germani a început să se aşeze în Transilvania ceva mai târziu, în vremea regelui Geza al Ii-lea, începând de la jumătatea secolului al Xii-lea, printr-un proces de
imigraţie care a continuat până la începutul secolului al XIV-iea, în zonele de graniţă
ale regatului maghiar, în aşa-numitul Königsboden (Pământul crăiesc). În pofida provenienţei lor eterogene, mai cu seamă de prin părţile cuprinse între Rin şi Mosela (în
primele documente sunt numiţi mai ales Flandrenses sau Theutonici ) , denumirea de sas
este statutată prin diploma regelui Andrei al Ii-lea din 1206 (cunoscută şi ca Andreanum
sau Goldener Freibrief), unde aceşti primi hospites regni sunt denumiţi Saxones , etnonimul perpetuându-se în tradiţia cancelariei regale, de unde s-a propagat şi în vorbirea
de zi cu zi, fiind preluat cu oarecare întârziere şi în varietăţile dialectale săseşti, unde
preferinţa pentru autoidentificare prin Detsch (Deutsch) , corelată cu forma Sachse
coexistentă cu mai vechiul Sasse , păstrat mai ales în toponime, atestă pătrunderea mai
târzie a termenului. Aproape concomitent, în secolul al Xiii-lea, regele Andrei al Iii-lea
al Ungariei a adus un al doilea grup de colonişti germani, specialişti în minerit din
comitatul Zips (azi Spis din Slovacia), pe care i-a aşezat în Maramureş. Numele lor
românesc, Jipfer, este o adaptare a germ. Zipser . Aceştia au în comun cu saşii apartenenţa
lingvistică la grupul dialectelor „de jos" ale germanei (mai cu seamă în baza franconă),
însă aşezarea ulterioară în părţile ţipţereşti a unui număr mare de colonişti din Westfalia
a dus la o diferenţiere marcată de koine-ul săsesc. Mai mult, istoria ţipţerilor este complicată de un al doilea val de deplasare dinspre regiunile lor native din Slovacia de azi,
în secolele al XVII-iea şi al XVIII-iea, când arealul lor din părţile româneşti s-a extins
şi la Bucovina, iar populaţiei preponderent minereşti anterioare i s-a suprapus o pătură
de lucrători în administraţia imperială şi de specialişti în prelucrarea lemnului. Tot din
secolul al XVIII-iea datează şi aşezarea celui de-al treilea mare grup de germani, anume
şvabii din Banat şi din Partium, sosiţi în patru valuri ; istoriografia germană distinge
între două migraţii „mari" (groj3e Schwabenzuge), în perioadele 1722-1726 şi 1763-1772,
şi două migraţii mici (kleine Schwabenziige), în perioadele 1736-1738 şi 1744-1762.
Acestor trei grupuri li se adaugă cele două de germani stabiliţi între 1814 şi 1842 în
ceea ce, pe atunci, era Gubernia Basarabia din Imperiul Ţarist, iar între 1840 şi 1892
în Dobrogea.
În pofida acestor diferenţieri şi a dinamismului marcat, tabloul convieţuirii îndelungate dintre români, unguri şi nemţi poate fi adus la un set de elemente comune ambelor
zone de contact.
(a) Coordonata spaţială are ca element central regiunile intracarpatice, cu iradieri specifice la întretăierea cu celelalte teritorii de limbă română - e. g. : unele elemente
maghiare au pătruns în română nemijlocit, acestea fiind mai cu seamă cuvinte cunoscute tuturor românilor, însă, în Bucovina şi în partea subcarpatică a Munteniei,
acestea au trecut prin dialecte săseşti/ţipţereşti, iar în Moldova au o mediere slavă
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(Niculescu, 2005, p. 18). Aceasta explică prezenta net superioară a maghiarismelor
şi a germanismelor în graiurile din Transilvania, Crişana, Banat şi Bucovina, prin
raportare la limba standard actuală şi la celelalte graiuri dacoromâne.
(b) Coordonata socioculturală reflectă stratificarea socială ce se desfăşoară de-a lungul
opoziţiei dintre cultura de tip preponderent rural a românilor din interiorul arcului
carpatic şi cea de tip urban/meşteşugăresc/militar a maghiarilor şi a germanilor.
Aceasta se reflectă, pe de o parte, în existenţa unui număr relativ ridicat de împrumuturi populare, încadrate în arii semantice care corespund unor activităţi mai puţin
legate de păstorit sau de cultura pământului, iar pe de altă parte, dă seamă de prezenţa
unui număr de împrumuturi culte, cu precădere în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea, explicabile prin poziţia privilegiată avută de maghiară şi de germană în faţa românei.
(c) Coordonata temporală urmăreşte convieţuirea românilor cu maghiarii şi, pentru
elementul german, mai ales cu saşii, începând, probabil, de la trecerea dinspre
secolul al Xii-lea spre secolul al Xiii-lea. Ipoteza acestei limite temporale se sprijină
pe lipsa elementelor maghiare din dialectele meglenoromân şi istroromân : dacă
părerile cercetătorilor sunt împărţite în privinţa desprinderii istroromânei, majoritatea specialiştilor concordă asupra perioadei de separare a meglenoromânei, şi anume
în secolele XII-XIII, simultan cu şi puţin după expansiunea regatului ungar în Ardeal.
*

Fenomenele de interferenţă ce au loc atunci când limbile intră în contact pot atinge,
teoretic, toate compartimentele unei limbi, de la structura sa fonetică până la sintaxă,
felul în care reacţionează o limbă dată la coexistenţa cu o alta/altele variind de la caz
la caz. În cazul limbii române, compartimentul cel mai deschis pentru pătrunderea
elementelor străine este vocabularul (împrumut lexical), care permite preluări de natură
sintagmatică (calc), în vreme ce morfologia/morfo-fonologia este deosebit de rezistentă
şi adăposteşte cele mai puternice trăsături de identitate ale limbii. Această caracteristică
guvernează felul în care putem recunoaşte cuvintele maghiare şi germane în română (ele
devin cuvinte româneşti în urma proceselor de adaptare) şi totodată stabileşte limitele
acestui material unde au fost reţinute doar elementele de adstrat ce se observă în lexic.
O altă limitare priveşte circulaţia acestor cuvinte : vor fi luate în considerare cu precă
dere cele care se regăsesc în limba literară, lăsând elementele lexicale strict regionale
sau termenii din limbajele de specialitate în seama altor demersuri ; au fost păstrate,
totuşi, unele elemente azi învechite, însă cu largă circulaţie în literatură. Au fost, de
asemenea, evitate pe cât posibil împrumuturile culte, pentru care zona de contact între
două limbi nu presupune o vecinătate geografică, ci operează într-un spaţiu virtual. S-au
eliminat astfel, pentru elementul maghiar, cuvinte precum ariştă „arest" < magh.
arestum sau ţipruş „chiparos" < magh. ciprus , atestate în secolele XVIII-XIX, iar
pentru elementul german am eliminat împrumuturile din germana literară, cu excepţia
unor situaţii punctuale, în care forma românească a cuvântului împrumutat presupune
trecerea printr-o varietate dialectală săsească. Au fost reţinute aşadar, pentru elementul
german, numai cuvintele săseşti, pentru care am indicat, totuşi, pentru uşurinţa consultării, etimonul în germana standard, precizând forma dialectală numai acolo unde aceasta
este considerabil diferită de cea din limba literară.
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Sub rezerva că alcătuirea unei liste de cuvinte ridică problema imposibilei obiectivităţi totale, trebuie precizat că lista exemplelor de mai jos nu are pretenţia de a fi
exhaustivă şi că selecţia reflectă cunoaşterea modestă a autorului. Pentru o listă alcătu
ită pe baza unor criterii de reprezentativitate mai riguros urmărite, poate fi consultată
lucrarea Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, în care au fost urmărite atât
principii de natură statistică : uzajul sau frecventa, cât şi de natură semantico-lexicală :
bogăţia semantică şi puterea de derivare (Sala, 1988b, p. 13).

