CRITERII DE DETERMINARE A ÎMPRUMUTURILOR
SĂSEŞTI ALE LIMBII ROMÂNE *
DE
VASJLE
ARVINTE
Studiul stratigrafic al împrumuturilor de ongme germană ale
limbii române, bazat pe cunoaşterea principalelor etaps istorice în
care a avut loc contactul dintre cele două limbi, lntimpină mari
dificultăţi atunci cînd e vorba de a separa elementele aşa-numite
săseşti, pe de o parte, de cele numite, impropriu, "şvă.beşti", germaneaustriece şi germane moderne, pe de altă parte, care au pătruns în
română după secolul al XVIII.-Iea.
Această situaţie se datorează mai multor cauze. In primul rînd,
trebuie avut în vedere caracterul general al qreiurilor săseşti din
Transilvania şi poziţia lor aparte printre celelalte dialect4 germane
şi în cadrul dialectologiei germane 1. În realitate, ceea .ce numim
de obicei <U§.lf;tşăsesc tJ;"i:lnilv.ăneaneste ..rezltaţll.L ..lJ.n.llL
....ClIlleştc
de dialecte germaIl.e'Car.e(l ..clllraLtiII.JpîIlcl.IuIlgat.Din elemente foarte
disparate la origine. s-a ajuns la constituirea, în anumite zone, a
unor noi unităţi dialectale, avînd, de cele mai multe ori, un caracter
eterogen, adevărate "graiuritipice de colonişti" 2. încît astăzi este
imposibil de a Identifica aceste unităţi dialedale cu vreunul din
dialectele vorbita. în Germania. Cercetările recente au ajuns la concluzia că vechea concepţie despre originea pur renană a coloniştilor
germani din Transilvania (reprezentată de Fr, Madenburg, G. Keintzel, G. Kisch, A. Schullerus, R. Huss şi alţii) era neîntemeiată. Dacă
adăugăm la aceasta şi faptul că noii colonişti, veniţi în Transilvania,
* Vezi versiuneaIranoez.ăîn "RevueRoumainede Iinquistique",X, 1965,1·-:1.
p. 127-132.
1Vezi K. K. Kloin,Zl1JSiedlungsgeschichLe
und Spraclujeoqraptuc
det mit/elaltetlichendeuischenSiedlunqenin Siebenbiirqen,
In "SiebEcnbi)rgische
Mundarten".
Berlin,1959,p, 46: "Undnach wie vor bIeibtSlobenburqen
in Fraqender deutschen
Mundarlforschung
ein Testfallder Wissenschaft".
2 VeziHorrninoKlein,Die BistritzetMundartverglieclwnmitdem Sprachat
las
des DeuischenRciche.Marburq,1927,p. 1:39urrn,
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Banat şi Bucovina după secolul al XVIII-lea, aparţineau, de asemenea,
în Ce priveşte limba, unor dialecte foarte diferite, vom înţelege încă
şi mai bine caracterul eterogen al graiurilor qermana existente în
România, care au suferit, de altfel, şi o influenţă permanentă din
partea limbii germane literare. Din punctul de vedere al lingvisticii
româneşti, această stare de lucruri ne face sti înţelegem mai uşor
de ce, uneori, este deosebit de dificil de a stabili etimologia unul
mare număr deliiipmmuturi . germane ale românei şi de Ce unele din
aceste Tinprumuturi prezintă, sub aspect fonetic, trăsături care aparţin
fiell()X, ....tp< .1Ilai.ye<:bj..pin istoria limbii. germane!. fie unuia saII
alt1Jia 9.inţr.pREi,nsLpa.llS.
dialecte germane. Româna posedă, de pildă.
cuvinte de origine germană în care s-a produs "a doua mutaţie
consonantică", după cum ea cunoaşte altele în care acest fenomen
nu apare. Uneori, acelaşi cuvint cunoaşte ambele forme.
Dificultatea de a separa, într-o manieră mai sigură, elementele
aparţinînd stratului săsesc de. cele .. de origine germană recentă ar
putea fi rezolvată mai uşor dacă ar exista un dictionar c om p 1e t
al graiurilor săseşti. Este adevărat că există Siebenbiirgisch-Siichsisclies \Norteibucti, a cărui publicare a fost începută de A. Schullerus
în anul 1908. Dar elaborarea acestui dicţionar Il-a fost încă terminată,
din el existînd numai un număr de Iascicule, altele fiind astăzi în
curs de pregătire. Această lacună prezintă un real dezavantaj, care
se reflectă atît în lucrările mai vechi consacrate elementelor germane
din limba română, cît şi în dicţionarele noastre etimologice.
