
NOTE LEXICALE ŞI ETIMOLOGICE 

Hândra-măndra arlv , în DAI, in cadrul articolului liandră, este consemnat adverbul 
handt a "fAni treabă, degeaba", tn legătură cu care este pus şi hanârn-manâra, Inregistrat. In 
Iocuţiunca advcrblală d-11 lwnd(r)a-mand(r)a ("degealla,.ln zadar, fără rost") pe baza unel 
cornun icăr-i Iăcutc de Aron Torniac din localităţile vicovu de Sus şi Strajarlădăuţ.i. Substan- 
tivullwndră este considerat de căl.re redactorii n.A Ca provenind din maghiacllihandra "zdreanţă", 
iar pentru cuvintele subsumat« acestuia se [ac doar referiri etimologice la clU'va verbe maghiare 
care înseamnă Incoace şi incolo", "a se pripi, a faee sau il da gata un lucru in grabă" etc., 
ceea ce n n r(zolvil etiwologia cuvin tclor care au o altă valoare gramaticală declt aceea verbală. 

în ])H IV (1927), p. li7, Vasile Bogrea sugerează şi alte poslbf lităţ! etimologice pentru 
handra-mandra , considerind C8. ar putea avea fie () origine onomatopeică, fie o legătură cu 
cuvtntul m( ndre. Forma Iiandro-rnanâra apare ca adverb într-o strigătură din Bucovina, culeasă 
de S. FI. Marian : Hatulra, matula prin grâdiml/Cl1rechi verde cuvsliinină". Este coment.at ă 
de acad. Al. Craur care, tncadrtnd-o In categoria expresiilor compuse din două cuvinte care 
rimează Între elr',afirrwl : "PenLru mine este limpede că avem de-a face cu cuvinte fabricate 
prin simpla schimbare În In a couso anet iniţiale a unor cuvinte cu structură uorrnală'", 

Deci, dllpti autorul citat, forma rnandra este creată din Iiandra prin transformarea lui il 
Iniţial in 111, prercrmta pentru m In a doua parte a expresiei fiind considerată drept rezultat 
al unei influenţe turceşti+, Deşi remarcă eforturile făcute pentru a se găsi etimologii străine şi.Ia 
formulele rimate de acest tip, acad. Al. Graur acceptă, ca sigure, numai etlmologia germană 
pentru şahăr-maliăr şi cea turcă pentru t cchcr-rnechcr>, ' 

Handra-rnandt a parc Intr-adevăr un lexern cu redupllcarc format pe b azâ de rimă tn 
limba română din handra ; dar existenţa unei variante la care partea a doua a eresiei Incepe 
cu b- şi apropierea semantică dintre aceste forme ne determină să crnttcm şi oaltă ipoteză e ti- 
molog!că. " 

Într-un glosar din nordul Munteniei, In localitatea Mătău-Ctrnpulung, este Inregititrat 
adverbuillondro·bonrlro InsemnInd .totuna, de colo plnă colo" şi expresia a fi de Iwndro·bondro 
cu sehsul Ha ti la discreţia oricui (pentru servic!i)"6. În acelaşi glosar este comremnată şi varianta 
andăra-bundăra "alandala", In localitatea Păuşeşti Otăsău-Băile Govora7• 

Prin Bucovina, Intllnlm lnLcrjecţia }wdor .. bodor Intr-o ghicitoare culeasă de Leca Morariu : 
Ţitilr-piţăr stă pe grindă/Rodor-bodor lnlrd-n lindă/ŞI vorb(şle ungurrş/e/Nu şti nimeni ce grâicle 
(Rlnduuelelc)B. 