Elemente maghiare
Ademeni < adămană s.f. < magh. adomany „cadou, donaţie; mită". Cuvântul de
bază este azi ieşit din uz; el apare numai în textele vechi, în Psaltirea Scheiană (cca
1573-1578) şi în textele tipărite de diaconul Coresi, unde are aceleaşi sensuri ca în
maghiară.

s.m. < magh. egres . Prima atestare a cuvântului în română este în dicţionarul român-latin cunoscut ca Anonymus Caransebesiensis (cca 1650), a cărui parte românească e scrisă cu litere latine, în ortografie maghiară, şi al cărui autor a fost identificat
de unii cercetători în persoana umanistului bănăţean Mihail Halici. Aici cuvântul este
glosat omphax, uva cruda „strugure necopt". Glosa apare ulterior în Lexiconul de la
Buda (1825), unde agriş este explicat şi în română ca „strugur necopt, aguridă"; în
acelaşi lexicon însă se constată şi confuzia dintre specii, pentru că, sub vocea agrişi
roşii, autorii consemnează deopotrivă coacăzul şi agrişul. Spre deosebire de graiurile
transilvănene, unde atât planta, cât şi fructul sunt încadrate la masculin, româna literară
adaptează ulterior cuvântul, specializând masculinul pentru plantă şi creând femininul
pentru fruct, prin analogie cu prun - prună, cireş - cireaşă, păr - pară etc.
Alcătui vb. Această formă ascunde o pereche de omonime, ambele împrumuturi
maghiare. Cel dintâi, rămas în uz până în româna zilelor noastre, are la bază verbul
maghiar alkotni „a face, a compune". Al doilea este folosit numai reflexiv, însemnând
„a cădea la învoială, a se înţelege"; el provine din verbul maghiar alkudni.
Aldămaş s.n. < magh. aldomas „închinăciune". Cuvântul maghiar are la bază
verbul ald „a oferi în sacrificiu, a binecuvânta". Cuvântul a intrat în română în contextul relaţiilor comerciale, unde era obiceiul ca o tranzacţie să fie încheiată cu un pahar
de băutură. Tot de la verbul maghiar aldani avem în română a aldui „a binecuvânta",
azi utilizat dialectal, mai mult în sensul figurat „a lovi pe cineva, a bate".
Alean s.n. ,,suferinţă, durere; duşmănie" < magh. ellen ,,împotriva". Cuvântul este
cunoscut azi mai cu seamă din textele din secolul al XVI-lea - alean este element în
prepoziţia compusă/adverbul compus într aleanul „împotrivă", în Psaltirea Scheiană.
De aici, prin folosirea sa în contexte precum era vântul într-aleanu „era vântul potrivnic", în Codicele Voroneţean (cca 1563-1583), a fost refăcut pe teren românesc substantivul cu sensul „împotrivire, adversitate", atestat deja în Noul Testament de la
Bălgrad (1648) şi glosat în Lexiconul de la Buda ca simultas, odium occultum „rivalitate,
ură ascunsă". În secolul al XIX-lea, cuvântul pare să fi dobândit deja conotaţia stilistică
pe care o cunoaştem azi, după cum reiese din observaţia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu
din Etymologicum Magnum Romaniae, sub vocea corespunzătoare: ,, alean e mult mai
Agriş
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frumos decât neologismul melancolie şi va rămâne în grai mai ales ca termen poetic,
alături cu sinonimul mai figurat, dar mai puţin energic inimă-albastră".
Altoi s.n. < magh. oltvan<y>. Etimonul maghiar este mai transparent în unele
dintre variantele cuvântului românesc : acesta apare ca ultuoană în textele moldoveneşti
din secolul al XVII-iea, sau ca oltoniu în Banat, în vreme ce variantele mai răspândite
atestate din Ardeal pot fi corelate cu oltoi ultoi , cu eventuale variaţii de gen (neutru feminin), sau, mai aproape de etimon, cu oltoan în Maramureş. Forma altoi se întâlneşte
în grai în jurul Braşovului, de unde s-a propagat în limba literară.
Arpacaş s.n. ,,grâu perlat" < magh. arpakasa. Cuvântul este atestat în forma arpăcaş la jumătatea secolului al XVIII-iea în corespondenţa comercială ce trecea prin Braşov
şi Sibiu, de unde s-a răspândit rapid în Principate. Varianta din limba literară se datorează, probabil, trecerii prin forma moldovenească harpacaş.
Bardă s.f. < magh. bard. Cuvântul este atestat încă din secolul al XVI-iea şi este
ulterior bine reprezentat la marii scriitori. Vechimea şi larga lui difuzare se reflectă în
bogata familie lexicală pe care a produs-o: bărdaş, bărdoi, bărdiJă, a bărdui, a bărdăşi,
bărdăşie „meseria de bărdaş".
Bănui vb. < magh. banni „a regreta, a se căi". Cuvântul apare cu sensul din etimon,
păstrat în Transilvania, înAnonymus Caransebesiensis, unde este glosat doleo „Iml pare
rău". Varietatea sensurilor consemnate în română, de la „a se mânia pe cineva", ca în
VieJile sfinJilor lui Dosoftei (1682-1686) şi, la scurt timp, în Biblia de la Bucureşti
(1688), până la mai familiarele azi „a suspecta" sau „a presupune", dovedeşte pătrun
derea timpurie a cuvântului şi răspândirea lui uniformă în toate teritoriile dacoromânei.
Bâlci s.n. < magh. bucsu ( < bulcsu). Cuvântul a intrat în română cu sensul azi
mai puţin cunoscut de „hram al bisericii". El este atestat astfel încă din scrierile mitropolitului Dosoftei. Sensul de „iarmaroc, piaţă în zilele de sărbătoare" este atestat în
Biblia de la Bucureşti.
Bântui vb. < magh. bantani „a nu lăsa în pace, a chinui". Cuvântul are o răspândire
timpurie şi a dezvoltat multiple sensuri, dintre care cel mai bogat reprezentat este „a
abuza, a împila", în contexte conotate juridic. Azi este unul dintre termenii predilecţi
ai genului horror.
Belşug s.n. < magh. boseg. Cuvântul, atestat frecvent începând cu Varlaam, Dosoftei
şi cronicarii moldoveni în forma bişuglbiuşug, are numeroase variante care dovedesc,
pe de o parte, vechimea şi răspândirea sa, iar pe de altă parte, se corelează cu variantele
mai vechi ale cuvântului maghiar: bevseg/bovseg, care explică tipul nordic menţionat,
precum şi varianta bivşug întâlnită la Miron Costin, dar şi bolseg, care dă forma cu
l – stabilită în limba literară. Sistemul de corelaţii între variantele româneşti şi cele
maghiare atestă permanenţa convieţuirii/contactelor între cele două popoare pe o arie
largă.

Bizui vb.