ÎnaJar
de contactul direct - .la nivelul graiurilor populare dintre români şi . germani, . anumite împrumuturi au putut pătrunde si
rinil1t.rllldi1JLaltor
lilnbi. îndeosebi ale popoarelor vecine (maghiară, sirbă, ucraineană. poloneză). Se explică în acest fel existeriţa unor va.riante regionale ă.le aceluiaşi cuvînt în qraiurile
rlacoromâneşti, varifjmte . (:ilre . există chiar în limbile care au servit
dr.ppt inferllledia.r.,.9u toate acestea. nu trebuie să pierdem din vedere
faptul că saşii· au trăit timp îndelungat în mijlocul unei mase compacte de români. (aproximativ opt secole). Ei au întreţinut cu românii
tot felul de relaţii (economţce, culturale, sociale), ceea ce ne obligă
să avem întotdeauna în minte posibilitatea ca un cuvînt oarecare
qerman.csă fie de. origine. săsească. în primul rînd, mai ales dacă i se
pot· aplica, printre altele, unele dintre criteriile pe care le vom
enumera în cele ce urmează.
Din cele arătate mai sus, rezultă că problema de care ne ocupăm
aici, puţin studiată pînă în prezent, este mai ales o problemă de metodă. Ea prezintă interes atît pentru istoria limbii române, cît şi
pentru cercetările etimoloqlce asupra vocabularului românesc sau
chiar şi săsesc.
Criteriile care ne ajută să determinăm împrumuturile săseşti ale
limbii române pot fi împărţite în două categorii: generale şi fonetice.
1. Din prima categorie tnentionăm următoarale :

3

îMPRUMLlTllRlLf
S,\S[jŞTI
ALE
LIMBI!
ROMANE

99

1. Elementele săseşti, chiar acelea al căror caracter strict reqional este evident, sînt mai bine încadrate în. sistemul fonologic
românesc. Ele sînt, Ca să spunem aşa, mai "românizate", ceea Ce însearnriă că nu se observă imediat oriqinea lor străină, Pentru a
ilustra aceasta, este suficient să punem fală în faţă cuvinte ca
U>rde/(i,ţoaqăt, TOnbd,şold, şură, icuuiuni etc" de oriqine săsească.
cu imprumuturi qerrnane recente ca /)ormaşin, ealtmaizl, iIaşînJug şi
multe altele, care abundă în terminologia meserlilor. Pentru a folosi
nişte termeni germani foarte potri vIţ.i în această situaţie, primele
elemente sînt "Lehnw6rter", celelalte .Fremdworter".
2. Un al doilea criteriu, strins legat de primul, .se referă la
veSU.irn.l:i.Sl.
J.mPEIlJllturil?rsseşti. Această vechime poate .fi probată,
în foarte multe cazuri, . cu ajutorul documentelor de limbă română
veche, în care există cuvinte cleorigine săsească cum ar fi a căptuşi
(şi căptuşeală),.a jejui,şlreang,lroS .. $i multe altele.
3. Cum a arătat şi 1. Borcia=îii lucrarea
Deiitscb» Sptacbelemerite Im Ruutănisctien (în "Jahresbericht des Instituts fur rumanische Sprache zu Leipzig", X, 1904, p 142 urm.), vechimea un OI
elemente qerrnane-săseşti este eviden IEi. atunci cînd ele ..clenumesc
realităţi ..dinJ;:yul MediuJecazulcu
turn, scuti, pîrâar, maier, 'măieran etc.) sau aparţin unor termin ologii profesionale mai vechi (de ex.
jefui, ţoaqăr, ierdelă, hinqher, ţiglă etc.).
4. În unele cazuri, se constată evoluţii semantice care au putul
surveni numai într-o perioadă mai îndelungată, Un exemplu va fi edificator în acest sens. Rom. ţandură "bucăţică (subţire şi lunguiaţă)
care sare dintr-un lemn, dintr-o piatră etc." are ca etirnon săs,
zqtidei, în ALR tu6ndâr
"iască", al cărui sens fundamental se găseşte
o,
în germ. ziinâen "a. aprinde" şi în qerrn. Zunâet ,;mulmiges Holz,
getrockneter Baumschwamm zum Feuerfangen" (vezi Fr. Kluqe, Etvmologisches Wărlerbuch âet âeuisciien Sprache,ed. a 17-a, Berlin,
1957, p. 898). De la sensul .,iască pentru aprins focul" s-a trecut la
cel de "slucea" şi apoi la cel de "bucăţică desprinsă dintr-un obiect",
în general. s!e,ţSEt
PEPl/abil .ărăpîndir?a
.cu:lniul ui . ţondl1.râ.(cu
varianta tandara)· ÎIi .grai urile româneşti. stă în legătură cu faptul că
oraşele locuite de. saşi din Transilvania furnizau in timpul Evului
Mediu aSemenea produse populaţiei rurale româneşti.