August Scriban Inregistrează forma 11011dron-bolldron, considerind-o interjecţie care 
Imită vorbirea nclnţeleasă a unui străin, şi o cxempliflcă cu un citat personal: ce toi hondron- 

1 FolosIm alJrevkrile din Dictionarul limbii romdne (DLfi). 
2 Ilore şi chiui/uri din Bucovina, Bucureşti, 1911, p. 180. 
2 Al. Graur, Etimologii Ţomdncşli, Bucureşti, 1963, p. 20. 
4 "Deoarece !n turceşte procedeul este vechi şi foarte răsplndit, trebuie să credem cii 

de acolo a fost introdus In dacoromână, In aromâl1ă şi In bulgară"; op. cit., p.23. 
 Id., p. 19. 
G Petre Comun, Glo.wr dialectal, Bucureşti, 1939, 5.V.; S.V. anddra este consemnată şi 

forma llOfld(o)ro __ o bond(o)ro. 
? Ibidem, s. v. andăra; defhliţl1le aparţin autorului glosarulllL 
8 Şez;iitoarea', voI. XVIII, 1922. p. :/08. 
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botulron pe aici? Pentru etimologie sint indicate două cuvinte maghiare: hadarni a vorbi prea 
repede" şi Iuuiarni "a vorbi neinţeles'". 

Cel mai recent dicţionar istoric şi etimologic al limbii maghiare, A. maqlujar ny<'l/lliJrlneti- 
eiimoloqiai sz6tdra10, inreglstrează substantivull/(/ndaba]da, cu varianta dialectală liandra bandra, 
tnscmnlnd "lăudăroşenie, neseriozitate, nechibzuinţă". In maghiara din Transilvania este atestat 
şi adjectivul handra-batulra eu sensul de "fluşturatic, năuc, zăpăcit"U.Apropierea dintre aceste 
două regionalisme (substantiv şi adjectiv) şi adverb ele româneşti Iwnd(o)l'o-bond(o)ro, atulăra-ban- 
dăra ni se pare destul de evidentă şi credem că In maghiara dialectală se află originea cuvintelor 
româneşti. Hatidra-mandra ar putea fi rezultatul transformării cuvintului maghiar Iumdra-ban- 
âra, modificarea celei de a doua părţi datorlndu-se tendinţei frecvente in limba română de tre- 
cere a lui b la m in cazul formulelor rimate--'. 

Varianta Iianâra-manda, pe care acad. Al. Graur13 o consideră greşeală de tipar 1n cartea 
lui S. FI. Marian, a fost comunicată şi de către Aron Tomiac şi se poate explica prin oscila- 
ţiile de formă chiar ale etimonului maghiar. 

în ceea ce priveşte interjecţiile hodor-bodor, tntllnltă prin Bucovina, şi hOndron-bondron, In- 
regtstrată de August Scriban care Insă n\! precizează aria de circulaţie, credem că ele reprezintă 
o dezvoltare pe teren românesc, prin schimbarea valorii gramaticale, a maghiarului hanâra- 
bandra , datorită rezonanţe! acestui cuvint, adeseori neînţeles de ascultătortw. 

Nandraliu s.m. în DLR este Inregistrat ea regionalism cu circulaţie prin Moldova. In 
privinţa etimologiei, redactorii au ezitat, făcînd doar trimiteri la nanâroş şi hatulralău, Lazăr 
Şăineanu, în dicţionarul său'>, consideră ca posibilitate etimologi<:ă .. fuziunea din un (11) andralău, 
de origină necunoscută'<". 

Dacă analizăm aria de circulaţie a lui nandralău (după DLR), observăm că aceasta coincide 
cu a lui banâralău (după DA), ceea ee confirmă ipoteza aglutinăril dintre articolul (sau numeralul) 
un şi handralăn, urmată de afereza lui h, în consecinţă, credem că pentru nandralău se putea 
da ea sigură etimologla UIl + hanârolău'", 

Năndraş s.m. Este considerat in DLR cuvint regional tntrebuintat prin Moldova18, cu 
etimologia necunoscută. 