< magh. bizni „a încredinţa". Folosit nereflexiv, tranzitiv şi cu sensul din

etimon se păstrează numai în graiurile vestice. Uzul reflexiv, stabilit în româna literară,
apare deja în LetopiseJul lui Grigore Ureche (1642-1647). Azi este rar folosit.
Canaf s.m. < magh. kanaf. Termenul azi învechit pentru „ciucure" prilejuieşte
observaţii interesante privitoare la circulaţia cuvintelor în situaţii de contact lingvistic
prelungit: cuvântul a produs derivatul diminutival cănăcuJ, care, la rândul lui, a fost
împrumutat în varietăţi regionale ale maghiarei, sub forma kanakoci, kanacocia.
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Cheltui vb. < magh. kolteni. Cuvântul se numără printre cele mai vechi elemente
maghiare atestate în română, întâlnindu-se încă din Codicele Voroneţean, şi este bine
reprezentat în mai toate izvoarele din toate provinciile româneşti. Spre deosebire de
româna contemporană, verbul avea în vechime şi sensul de „a vinde, a înstrăina".
Chezaş s.m. < magh. kezes. Cuvântul este azi conotat stilistic, fiind înlocuit în
limba curentă de garant sau de fideiusor.
Chibzui vb. < magh. kepezni. Termenul are atestări vechi ce reflectă fonetismul
etimonului maghiar : chipzuitu în Codicele Voroneţean, respectiv chipzuiesc în Dictionarium
Valachico-Latinum al lui Samuil Micu (1801) sau în Lexiconul de la Buda (1825). Azi
cuvântul este învechit, însă membri ai familiei sale lexicale au încă o disponibilitate
relativ ridicată : chibzuit-nechibzuit şi chibzuială.
Chip s.n. < magh. kep şi chipeş, -eşă adj. < magh. kepes. Cuvântul de bază este
atestat în română cu sensul de „figură, portret" în Letopiseţul lui Miron Costin
(1594-1661); în aceeaşi perioadă apare, în textele religioase, în combinaţia deja lexicalizată chip cioplit , care pare să fie un calc după magh. faragott kep, menită să desemneze ideea de idolatrie manifestă într-o reprezentare antropomorfă. Azi este uşor
învechit, fiind concurat de figură, faţă, iar în accepţia „modalitate, manieră", de un alt
element de adstrat maghiar, şi anume fel .
Copoi s.m. < magh. kop6. Termenul este larg atestat începând cu scrierile lui
Dimitrie Cantemir, de la începutul veacului al XVIII-iea. Variantele cuvântului din
Transilvania şi din Moldova, căpău, copău, copou , reflectă îndeaproape etimonul
maghiar.
Corci vb. < corci s.m. ,,hibrid" < magh. korcs „hibrid, degenerat, bastard".
Termenul, un monosilab, învechit şi regional, nu a pătruns niciodată în limba literară,
spre deosebire de derivatul său, care s-a încetăţenit şi a devenit productiv, fiind selecţia
spontană cea mai probabilă în seria sa sinonimică.
Făgaş s.n. < magh. vagas. Cuvântul este atestat în texte abia din secolul al XVII-iea,
atât ca substantiv comun, cât şi în toponimie, însă diversitatea variantelor sale - ce poate
fi condusă la două tipuri majore : uăgaş > văgaş + ogaş ( > hogaş/hăgaş > făgaş) -,
corelată cu răspândirea uniformă a atestărilor în grai, din Oltenia până în Moldova, pare
să indice o pătrundere anterioară în limbă. Azi cuvântul e mai rar utilizat cu sensul
propriu, însă se perpetuează, în contexte conotate stilistic şi în combinaţii semilexicalizate, sensul figurat „direcţie; conduită; deprindere". Este, probabil, înrudit cu văgăună,
pentru care dicţionarele mai noi indică de obicei etimologie necunoscută.
Făgădui vb. < magh. fogadni „a primi; a se obliga". Cuvântul este atestat în română
cu ambele sensuri ale etimonului. Sensul „a primi" are însă puţine ocurenţe şi a ieşit
din uz. S-a păstrat în limba literară sensul mai răspândit de „a promite".
Fel s.n. < magh. -Jele. Unul dintre cele mai bine reprezentate elemente de adstrat
maghiar în română, cuvântul face dovada existenţei reale a unui bilingvism româno-maghiar,
într-o perioadă veche a conlocuirii noastre: etimonul maghiar este un sufix a cărui
redare în română necesită un grad ridicat de competenţă lingvistică în ambele limbi.
Reconstituirea exactă a etapelor prin care compuse precum egyfele „un fel de", dar şi
„de un fel", ketfele „două feluri de", dar şi „de două feluri", tobbfele „diferite feluri
de", dar şi „de diferite feluri" etc. au fost analizate şi refăcute în română este puţin
probabilă. Cert este că, de la primele atestări ale cuvântului, în Palia de la Orăştie
(1582), fel se recunoaşte în forma şi în funcţionarea sa din româna contemporană.
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< magh. gazda. Atestat sporadic şi în texte mai vechi, cuvântul glosează