5. Vechimea lor in română explică faptul că anumiţi termeni de
origine săsească stau la baza unor destul de numeroase familii de
cuvinte sau intră în multe expresii idiomatice. De exemplu, şolrl a
servit ca punct de plecare pentru cuvinte ca el şoldi, şoldiu, şolduit,
şoldar, şoldeală, :;;oldiş, şoldmos; de la ştreang s-au format derivate
ca ştrengar, i;;trengc1rită,,ştrengc1resc, ştrengăr8şte, ştrengdrie; ţandără a dat naştere lui a tăndaIi, ţândărică, ţăndăros şi apare în expresia a-I sări cuiva tcmdăra etc.
6. Un alt criteriu care trebuie luat în consideratie este
multe
cUrea teritorială. a . imprumuturilor săseşti. Cele mai l'ransi1vClnia
CUlloscute în qmi.uri1e rOlllânE)ştidin centrul ţării, din
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propriu-zisă, şi au un caracter .strict re9iona1. Situaţia e lesne de
Îtrţeles;'deoareceaici· se află principalele ţinuturi în care a avut loc
românilor cu saşii. In această arie centrală circulă cuvinte de origine săsească cum ar fi bug]ă "căpiţă eJeHn", coriă "paner", ierdelă "măsură de capacitate", ficildără "şopron", bebel«
,.ragilă, darac", pipă "canea" şi multe altele, a căror extensiune poate
fi urmărită cu ajutorul hărţilor Aitosuiu! lingvistic român. O altă arie,
mult mai întinsă, înglobează jumătatea de nord a ţării: nordul Transilvaniei, Crişana, Maramuresul, Bucovina şi, uneori, jumătatea de
nord a Moldovei. Centrul de iradiere trebuie să-I fi constituit coloniile săseşti din ţinutul Bistrita-Năsăud. Aria poate fi ilustrată cu
izoqlosels unor cuvinte ca ciuliă "momîie, sperietoare în lan", striu
"buchet de flori", stroh "scuturătură de fîn", btociăt "rolă" şi altele.
Acest criteriu al repartiţler teritoriale implică totuşi unele restricţii. Într-adevăr, avînd în vedere natura relaţiilor dintre români
şi saşi, împrumuturile săseşti nu s-au limitat numai la ţinuturile de
peste munţi. Datorită le9ătllrilor ..comerciale intens şi. a schimbului
de meseriaşi, aceste cuvinte au pătruns şi dincoace de munţi. Există
cuvinte de ()rigil1esăsească cu o largă răspîndire pe întregul teritoriu
dacoromân şi care au fost: primite şi în limba română literară: a căp/' tusi, oclielcui, şură, şold şi altele. Această, constatare ridică o problemă
de metodă pentru cercetările etimologice. Este mai plauzibil să sustinem că la baza unui cuvînt. românesc ele origine germană
veche, cuvînt răspîndit în toată ţara, se află un etimon din qraiurile
săse$tidiif Jransilvallia, decît să apropiem acelastrcuvînt de una
din variantele pe care termenlllgrmClnIe:CiprimHînlilllbj
ca
ucraipana,poloneza, ceha sau slovaca. Cu toate acestea, constatăm cum
unele dicţionare (ele pildă Dictionarul limbii române moderne) preferă
să indice etimonuri provenite din limbile amintite. ş pl:9ceggază În
aceeaşi manieră chiar cînd e vorba de termeni atestati exclusiv în
regiunile sudice ale ţării, cu toate că acolo nu există nici un fel de
inf1l1enţăvc:raineană,. cehă, slova că etc. Dimpotrivă, luînd în consideraţie relaţiile comerciale foarte strîns, ca şi lgăturile. de ..altă
naturăj) c.Ee()lteJ1ia şi .l\1untelliale-au întreţinut de-a lungul. Evului
Mediu. cu orCişele Braşov şiibiL1J ..l?lJ..t)p1explica peneiraţiile de termeni d origine .şElsaşcă în regiunil(" străbătute de vechiUl drum
comercial de. pe Valea .oIiJ,lluisall dc ..drup1111Braşov Bran-I3uSureşti. Mai multe hărţi ale Ailasului lingvistic român atestă această
realitate. Există chiar cazuri cînd anumiţi termeni de origine săsească
persistă exclusiv în graiuriJe româneşti de dincoace de Carpaţi, în
vreme ce ÎII Transilvania ei au fost Inlocuiţl pnin cuvinte de origine'
maghiară sau germană modernă.