Prin Transilvania şi Banat circulă două derivate, nume de agent, in -aş formate de la 
substantive: »anâraş'» (din oandră + suf. -aş) şi vandrocaş20 (vandroc + suf. -cs), ambele In- 
semnind "călător, vagabond, hoinar, pierde-vară, ştrengar". Ţinind seama de productivitatea 
suflxulul -aş avind ca rezultat cuvinte care indică starea in care se află persoana denumită, 
putem presupune posi hîlă şi apariţia unui derivat de la lianâră (varianta moldovenească a lui 
/landră) cu sufixul -aş, schlmharca lui Iz iniţial in Il putlndu-se datora tot aglutlnărli (lIn +* 
llUndraş> naIldraş). 

9 Dlcţionaru limbii roma.nrş/i, Iaşi, 1939, s.v. 
10 VoI. II, (H-O), Budapest, 1970, s.v. 
11 Szinnyei J6zsef, Jl/Iagyar tajsz6tar, [II], Budapest, 1893-1896, S.V. 
12 în virtutea acestei reguli, Al. Graur, Alte etimologii romllneşti, Bucureşti, 1975, p. 60, 

l)resupune In cazul cuvintului mdian ea posibil un etimol1 care să Ineeapă cu b-. 
13 Etimologii •.. , p. 18. 
14 Ca formă, hodor-bodor se apropie şi de maghiarul hadarl-badarl .vorbărleM, atestat 

1n dicţionarul citat al lui Szinnyei. 
15 Dicţionar universal al Zimbei române, [Craiova, 1930]. 
16 liandralău este variantă a lui vaIldralău provenitdin maghiarulvandorlâ (cf. SCRIBAN. 

D., DM). 
17 Dintre cei care s-au mai ocupat de acest cuvint, fără a fi citaţi In DLR, notăm: 

August SCl'iban «()p. cit.) care, deşi il tratează Intr-un articol separat, la paragraful etlmologlc 
face aprecierea că nandralău este variantă "din llandranău" ; acad. Iorgu Iordan, In Stilistica 
limbii române, Bucureşti, 1944, p. :349, şi Al. Ciorănescu, DiccÎrnario Etimol6gico Rumano. 
Univcrsidad de La Laguna, 1958- J9Gl, s.v.l1andra, '1007, Il consideră variantă a lui bandralău. 

18 La izvoarele indicate în DLR, mai adăugăm un glosar din Baia şi Bogdăneşt1- 
Fălticeni, publicat tu revisla "ŞezăL{)area", voI. XIX, 1923, p. 12. 

10 CI. Lucian Costin, Graiul bănăt un, Timişoara, 192(j, s.v. ; ALR II 2885/27, 36, 76. 
20 CI. Gnstav "\Veigand, ".Jahresberieht des Instituts fiiI' rumanische Sprache (Rumă- 

nisches Seminar) zu Leipzig", III, 1896, p. 315, in forma fondrocaş; Lucian Costin, op. cit., 
s.v. PfJl1draş; Ştefan Paşcf\, Glosar diah:tal, Bucureşti, 1\)28, s.v. vandroc ; ALR 1 1553/5: CV 
1951, nr. 5. p. 27, in forma fondrocaş. 
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Veşteji vb. IV. Verbul a oeştrjt , creat pe teren românesc din adjectivul peş/rd (moştenit din 
latină), a preluat din valorile semantice de bază ale ct.imonului următoarele semnificaţii: 

l. Ref 1. şi t r a n z. "A deveni sau a face să devină vcşted ; a (se) ofili", 
2. Ref 1. şi in t r a n z. Fig. (Despre oameni) "A-şi pierde forţa, vigoarea, vioiciunea; 

p. e x t. a Imhătrlni , a (se) trece"21. 
în afară de aceste valori justificate etimologic, mai apar, la nivel livresc, alte cîteva sensuri 

tranzittve, considerate figurate de cei mai mulţi autori de dicţionare mai vechi sau mai recente, 
pe care ne-am propus să le discutăm. 