în dicţionarul latin-român-maghiar Lexicon Marsilianum (1687-1701) vocea caupo „birhangiu".
Gând s.n. < magh. gond ,,preocupare, grijă". Legătura semantică cu etimonul
maghiar e mai vizibilă la nivelul limbii populare, unde se spune adesea a cădea pe
gânduri sau a avea multe gânduri = a fi copleşit de griji. Este unul dintre cele mai
vechi elemente maghiare în română, prezent în izvoare încă din cele mai vechi texte.
Vechimea şi răspândirea sa se corelează cu productivitatea în română, unde şi prin
intermediul derivatului gândi a dat o familie lexicală deosebit de bogată.
Ghimbir s.m. < magh. gyomber. Cuvântul este un împrumut de la sfârşitul secolului al XVIII-iea. Complinirile utilizate pentru precizarea distincţiei de specie: ghimber galben = curcumă, ghimber nemţesc = o specie de aracee ornamentală (Arum
maculatum), cunoscută cu numele popular „ureche-de-elefant", prilejuiesc unele observaţii cu caracter enciclopedic : ghimbirul a fost probabil printre primele plante exotice
din categoria celor cu rizomi de uz medicinal introduse la noi, ceea ce i-a conferit
statutul de specie-tip.
Gingaş, -ă adj. ,,moale, fragil; delicat" < magh. gyenge (var. gyonge, zsenge)
„imatur, fragil, slab". Forma cuvântului în româneşte trădează familiaritatea vorbitorilor
de română, în epoca pătrunderii sale în limbă, cu maghiara şi cu un număr suficient de
mare de împrumuturi din aceasta, încât să creeze o presiune sistemică în interiorul
românei înseşi : cuvântul apare ca derivat cu un sufix prezent la o clasă întreagă de
adjective ungureşti (-aş), însă este format pe teren românesc, cel mai probabil din necesitatea adaptării la gen, necesară în română (Tamas, 1966, s. v.); forma corespunzătoare
din maghiară, gyenges, ar fi avut un rezultat diferit în română (cel mai probabil ghinghiş).
Termenul dialectal maghiar dzsingas (var. dzingas, gyingas) este un reîmprumut (Bledy,
1942, p. 42). Ipoteza constrângerilor interne românei, care necesită o adaptare de gen,
formulată de Tamas Lajos, se corelează cu observaţia că etimonul maghiar a dat în
română, la nivelul graiurilor nord-transilvănene, pe ghionghi „slăbătură, sfrijitură",
care, nesuportând ca formă diferenţierea de gen, este utilizat substantival (exclusiv
articulat): se spune despre cineva sfrijit că este „un ghionghi".
Giulgiu s.n. < magh. gyolcs „pânză fină". Apare pentru prima dată în Palia de la
Orăştie şi pare să fie, înainte de jumătatea secolului al XIX-iea, un termen specific
graiurilor nordice, din Banat până în Moldova. În limba literară a intrat, probabil,
datorită prestigiului literar al lui Mihai Eminescu, fiind concurat de termenul moştenit
din latină, linţoliu. Azi uzul său este considerabil restrâns, fiindcă în accepţia „pânză
de calitate superioară" a fost înlocuit de o serie de neologisme mai specifice (şifon,
madipolon etc.), iar obiceiurile funerare s-au schimbat.
Guler s.n. < magh. galler. Cuvântul este atestat în 1509, în Muntenia, în documentele slavo-române (Bolocan, 1981, s. v.). Specializarea pentru numirea pieselor de
îmbrăcăminte pentru partea de sus a corpului (cămăşi, jachete etc.) este relativ târzie;
iniţial însemna pur şi simplu „piesă vestimentară purtată în jurul gâtului", iar dicţiona
rele mai vechi îl glosează prin termeni (latini) care pot fi traduşi şi prin „eşarfă, fular".
Caracterul general, care specifică numai amplasarea în zona gâtului, nu şi tipologia
exactă a obiectului reiese şi din faptul că între cele mai vechi atestări ale cuvântului se
regăseşte şi J goler a/ost luat pre o iapă (Rosetti, 1944, p. 35), unde gulerul desemnează
o parte a harnaşamentului.
taş,
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s.f. < magh. harc ,,bătălie, ciocnire militară". Forma veche a cuvântului
reflectă întocmai etimonul maghiar: ea se regăseşte ca har/ de la Grigore Ureche până
la jumătatea secolului al XIX-iea şi este bine ilustrată şi în izvoarele lexicografice, de
la Lexicon Marsilianum la Lexiconul de la Buda . Forma feminină transmisă până în
zilele noastre apare în literatură la Ioan Slavici şi se încetăţeneşte odată cu Mihail
Sadoveanu şi Liviu Rebreanu. Cuvântul a produs o familie lexicală bogat reprezentată,
prin intermediul derivatului hărJui.
Hârciog s.m. < magh. hörcsög . Cuvântul apare mai întâi în gramatica germano-română a lui Ioan Piuariu-Molnar (1788), unde este glosat prin germ. Ratte
„sobol". La scurt timp pare să se specializeze pentru a desemna hamsterul; în
Dictionarium Valachico-Latinum al lui Samuil Micu este glosat cricetus ; celelalte
atestări ale perioadei sunt tot lexicografice - în Vocabularium pertinens ad tria Regna
Naturae , o listă de termeni din ştiinţele naturii întocmită de Gheorghe Şincai
(1806-1810), precum şi în Lexiconul de la Buda . Azi este concurat de hamster , un alt
împrumut, preluat însă din germană.
Hârdău s.n. ,,butoi, putină de dimensiuni mari" < magh. hordó . Atlasele lingvistice
arată o răspândire a termenului în graiurile sudice până în Ialomiţa, Ilfov, Dâmboviţa,
ceea ce confirmă părerea exprimată de Alexandru Niculescu (2005, pp. 20-21) că
„maghiarismele au putut pătrunde ... spre Moldova şi spre Ţara Românească ... în zone
unde nu existau maghiari; le transportau înşişi românii".
Holdă s.f. < magh. hold . Cuvântul este atestat încă din primele texte româneşti,
iar răspândirea sa atestată de atlasele lingvistice în întreg arealul dacoromânesc
confirmă includerea sa în vocabularul de bază al românei. Azi se deplasează spre
marginile acestui vocabular, datorită presiunii unui mod de viaţă din ce în ce mai
urbanizat.
Hotar s.n. < magh. hatar. Cuvântul, un element al vocabularului de bază al românei, are atestări încă din documentele slavo-române. Etimonul maghiar se înrudeşte cu
cel al lui hat „limită despărţitoare dintre două ogoare", la rândul său un împrumut
unguresc. Chiar dacă azi este specializat pentru contexte conotate stilistic, iar în vorbirea curentă a fost înlocuit de graniJă sau de frontieră, termenul a produs, prin intermediul derivatului hotărî, o familie lexicală deosebit de bogată.
Îngădui vb. < magh. engedni ,,a se încovoia; a face pe plac, a ceda, a permite".
Odinioară termen cu înaltă disponibilitate (numărul deosebit de ridicat de atestări încă
din textele vechi pare să indice faptul că verbul avea statut de alegere spontană), azi uzul
său este restrâns la contexte conotate stilistic, fiind înlocuit, la nivelul disponibilităţii,
de neologisme romanice precum permite accepta etc.
Labă s.f. < magh. tab. Prima atestare a termenului ca atare este în Anonymus
Caransebesiensis , unde este glosat prin pes „plantă, laba piciorului". Pătrunderea sa
timpurie în vocabularul de bază al românei este dovedită de uşurinţa cu care intră în
compunerea numirilor populare de plante: laba-ursului (atestată în 1783), precum şi
laba-mâJei, laba-gâştei etc. Sensul de „palmă" pare să fi apărut mai târziu: primele
atestări sunt la Ion Creangă. Este unul dintre acele cuvinte perfect încetăţenite, care nu
au termeni concurenţi nici în zilele noastre.
Harţă
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s.n. < magh. lakat. Cuvântul este atestat în texte vechi din toate provinciile
româneşti. Este un indice al răspândirii uniforme pe teritoriul dacoromânei şi faptul că
forma din limba literară este muntenească, în Transilvania şi în Moldova circulând mai
ales varianta feminină lăcată, concurată în Transilvania de tipul neutru cu accent pe
finală lăcat/lacat. Ca marcă a încetăţenirii sale, cuvântul a produs un derivat azi ieşit
din uz, lăcătui "a închide cu lacătul".
Lăcătuş, s.m. < magh. lakatos „fabricant de lacăte". Cuvântul este atestat în secolul al XVII-lea în Pravila lui Vasile Lupu, în Moldova, iar în Muntenia, în corespondenţă
datând din preajma anului 1700. În Transilvania apare în izvoarele lexicografice în
forma fonetică pe care o cunoaştem şi azi, cu excepţia proiectului de dicţionar german-latin-român al lui Aureliu Predetici-Nasodi (1792-1793) : aici el apare, pe pagina
438 a manuscrisului românesc 458 de la Biblioteca Academiei Române - Filiala
Cluj-Napoca, în forma lăcătaş (scris lacatàs ; lecţiunea lui Tam.as Lajos, 1966, s. v.
lacatuf [ = lăcătuş ] este eronată).
Locaş, s.n. < lakas. Cuvântul este atestat încă de la începutul secolului al XVI-iea
în izvoare din toate provinciile româneşti. Forma sa etimologică este lăcaş, care însă,
prin apropiere de loc, a fost refăcută în varianta de azi din limba literară. În acest aspect,
istoria cuvântului se leagă de cea a verbului locui , la rândul său un împrumut din magh.
lakni, a cărui formă etimologică veche lăcui a fost refăcută prin apropierea de acelaşi
cuvânt moştenit din latină, loc. Azi nu mai are sensul originar de „locuinţă, imobil",
însă se păstrează în contexte conotate stilistic şi în limbajul religios.
Marfă s.f. < magh. marha ,,vită, şeptel". Cuvântul este atestat pentru prima dată
într-un izvor românesc în fulia de la Orăştie, unde contextul face interpretabill1 reconstituirea sensului : în formularea cu toată marha lui biruia, marhă poate desemna deopotrivă bunuri sau bani, precum şi averea în vite. De altminteri, asocierea dintre avup.e
şi abundenţa animalelor domestice de valoare mare se observă recurent în istoria limbilor: cuvântul latin pentru bogl1ţie, pecunia , este un derivat al lui pecus „oaie".
Ambiguitatea de sens este preluată ca atare din maghiară, unde însă, spre deosebire de
română, în limba contemporană cuvântul s-a specializat pentru a desemna bovinele.
Meşter s.m. < magh. mester . Ocurenţa cuvântului în Scrisoarea lui Neacşu (1521),
primul document scris în româneşte : neşte meşteri den Ţarigrad, dă mărturie de faptul
că, deja în secolul al XVI-iea, cuvântul era intrat în vocabularul de bază al românei.
Lacăt
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cu bogăţia atestărilor în aproape toate izvoarele vechi mai
importante şi cu productivitatea sa în sistemul lexical al românei, unde a generat o
familie lexicală complexă. Termenul se leagă de un alt împrumut, meşteşug, provenit la
rândul său dintr-un etimon maghiar înrudit, mesterseg „artă, abilitate; profesie". La fel
ca în cazul lui marfă, reducerea ambivalentei de sens a avut loc în direcţii opuse în
română, respectiv în maghiară. În ungureşte azi sensul de „pricepere de artizan" este
învechit, iar mesterseg înseamnă pur şi simplu „profesie, ocupaţie". În română, situaţia
se prezintă invers: sensul de „profesie, calificare profesională" s-a pierdut din cauza
concurentei, de pe la jumătatea secolului al XIX-lea, cu meserie , care tinde să fie, la
rândul său, eliminat în zilele noastre de profesie, ocupaţie.
Muştar s.n. < magh. mustar. Numele plantei apare deja la Coresi şi la Dosoftei.
Includerea termenului în vocabularul de bază al românei contemporane nu necesită
niciun argument; este deopotrivă un indice al caracterului familiar pierderea specificităţii lexicale : denumirile de plante, animale etc. împrumutate odată cu obiectul din
realitatea extralingvistică tind să aibă un grad ridicat de specificitate lexicală, spre
deosebire de numirile familiare, care tind să fie mai ambigue : muştarul denumeşte, în
limba populară, atât specia Sinapis nigra , din ale cărei seminţe se produce sosul picant
pe care îl cunoaştem cu toţii, cât şi două specii de rapiţă: rapiţa de câmp, respectiv
se

corelează

rapiţa albă.