Această repartitie teritorială a elementelor săseşti, fără a putea
fi considerată ca un element determinant în problema de care ne
ocupăm, nu trebuie totuşi ignorată, mai ales dacă ţinem cont de
faptul că ea nu coincide cu difuziunea teritorială a elementelor germane care au pătruns după secolul al XVIII-lea. Acestea din urmă alcă-
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tuiesc un strat mult mai elt"nsîn partea ele sud-vest a ţării, în Banat,
precum şi in partea de nord şi nord-est, in Bucovina şi parţial în J\1aramures. regiuni în care colonizarea "şvahilar'" a fost foarte puternicii
7. O ami situaţie, mai rară, dar semnificativă, este păstrarea în
unele graiuri româneşti a anumitor cuvinte sau variante fonetice
care au dispărut intre timp din graiurile săseşti. De pildă, rom. roaba,
PE::care Tiktin îl apropie de ceh. robatna, pe care Candrea şi Scriban
îl identifică cu sl, rob, iar Dicţiotuuul limbii române moderne îl lasă
fără etimologie, provine din v. săs. Rnbbet "Bahre, Traqqerăt mit
einern Rad", "Schiebkarren", faţă de germ. Radbahre .Jdem". Cuvintul săsesc e atestat în documentele săseşti din secolele al XV-Iea
şi al XVI-lea (vezi Siebb=Săctis. \:VOIt.,V, p. J4), dIdispărut din graiuri1e'
săseşti actuale, dar trăieşte in cele româneşti. Etimoloqia aceasta fusese
dată încă de C. Lacea, în .Dacoromanla", 1]1, p. 745, şi nu înţelegem
pentru ce nu a fost acceptată.
Fonetisme săseşti vechi se menţin în cuvinte româneşti ca struţ,
slroh, straţac, în care s- iniţial, din qrupul consonantio, nu s-a transformat în S. Ulterior, prefacerea a avut loc În graiurile săseşti. Acelasi fapt poate fi constatat şi într-o serie de toponimice româneşti de
origine săsească, cf. tooon. Stenca, Sietm (şi Ştena) < Stein, apoi Soldor [ii], Saldort (anul 1496). faţă de genn.Schaldolf etc. (vezi 1. Boreia, op, cii., p. 236--237). De altfel, numărul toponimicelor româneşti
in care s-a conservat un aspect fonetic mai vechi al graiurilor săseşti.
care poate fi verificat cu ajutorul documentelor săseşti, este cu mult
mai mare (vezi 1. Borcia, op. cit., p. 222 şi urm.).
Rezultă, deci, că graiuriIe româneşti pot oferi anumite mărturii
care interesează
istoriamaghiare,
dialectuluicumsăsesc
din Transilvania,
de
altfel,
şi istoria limbii
a dovedit-o
:E'.Petrovicica,
3. Importanta limbii române pentru unele probleme din istoria limbilor
slava este un fapt cunoscut.
II. Cum am arătat şi mai înainte, în anumite cazuri este posibil
de făcut distincţia dintre elementele săseşti şi cele qerrnane moderne
bazîndu-ne şi pe criterii fonetice. Un studiu asupra acestui aspect al
problemei ră.mîne încă de făcut. 1. Barda, op. cit., p. 147, atrăgea
atenţia asupra dificultăţii pe care o prezintă o asemenea cercetare.
El renunţă să o facă în capitolul consacrat foneticii din studiul său.
Trebuie precizat că obstacolul principal îl constituie marea varietate
fonetică atît a qraiurilor săseşti, cît şi El celor germane maLrecE!nte.
esa-numlte "şyăb(3şti". care este urmarea amestecului şi denrvelărllor
diulecVile produse între timp.
Nu considerăm necesar să prezentăm aici toată gama de corespondenţe fonetice.gennane-săseşti-româneşti. Pentru ilustrare, ne vom
limita numai la cîteva fapte semnificative, luînd ca punct de ple3 Vezi E. Petrovici,O ţxuticulatitatea ionettsmulutmaghiaroqlindităîn elementelemaghiareale limbiiromâne,in ..St, cerc.st.",SeriaIII,3---4,an. V, Cluj,1954
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care formele cîtorva elemente săsastl care există În română. Vom
reveni în altă parte asupra întregii probleme.