1. Sensul cu cele mai vechi atestări este "a păta, a nccinstl , a dezonora" şi apare la Nicolae 
Filimon: Femeia ela mlndră şi uşure de minte calcă În picioare credinta juratii soţului ei, ncstejaşie 
onoarea sa şi a familiei22 şi la D. Bolintlneanu : Cînd tu raei o [aptă bună/Fiii tăi o nestejescs", 
Lazăr Şăincanu n Inregistrează In dicţionarul citat ca sens separat, definindu-I prin "a defăima, 
a necinsti", notind şi un exemplu personal: a ncştcji reţniiaţiunea cuiua, În dicţionarele mai noi 
se remarcă o varietate a soluţiilor în Incadrarea acestui sens in structura semantică a verbului, 
mai ales datorită încercărilor de a se stabili o legătură cu un alt sens "a stigmatiza, a infiera", 
de care este mai apropiat. 

Astfel, in DM şi M. D. ENC. este considerat drept o evoluţie semantică figurată de la 
"a stigmatiza, a infiera", In timp ce in DEX Intregul sens "a stigmatiza, a dezaproba, a infiera" 
este socotit figurat şi acestuia îi este subordonat "a păta, a dezonora". O rezolvare cu totul 
diferită se tnttlneşte In DL, unde este Inregistrat ca figurat la sensul "a se ofili, a slăbi, a Itncezl, 
a îmbătrîni; a se trece". 

2. Pe la Inceputul secolului nostru, consemnăm apariţia la a Vi şleji a unui nou sens 
"a stigmatiza, a infiera, a reproba", complementul verbului indicînd fapte, manifestări, atitudini 
etc. ale oamenilor, mai rar oameni. Prima atestare ele care dispunem, datind elin anul 1903, 
este din "Revista pentru istoric, arheologie şi filologic" : Această împrejurare ... il determină să 
se ocupe cu istoria neamului său şi să ueste jească purtarea acelora cari lucrau COntra ţării sali 24, 

într-un articol al istoricului D. Russo, publlcat în "Buletinul Comisiei istorice" din anul 
1916, remarcăm, de asemenea, folosirea verbului cu această valoare ". Prohab il că acest sens 
avea o clrculatic mult mai largă în publicaţiile epocii, ele vreme ce H. Tiktin face precizarea că 
circulă "In literatura modernă, citeodată ahuz iv'<". Răspîndirea mare in presă, in lucrări cu 
caracter şliinţ.ific sau în literatură, unde este folosit de scriitori de primă mărţrne , a făcut ca 
sensul să clştige teren din ce in ce mai mult In limba literară. Dintre izvoarele de care dispunem 
notăm doar citeva: Liviu Rebreanu: pe două pagini Întregi »rşt: jea fapta lui Pălfîgil şu Împotriva 
proiopopului Grozat? ; Codul penal al Republicii Populare Române, 1948, p. 5Ş28; Scopul zno- 
raliza tor de a ucştrjt obiceiul rău al scrisorii anonime; G. Călinescu: Veşteji pretenţia bărbaţilor de a 
se amesteca În chestiuni culinare29 ; Ion Lăncrănjan : Il apăra pe Simion şi m u.şt=jca pe mine30• 
Cu aceeaşi valoare semantică Intilnim verbul a veşteji şi In săptămînalul "Contcmporanul"31, 
la Tudor Vianu, care 11 foloseşte frecvent3Z, la Al. Piru33, In revista "Rorânia literară"34. 

în dicţionare sensul este tratat independent de celelalte (DM, M. D. ENC.), uneori fiind 
considerat figurat (RESMERIŢA, D., CADE, DL, DEX), fără a se Incerca o explicaţie a acestuia. 