Neam s.n. < magh. nem ,,gen, seminţie etc.". Cuvântul se întâlneşte încă din cele
mai vechi texte cu sensul de „generaţie" : de neam şi neam „de la o generaţie la alta",
în Psaltirea Scheiană, sau neam merge şi neam vine „o generaţie trece şi alta vine", în
Biblia de la Bucureşti. Sensul, pierdut azi, este atestat şi în prima sursă lexicografică
ce înregistrează termenul, Dictionarium Valachico-Latinum al lui Samuil Micu, care-l
glosează prin generatio natio gens . Sensul „familie" este deopotrivă de vechi, fiind
atestat în Codicele Voroneţean şi în Palia de la Orăştie. Deşi inclus în vocabularul de
bază, neam este azi concurat de popor , naţiune etc. şi de familie, rudă, rubedenie etc.
Oraş s.n. < magh. varos. Cuvântul este atestat în izvoare încă din documentele
slavo-române (Bolocan, 1981, s. v.) şi apare deopotrivă în primul text românesc, în
Scrisoarea lui Neacşu : să ştii că bagă den tote oraşele câte 50 de oamini. Forma
cuvântului este stabilă, cu puţine variante, încă din primele texte, ceea ce indică includerea sa în sistemul lexical al limbii române încă din acea perioadă. Face excepţie forma
voraş (scris voras), prin care Lexicon Marsilianum glosează vocea [2371] urbs , respectiv vorăşan (scris vorasan) pentru vocea [2372] urbanus , a cărei interpretare fonetică
este problematică : este posibil ca forma cu v iniţial să fie o simplă influentă a modelului ortografic maghiar ; de altminteri, cuvântul apare în acelaşi dicţionar şi ca oraş
(scris oras), prin care se glosează vocea [211] civitas.
Pahar s.n. < magh. pahar. Pătrunderea cuvântului în limba română a fost îndelung
disputată. O seamă de soluţii etimologice conduc termenul românesc spre limbi slave,
care însă sunt dificil de acceptat din punct de vedere fonetic : varianta cea mai răspân
dită a cuvântului, păhar, se explică prin forma pohar a cuvântului din maghiara anterioară secolului al XVI-lea. La rândul său, cuvântul maghiar este de origine germanică
(din Becher), de unde a fost preluat şi în limbile slave învecinate.
Panglică s.f. < magh. pantlika. Cuvântul este relativ recent în română, unde a
pătruns la jumătatea secolului al XVIII-iea: lipseşte din textele vechi. Rapida sa pătrundere
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în română se explică prin mobilitatea relaţiilor comerciale. Primele atestări ale cuvântului sunt mai fidele etimonului maghiar : pantlică, panclică etc. ; acestea circulă încă
mai cu seamă în graiurile nordice. Forma din limba literară este atestată la începutul
secolului al XIX-lea, în scrisori comerciale. Noutatea cuvântului în limbă, corelată cu
forma etimonului, puţin asemănătoare cu structura fono-morfologică a românei, explică
varietatea de variante ale sale în graiuri.
Pătrunjel s.m. < magh. petrezselyem. Cuvântul, la origine un latinism în maghiară,
este atestat în română încă din textele vechi şi are în grai o sumedenie de variante fonetice. În ciuda faptului că denumeşte o plantă de larg consum, etimonul nelatin se corelează cu observaţia că niciuna dintre apiaceele alimentare nu are nume latinesc în
română : variantele păstârnacului sunt de origine maghiară sau săsească, felina este un
cuvânt neogrec, cel mai probabil mediat printr-o limbă slavă (termenul latinesc este
învechit şi regional: achiu < lat. apium), la fel ca mărarul, în vreme de leuşteanul are
o etimologie considerată încă nesigură, care însă nu poate exclude apropierea de magh.
lestyan, morcovul este la origine bulgărescul MOpKoB, iar chimenul are etimologie multiplă, din bulgară, turcă şi maghiară, după regiunea geografică în care a intrat cuvântul.
Pesmet s.m. < magh. peszmet. Dicţionarele româneşti indică un etimon turcesc,
peksimet [ = pâinică uscată] , mediat prin greacă, care explică dubletul paximat peximed
însă forma din limba literară corespunde întocmai fonetismului cuvântului maghiar.
Pildă s.f. < magh. pelda. Cuvântul este atestat încă din primele texte şi, în pofida
neologismului parabolă, rămâne până în zilele noastre selecţia spontană în context
religios; aici este concurat, pentru sensul „parimie", de proverb . În celelalte registre
stilistice a fost înlocuit de exemplu.
Pipă s.f. < magh. pipa . Prima atestare în română a cuvântului este la Ioan Budai-Deleanu,
în Trei viteji (cca 1812), urmată la scurt timp de atestări în unele dintre izvoarele lexicografice ale Şcolii Ardelene. Probabil şi datorită schimbării modei şi distincţiei între
tipologiile de obiect desemnate, s-a impus cu rapiditate în faţa lui ciubuc lulea , devenind
cuvântul-tip pentru a desemna „instrumentele de fumat cu ţeavă şi găvan (vatră)". La
momentul traducerii primelor texte literare despre amerindieni, s-a încetăţenit sintagma
pipa-păcii, iar nu luleaua-păcii sau ciubucul -păcii.
Pişcot s.n. < magh. pisk6ta. Cuvântul este atestat în documente încă de la jumă
tatea secolului al XVIII-lea, însă desemna în mod generic biscuiţii. Specializarea
pentru tipologia pe care o cunoaştem azi, făcută din aluat uşor, pe bază de spumă de
ou, e mai târzie ; ea se regăseşte şi în maghiară, unde însă cuvântul desemnează azi
pandişpanul.
Sălaş

s.n.

< magh. szallas. Cuvântul face pereche, în mod firesc, cu alt împrumut

maghiar, lăcaş, într-o dinamică semantică în care, de obicei, sălaş desemnează ideea
de adăpost generic, chiar şi temporar, destinat fără distincţie oamenilor sau animalelor,
în vreme ce locaşul se specializează, de preferinţă, pentru un context antropic, desemnând locuinţă amenajată, permanentă = adăpost pentru oameni. Termenul este bogat
reprezentat în toate sursele vechi. Azi este înlocuit, în sensul lui de bază, de cuvântul
neaoş latinesc adăpost, pe care l-a concurat fără succes. Se păstrează în contexte particulare, precum colindele, unde redă tocmai ideea de adăpost pentru animale, amenajat
sumar. Această caracteristică a precarităţii explică şi specializarea semantică timpurie
„tabără de nomazi, şatră ţigănească". Printre primele izvoare ce atestă acest sens se
numără un document din 1583, din Moldova (Bolocan, 1981, s. v. ).
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< magh. szorgolni. Sârg este cel mai probabil un deverbal de la sârgui