I. In cuvintele împrumutate din săseste, vocala d. în anumite
condiţii (cînd e precedată de l, r, de qrupuri consonanticr, avînd un
s- iniţial şi uneori şi de alte consoanej apare ca diftonq, ea
ia.
n sau ,..,
Diftongarea afectează, de asemenea, şi vocalele c')şi t'li care devin io,
respectiv iu. Cîteva exemple : .rom. ţeaţ,
ro faţă de germ. Latle şi săs
Latz (dar şi Leaiz] , v. rom. şi dial. şteand (rom. mod. ştand şi statui),
[aţă de germ. Stand; rom. ştreang, faţă de qerrn. Strang i rom cleampă,
faţă de germ. Klampe, în sfîrşit, cuvinte româneşti ca steamp, buştean, ştiom», sttolnă. şUump şi altele. Originea săsească a acestui fenomen a fost arătată de N. Drăganu, EOmologli. Elemente germane şi
săseşti, în "Dacoromania", III, p. 709. 1. Borcia, op. cit., p. 240, menţionează, de asemenea, această diftonqare, fără a specifica originea
ei săsească.
2. În cuvintele împrumutate din săseşte se întîlneşte Ionemul consoană z (= j), care se găseşte în graiurile săseşti din Transilvania,
dar nu există în limba germană literară (cu excepţia unor termeni
străini. de dată recenUî).Aici anare spiranta s (pronunţată z). Cîteva
exemple: glajă, o ţeţui, ji(1)t, Gbijasa (nume de loc). In împrumuturile recente apare z:a zeţui. zetar etc.
3. Spiranta vel ară surdă ch (h) în poziţie finelă, în împrumuturile
mai vechi, din săseste. este reprezentată prin 1, v sau zzconsonenttc.
ca şi în cuvintele provenite din slavă sau turcă, în vreme ce în
împrumuturile recente din germană. ea este redată prin velara ocluzivă c. Exemple: bIeI, plev, pleu. ctc., pe de o parte, şi
Iantoc, ş.i1boc,.pe altă parte.
4. Imprumuturile în care nu apare cea de a doua mutaţie consonantică germană -- există cîteva exemple --'- provin cu siguranţă
din dialectul săsesc transilvănean, în care acest fenomen nu s-a
petrecut în toate cazurile. Exemple: rom. pipe "canea li, faţă ele germ.
Pieile, rom. perţ « săs, piCiI!)
, faţă de germ. Piirsich, rom. cop "vas
de lut". faţă de qerrn. Kopf (în rom. există şi forma cu mutaţie COnsonantică cafă, tot de oriqine săsească). În constituirea dialectuhd
săsesc au participat şi elemente provenind din germana de jos (niederdeutsch) 4.
Numărul acestor fenomene este cu mult mai mare. Considerăm,
însă că cele prezentate sînt suficiente pentru a dovedi că efortul de
a clarifica această problemă poaie fi încununat de succes.
Folosirea criteriilor fonetice şi a celor care Se referă la condi·
ţjile istorice în care s-a produs contactul lingvistic cu saşii transEvăn(ni va permite realizarea unei istorii cît mai complete a fiecărui
4 Vezl AnnelieseBretschnei.der,
Ein Anieildes Niederdeutschen
an der sieben·
biiruischenSpra.chlandschalt,
în "Nieo(Orcleutsche
Mittdlungen".Jg. 11 (1955).
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cuvînt, cerinţă primordiala a cercetărilor etimologice moderne. In
acest mod, va putea fi mai bine cunoscută natura contactuluj lingvistic reciproc şi, în acelaşi timp, şi raporturile economice, sociale şi
culturale dintre români şi populaţia germană din ţara noastră.

CRITERES POUR DETERMINERLES EMPRUNTS SAXONS DANS
LA LANGUE ROUMAINE
RESUME
L'etudc stratigraphique des ernprunts allemands dans Ia Ianque
roumaino se heurte il des difficultcs consielerables lorsqu'[j est question eledistinquer les elernents soi-disant saxons de Tr ansylv an.ie d'une
part, des t='lements qu'on appelle improprement "souabes", germanoautrichiens et allemands moderne, d'autro part, qui ont penetra en
rournain apres le XVlfl-eme siecle.
L'auteur presante tout d'abord une serie de criteres generaux
concernant les condltions historiques OU le contact entre le roumain
et le saxon a eu lieu, ensuite, il en presente d'autres, de natura phonetique, au moyen desquels an peut distinguer Ies emprunts plus
anciens faits au saxon des emprunts rccents du roumain a I'allemand.

I