(a) nu are atestări mai vechi decât a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vreme ce
sârgui apare deja la Grigore Ureche şi în Psaltirea Scheiană ; (b) iar cele două etimoane
maghiare propuse în dicţionare nu se susţin: szorog „a grăbi, a zori" este un verb,
iar szorgds ar fi trebuit împrumutat ca atare, încadrat în clasa împrumuturilor maghiare
în -aş. Azi verbul este rar întâlnit, fiind concurat de strădui sau de expresia verbală
a-şi da silinţa. Rămân însă relativ frecvente derivatele sale: sârguinJă, mai des întâlnit decât silinţă sau strădanie, puternic concurat însă de neologicul efort, în pofida
unei scăderi a specificităţii lexicale (efort este mai general, are mai multe sensuri şi
este mai puţin conotat stilistic), precum şi sârguincios , pentru care româna îl mai are
pe silitor.
Seamă s.f. < magh. szdm „cifră, număr, sumă". Sensul etimologic este atestat în
mai toate textele vechi, însă la începutul secolului al XIX-iea pare să fi fost complet
înlocuit de număr sau de adunare/sumă: ultima atestare ca atare este în Lexiconul de
la Buda, a cărui redactare iniţială începe înainte de 1800. Cuvântul se păstrează până
azi însă, într-o mulţime de locuţiuni şi expresii.
Sicriu s.n. < magh. szekreny „cuf"ar, casetă". Primele atestări ale cuvântului reiau
sensul etimologic - prima atestare e un toponim în Moldova, notat într-un document din
1473 (Bogdan, 1946, I B., s.v. Secriul), însă aceasta e urmată cronologic, începând din
1570 (Bogdan, 194b, I A. s. v.; Bolocan, 1981, s. v.), de o mulţime de ocurente ca
substantiv comun. Sensul se conservă în grai, în Banat şi în vestul Transilvaniei. Tot
din perioada primelor texte datează şi specializarea de sens ce s-a încetăţenit la nivelul
varietăţii centrale : prima ei atestare este în romanul popular Alexandria , de la jumăta
tea secolului al XVI-iea.
Şalău s.m. < magh. sullo. Cuvântul are atestări de la începutul secolului al XIX-iea
şi intră în limba literară prin Ioan Slavici.
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s.m. < magh. solyom. Cuvântul este atestat în antroponime, ca atare ori în
derivate, încă din secolul al XV-iea. În câmpul lexical al păsărilor de pradă, nu este
singurul element maghiar : stă alături de coroi < magh. karvaly şi uliu < magh. olyv
(var. olyii). Este atestat prima dată ca antroponim în 1467 (Bolocan, 1981, s. v. ).
Cuvântul este răspândit pe întreg teritoriul dacoromânei şi a produs o familie lexicală
Şoim
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dintre care ies în evidenţă şoiman „viteaz", care s-a substantivat la feminin
plural - şoimanele - pentru a desemna ielele. De aici verbul a şoimări „a face să
paralizeze".
Tăgădui, vb. < magh. tagadni . Cuvântul este atestat pentru prima dată în Palia
de la Orăştie. Tăgadă este derivat pe teren românesc. Distribuţia atestărilor timpurii
ocupă în mod marcat arealul nordic al dacoromânei. Pătrunderea în limba literară s-a
produs prin scriitorii moldoveni : tăgădui este întâlnit la Ion Neculce, iar tăgadă la
Dosoftei.
Tămădui vb. < magh. tamadni „a se ridica; a se naşte; a se trezi". Sensul „a se
naşte/a renaşte" apare numai în textele vechi, în vreme ce sensul cel mai răspândit azi,
„a vindeca", se întâlneşte deja de la Dosoftei. Încă de la intrarea în limbă, a coexistat
cu lecui , derivat de la un împrumut slav, şi cu cuvântul neaoş latinesc vindeca . Permanenţa
lui la nivelul varietăţii centrale se poate explica prin specializarea de registru: se întâlneşte în limbajul religios, mai ales în formule liturgice.
Tobă s.f. < magh. dob . Prima atestare a cuvântului reflectă fonetismul etimonului
maghiar, cu ocluzivă sonoră în poziţie iniţială: în Letopiseţul lui Miron Costin se întâlneşte pluralul doabe , iar la Neculce, dobe . În mod paradoxal, forma cu consoană surdă
(t -) este atestată prima dată mai aproape de zona de iradiere a limbii maghiare, în
Anonymus Caransebesiensis. Cuvântul face parte din vocabularul de bază al limbii
române, iar vechimea sa în limbă, corelată cu gradul înalt de disponibilitate, se reflectă
în bogăţia familiei lexicale pe care a produs-o.
Toc s.n. ,,etui, teacă, cutie de protecţie" < magh. tok „teacă, cutie din tablă; înveliş". Cuvântul este atestat încă din secolul al XVI-lea, în corespondenţa comercială.
Circulaţia sa este dovedită de mulţimea sensurilor atestate, de la „învelitoare" la „butoi
pentru saramură" (regional, în nord-vestul Transilvaniei). Dintre sensurile regionale mai
răspândite este încă în circulaţie cel de „faţă de pernă/plapumă", mai ales în graiurile
nordice, în vreme ce în româna standard cuvântul pare să se restrângă la a desemna
(i) etuiul ochelarilor şi (ii) teaca armelor de foc cu ţeavă scurtă.
Uliu s.m. < magh. 6lyv (reg. 6lyii). Cuvântul este atestat în Moldova încă din 1448,
ca antroponim (Bolocan, 1981, s. v.). Difuzarea sa încă din perioada veche se reflectă
în distribuţia uniformă geografic şi temporal a variantelor sale; e.g. : în textele vechi
din Moldova apar deopotrivă uliu la Ion Neculce şi uleu la Dimitrie Cantemir, în vreme
ce printre formele populare se numără uli sau huliu.
Uriaş, -ă, s.m. şi f., adj. < magh. orias „gigant". Primele atestări ale cuvântului
sunt în Psaltirea Scheiană şi în Palia de la Orăştie. Difuzarea geografică timpurie se
vădeşte în prezenţa termenului în Biblia de la Bucureşti. Distribuţia atestărilor în registrele limbii pare să indice un caracter preponderent literar ; în vorbirea populară cuvântul este concurat, atât în valoarea lui de substantiv, cât şi în cea de adjectiv, de o serie
de alte lexeme sau de combinaţii lexicalizate : subst. namilă, matahală, huidumă etc.,
adj. negrăit/neînchipuit de mare, grozav etc.
Vamă s.f. < magh. vam. Cuvântul este atestat timpuriu, încă din primele texte
româneşti, şi a pătruns rapid în vocabularul de bază al limbii române ; face dovada
încadrării perfecte în sistemul lexical absenţa în româna contemporană a termenilor
concurenţi, în accepţia de „loc de trecere, punct de control"; toate sinonimele sunt
învechite - mitarniţă, strajă etc. De asemenea, cu sensul de „taxă", este concurat numai
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în specializarea secundară „taxă pentru servicii" - specializarea principală fiind „taxă
de trecere" - de împrumutul din bulgară uium , la rândul său azi învechit. Cuvântul a
fost împrumutat împreună cu vameş < magh. va.mos, care se remarcă, de asemenea,
prin absenta termenilor concurenţi.
Viclean , -ă adj. < magh. hitlen . Tipul hitlean din graiurile nordice reflectă întocmai
fonetismul etimonului maghiar ; de altminteri, acesta este şi primul atestat în ordine
cronologică, iar primul său sens era acela de „diavol". Coexistenta cu forma din limba
literară de azi datează încă din perioada textelor vechi, chiar între limitele aceleiaşi
varietăţi; e.g. : dacă Dosoftei îl preferă pe viclean , la Ion Neculce îl găsim pe hitlean.
Cuvântul este azi concurat de o serie sinonimică deosebit de bogată, însă se perpetuează,
în parte şi datorită autorităţii primelor texte religioase asupra limbajului religios
actual, în contextul formulelor standardizate din rugăciuni - e.g. : ,,şi ne fereşte de cel
viclean" etc.
Vileag s.n. < magh. vilag „lumină, lume". În limba veche este atestat ca substantiv
de sine stătător, atât cu sensul de „lume", cât şi cu cel de „loc de întâlnire", care se
poate explica prin sensul pe care lume îl are în româna contemporană, anume „multe
persoane la un loc". Sensul de lume se perpetuează şi în grai, mai ales în nordul
Transilvaniei şi în Maramureş. Azi se păstrează în varietatea literară numai în expresia
a da în vileag ,,a face public/a scoate la lumină".

Elemente germane
s.f. < germ. Kanne . Cuvântul face parte din vocabularul fundamental al limbii
române şi este răspândit uniform pe întreg arealul dacoromânei. Prima sa atestare este
înAnonymus Caransebesiensis, unde este glosat prin lat. cantharus ,,pocal, cupă". Sensul
cuvântului pare să fi fost mai larg în perioada veche - azi substantivul desemnează
exclusiv un vas cu toartă de dimensiuni medii-, i.e. un context precum ducea dinăoară
în săptămână o cană de apă din Vieţile sfinţilor a lui Dosoftei (1682-1686) ar putea fi
interpretat şi „îi ducea o dată pe săptămână o oală de apă", unde cană apare, probabil,
prin contaminare cu cantă < magh. kanta .
Cantor, s.m. < germ. Kantor . Termenul a intrat în română pe filieră bisericească:
cantorul corespunde, în Biserica Catolică şi în cele protestante, funcţiei denumite
tradiţional în Biserica Ortodoxă psalt/protopsalt sau dascăl, pe care le concurează mai
nou şi în biserica de rit răsăritean şi datorită apropierii, de formă şi semantică, de
cânta.
Cartof s.m. < germ. Kartoffel. Cuvântul nu are nevoie de nicio prezentare: este
numele unuia dintre alimentele de bază. S-a încetăţenit de timpuriu, în pofida unei
concurente deosebit de bine reprezentate la nivelul graiurilor (lista sinonimelor e lungă,
de la crumpeni la barabule , de la pere de pământ la picioci) , datorită ocurenţelor din
textele literare ale marilor scriitori. Apare la Alecsandri în forma cartoflă, curentă în
textele secolului al XIX-iea. Prima ocurentă a termenului în forma actuală este la
Costache Negruzzi, unde este feminin - cartofă/cartofe; primul autor la care apare ca
masculin este Ioan Slavici.
Cană,
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vb. < căptuh < germ. *Kapptuch . Etimonul german, un săsism, este
reconstituit de Sextil Puşcariu : nu are atestări în izvoare literare, însă nu pune probleme. Căptuh este azi ieşit din uz, iar circulaţia sa pare să fi fost restrânsă la Oltenia :
unica atestare veche este într-un document comercial de la Craiova, din anul 1778.
Spre deosebire de cuvântul de bază însă, căptuşi s-a răspândit de timpuriu : apare deja
la Cantemir şi în Anonymus Caransebesiensis. Termenul se încadrează în vocabularul
de bază al românei şi este perfect încetăţenit : nu are concurenţi nici chiar în limba
zilelor noastre.
Cufăr s.n. < germ. Koffer. Cuvântul nu are atestări anterioare începutului secolului al XIX-iea. Sensul cu care a intrat în română este cel de „geamantan", dificil
de explicat în afara contextului extralingvistic : geamantanele vremii erau cutii din
scânduri subţiri, învelite în piele, carton etc., concepute în mod special să fie uşoare
şi rezistente. Cu acest sens este consemnat în Lexiconul de la Buda . Dezvoltarea de
sens „piesă de mobilier" apare la Ion Creangă. Azi cuvântul este învechit şi rar, se
păstrează în contexte specializate stilistic, fiind selecţia lexicală spontană pentru a
desemna, în literatura de aventură, lăzile în care sunt ascunse comori.
Fleac/Flec s.n. < germ. Fleck „petec". Cuvântul a intrat în română în secolul al
XIX-iea, prin intermediul pantofarilor saşi. Azi este utilizat curent în sensul de „bagatelă, lucru de nimic".
Fleică s.f. < germ. Flecken. La fel ca fleac, a intrat în română tot la începutul
secolului al XIX-iea. Prima sa atestare literară este în Povestea vorbii a lui Anton Pann,
care a deprins, probabil, termenul în perioada refugiului său în Şcheii Braşovului
(1821-1822).
Ivăr s.n. < săsescul Virol (germ. Wirbel). Cuvântul este azi ieşit din uz, fiind
concurat de broască, zăvor etc. Variantele regionale sunt mai apropiate de etimon :
tipurile principale sunt virvăr şi ivor . Varianta din limba literară se datorează prestigiului literar al lui I.L. Caragiale.
Jilţ s.n. < germ. Sitz. Varianta cea mai bine atestată a cuvântului, jeJ, reflectă
întocmai etimonul german, în vreme ce forma cu -l- pare să fie o contaminare cu germ .
Sessel . Cuvântul are atestări încă din secolul al XVII-iea şie bine reprezentat în izvoarele literare până în prima jumătate a secolului XX. Azi este învechit şi utilizat în
contexte conotate stilistic.
Ladă s.f. < germ. Lade . Cuvântul a pătruns timpuriu în română şi face parte
din vocabularul fundamental. În primele atestări în documente din anul 1652 cuvântul are accepţia „piesă de mobilier din lemn, cu capac, în care se păstrează haine,
bani, cărţi etc." ; circulaţia reală a sensului în epocă este sprijinită pe numeroasele
ocurente ulterioare, de la Dosoftei şi din Biblia de la Bucureşti. Dintre sensurile
cuvântului, acesta este şi cel mai bine reprezentat la nivelul graiurilor, unde se şi
specializează în sintagma ladă de zestre. Sensul care s-a încetăţenit în varietatea
literară, ,,cutie mare, destinată ambalării şi transportului de bunuri", este atestat
ceva mai târziu, în Halimaua din 1783 (carte populară ce cuprinde ciclul celor 1001
de nopţi şi al celor 1001 de zile, numele culegerii fiind dat de numele eroinei, Halima
adică Sheherazada, preluat ca atare din sursa greacă). Ca o curiozitate, printre sensurile lui ladă se numără şi acela de sicriu (vezi supra ), atestat pentru prima dată
într-un document din 1770 ; circulaţia sa este confirmată, la nivelul graiurilor, de
atlasele lingvistice.
Căptuşi
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s.f. < germ. Schindel . Cuvântul, azi rar utilizat - din cauza schimbării
tehnicilor de construcţie -, lipseşte din primele texte literare, însă este bine reprezentat
în documente private încă de la începutul secolului al XVII-iea (Rosetti, 1944, p. 65).
Abundenţa atestărilor pare să indice că deja în epocă termenul pătrunsese pe deplin în
lexicul românei; observaţia se corelează cu prezenţa, considerabil mai veche, într-un
document slavo-român databil între 1496 şi 1507 : ot şindilu „din şind < r > ilă" (Bolocan,
1981, S. V. ).
Şold s.n. < săsescul Scholder (germ. Schulter). Cuvântul este atestat încă din
Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (1673) şi a pătruns în vocabularul fundamental al
limbii române. În pofida coexistenţei cu termenul moştenit din latină, coapsă, este
selectat spontan în faţa acestuia.
Şorţ s.n. < germ. Schurz. Primele atestări ale termenului sunt cu sensul de „piesă
vestimentară decorativă în portul popular femeiesc, zadie, catrinţă", în documente din
a doua jumătate a secolului al XVIII-iea. La nivelul varietăţii centrale se păstrează
sensul „obiect vestimentar de protecţie", atestat pentru prima dată în dicţionarul
român-german al lui Ioan Piuariu-Molnar (publicat în 1822, însă elaborarea lui începe
la sfârşitul secolului anterior, cel mai probabil deja din 1788).
Ştreang s.n. < germ. Strang . Cu sensul, azi ieşit din uz, de „frânghie", cuvântul
este atestat pentru prima dată în traducerea atribuită lui Nicolae Milescu Spătarul din
Istoriile lui Herodot (1664-1668). El circula însă deja din secolul al XVI-iea, cu sensul
păstrat şi azi, ,,juvăţ, laţ pentru spânzurătoare" (Bolocan, 1981, s. v. ; anul documentului este 1586).
Şindrilă
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Schuren (germ. Schur). Cuvântul, intrinsec legat de cultura
materială sătească, este mai puţin utilizat azi, în parte datorită urbanizării accelerate,
în parte din cauza concurenţei unor termeni mai adecvaţi pentru tipologiile constructive
moderne, precum grajd sau hambar , siloz etc. ; de altminteri, la nivelul graiului, cuvântul suportă concurenţa unui alt împrumut german, şopron. Şură apare încă din documentele slavo-române, la jumătatea secolului al XVI-lea, în Moldova (Bolocan, 1981,
s. v. ; anul documentului este 1551). În texte româneşti este atestat pentru prima dată în
Noul Testament de la Bălgrad (1648) şi, în afara spaţiului transilvan, în Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir ( 1704-1705). Este element constitutiv al expresiei a avea
o gură cât o şură „a vorbi mult şi zgmotos".
Şurub s.n. < germ. dial. Schrube (germ. Schraube ). Cuvântul face parte din vocabularul de bază al limbii române. Pătrunderea sa în română e timpurie şi atestările
trimit la izvoare din toate regiunile istorice ale României ; prima atestare este în VieJile
sfinJilor a lui Dosoftei, unde denumeşte tija metalică filetată a presei de tortură: îl
băgară în teasc cu şurub de-l tescuiră cu grea şi cumplită muncă. Azi sensul „filet"
este învechit şi se păstrează ca denumire standard a obiectului de uz tehnic. Forma
specifică explică şi utilizarea lui şurub în limba veche, în contexte mai puţin clare, unde
pare să desemneze robinetul; e.g.: în Cronica anonimă a Moldovei (1661-1729) se
consemnează: slobozind apa pe trei Jăvi, cu şuruburi. Sensul mai are o ocurenţă la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi, în mod neaşteptat, se întâlneşte în Zodia Cancerului
sau vremea Ducăi Vodă a lui Mihail Sadoveanu : era o hazna de piatră.. . cu trei şuruburi de aramă prin care scânteia câte un arc de apă.
Şură

s.f.

<

săsescul
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Turn s.n. < germ. Turm . Cuvântul face parte din vocabularul de bază al românei
este un împrumut timpuriu : primele atestări sunt în Cartea cu fnvăJătură a diaconului Coresi (1581) şi în Psaltirea de la Alba-Iulia (1651). Cuvântul este atât de bine
înrădăcinat în sistemul lexical al limbii române, încât a produs şi toponime, dintre care
cele mai cunoscute sunt Turnu Măgurele şi Turnu Severin ; vezi şi satul Turnu din
judeţul Arad, azi parte a comunei Pecica, sau Turnu Roşu.
şi

Consideratii
, finale
O primă privire asupra materialului lexical selectat mai sus arată că atât adstratul maghiar,
cât şi cel german se sustrag încadrărilor prea stricte, datorită faptului că ambele zone
de contact sunt caracterizate de o variabilitate deosebit de ridicată : extensia de aproape
şapte secole a axei temporale (c) lasă loc unei dinamici marcate în axa socioculturală
(b), ceea ce face ca, la nivelul lexicului, stratificările de registru să fie complicate de
stratificările istorice. Aşa se explică de ce, în condiţiile în care vocabularul românesc,
la fel ca vocabularul tuturor limbilor, suportă delimitări interne după câmpuri lexicale,
influenta maghiară şi cea germană nu pot fi observate exclusiv în unele dintre aceste
câmpuri : cuvintele selectate mai sus sunt cuvinte obişnuite, pătrunse de regulă în fondul de bază al vocabularului românesc. Este adevărat, ca observaţie cu caracter general,
căflec şi şurub, laolaltă cu altele mai puţin uzuale, precum bucşă, şaibă etc., aparţin
unui registru mai apropiat de limbajele tehnice, şi că oraş şi vamă denumesc elemente
de civilizaţie, însă aici ele stau împreună cu pătrunjel, pesmet , şold etc., care desemnează
obiecte din realitatea de zi cu zi.
Dacă tabloul dinamic alcătuit din cele două coordonate menţionate se situează între
română şi maghiară, respectiv între română şi germană, în interiorul românei el devine
şi mai complex pe axa spaţială (a). Se constată astfel o diferenţiere netă între limba
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regionale, în care elementul de adstrat este considerabil mai bogat :
e de la sine înţeles că termeni precum fideu „capac" < magh. fedo, fiteu „sobă" <
magh. fiito, foraibăr „clempuş, şurub cu aripioară folosit pentru închiderea uşilor şi
geamurilor" < germ. Vorreiber , leveş „supă limpede de carne" < magh. levese tenchi
„porumb" < magh. tonk „tulpină (de porumb)" etc. sunt exotici pentru o bună parte a
vorbitorilor de limbă română. Tot aşa, dacă la nivelul românei comune tuturor vorbitorilor de dacoromână se constată o difuzare nondiscriminată a elementelor maghiare şi
germane în mai toate registrele lexicale, acest caracter indiscriminat se accentuează pe
măsură ce se pătrunde mai adânc în grai, unde cultura materială determină un amestec
marcat al cuvintelor între limbi, mergând uneori până la crearea de contexte asemănătoare
unui idiom de tip pidgin, ca în enunţul inteligibil pentru locuitorii judeţului Bihor de la
graniţa cu Ungaria: cân' o şivăit vonatu pă dri alomaş am andălit-o de-a cherestulu
că-i mai chiozeleb „când a şuierat trenul în dreptul gării, am luat-o de-a curmezişul/în
diagonală, că-i mai aproape".
Un factor ulterior, care determină complexitatea celor două adstraturi în discuţie,
constă în aceea că cele două zone de contact (a) interacţionează între ele prin intermediul unei a treia zone dintre germană şi maghiară sau (b) interacţionează cu româna prin
intermediul altor zone secundare, date de întâlnirea germanei, respectiv maghiarei cu
celelalte limbi vorbite în spaţiul geografic al dacoromânei. În prima categorie se încadrează o serie de cuvinte de origine germană intrate în română prin maghiară, precum
riglu „zăvor, încuietoare", care e la origine germanul Riegel , intrat prin intermediul
magh. rigli , sau mai familiarul tanti , apelativ familiar pentru doamne, care e la origine
germanul Tante , intrat în română prin magh. tanti . În a doua categorie intră ceea ce
terminologia germană denumeşte Wanderworter „cuvinte călătoare", precum cofă sau
cramă. În cazul lui cofă, cuvântul german Kufe a fost preluat în limbile balcanice, unde
a dat kofa/kova în bulgară şi în sârbă, kofe în albaneză, kova în turcă şi kofa în maghiară.
În română, cuvântul a avut o cale de pătrundere multiplă : în Transilvania prin maghiară,
în Banat prin sârbă, în Muntenia prin sârbă şi bulgară, iar în Moldova în parte prin
maghiară, în parte prin turcă. În mod similar, germanul Kram „prăvălie" a trecut în
polonezul kram „han" şi în sârbescul krama „cămară", de unde îl avem şi noi în română.
Pătrunderea prin sârbă explică slaba reprezentare a termenului în Transilvania, unde, cu
sensul de „prăvălie", este înlocuit de boltă < magh. bolt , iar pentru cel de „structură
pentru prelucrarea strugurilor şi depozitarea vinului" nu există un termen specializat.

*
Privite din perspectiva limbii române literare, ambele adstraturi , german şi maghiar,
surprind prin firescul lor : la nivelul lexicului ele constau din cuvinte pe care azi le
folosim frecvent fără să trezească în conştiinţa vorbitorului sentimentul originii străine.
Aceste cuvinte reflectă coexistenţa în acelaşi spaţiu geografic a românilor cu maghiarii,
cu secuii şi cu ceangăii, pe de o parte, şi cu saşii, cu ţipţerii şi cu şvabii, de cealaltă,
în vreme ce felul în care ele configurează fiecare dintre cele două adstraturi în parte
face dovada unui echilibru rar observabil pe o durată atât de îndelungată : în interiorul
arcului carpatic, cele trei popoare au reuşit să coexiste în simbioză, fără ca aceasta să
le prejudicieze identitatea, iar rezultatele lingvistice ale acestei simbioze au iradiat în
întreg spaţiul românesc şi fac parte integrantă din structura lexicală a limbii române.