21 După DEX, s.v. 
22 Opere, 1, Bucureşti, H)57, p. 216. 
23 Po(zii, U, Bucureşti, 1877, p. 54. 
2 Anul V, vol , IX, p. 276. 
2 Revista citată, Bucureşti, II, 1916, p. :. 
6 Cf. TDRG, s.v. (traducerea noastră). 
27 Pădurea spinzuraţilor ; Bucureşti, 1922, p. 81. 
28 Alcătuit de un colectiv compus din: V. Papadopol, 1. Stocnescu, V. Protopopescu. 
20 Biciul Ioan/de, ediţia a II-a, Bucureşti, 1965, p. 20 ; cf. şi p. 234. 
30 Cordovanii, II, Bucureşti, 1963, p, 278. 
31 Săptămînal politic, social, cultural. Seria a II-a, Bucureşti, 1948, nr. 113, p.12. 
32 Studii de literatură română, Bucureşti, 1965, p. 231, 375, 636. 
sa Istoria literaturii romăne, II, Bucureşti, 1970, p, 26. 
M 1975, 1lI. 4, p. 17. 
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Sin!!urelc lncl'i\ri în care se lrimi.lerc la Ir. {IaTir pentru a se just.ifica 
apariţia svnsulut sînt :i SC,HJBl\l'.J, lJ.3G. În dienonu]'ele apărute ulterior nu s-a "ţinut 
1n8[1 seama de- această sugestie, poate. din cauză că autorii dicţionarelor citate au folosit.o tehnică 
lexicografică similară cu aceea utilizată la consemnarea calcurilor semantice37 i, în consecinţă, 
confruntarea cu fUi Tir "faner, otel' I'eclat, la Iraîcheur", corespondentul din franceză al lui 
a veşteji, nu a fost satisfăcătoare pentru explicarea originii sensului. 

3. Valoarea de "a pedepsi, a condamna" o avem atestată numai la G. Călinescu: Gazârle, 
doi fraţi îlorentini, practicînd cămătăria ; uu serie orşt=jită de biserică cu excomunicarca, scapă cu 
{ala curată"; Acest sens nu este înregistrat, la noi, in nici o lucrare lexicografică. 

Cele trei sensuri prezentate mai sus nu se poL explica, pe linia semniflcaţtllor , prin ettrnnnn I 
n-şteâ, iar intre valorile de bază ale verbului a tnşt: ji şi acestea se poate stabili cu greu o filiaţie 
semantică. După cum s-a putut vedea, şi interpretările lexicograrilor sint diferite .. De aceea 
se impune căutarea unei alte suluţ.ionări etimologice, indicarea cuvîntului !7" şieâ drept unic 
izvor al tuturor sensurilor în discuţie nefiind sufi-cientă, mai ales că circulaţia lor dovedeşte 
o pătrundere relativ recentă In limba română. Sugestiile lui H. Tiktln şi August Scrtban ne 
trimit la limba franceză, unde, însă, situat-ia se complică datorită faptului că aceasta dispune de 
două omonime: {lClTiT1 provenit din lat. [Laccidusî" are sensul principal "ianer « şi aproximativ 
aceleaşi evoluţii semantlce ca şi corespondentul său din limba română a ocşte ji ; {Ulrir2 îşi trage 
originea din *{laljian40, aparţinînd limbii Irancilor stabiliţi in Galia, şi are următoarele valori: 

1. Învechit "Marquer (un crlmincl) d'un fer rouge". - P. e x t. "Frapper d'une condamna- 
tion ignomtnîeuse , infamante". 

2. Modern "Vouer a l'opprobre" --- "deshonorer"41. 
Se poate astfel observa că originea celor trei sensuri discutate de noi la a »cştr ji se află 

in cuvintul francez flMriT2 cu care verbul românesc nu avea nici o eoinctdentă semantică. 
Cunoscătorii români de limbă franceză au tratat pe [letrir ca pc un singur cuvînt polisemantic, 
traducînd cuvintul [Leirir 2 "stigmatiser" prin a v şi ji, transtertnuu-l astfel şi semnificaţiile 
sale. De aceea, credem că, refcrlndu-ne la aceste valori ncologicc ale verbului a oeştji, stabilirea, 
prin confuzie, a unei legături semantice, cauzate de identitatea formală a celor două cuvinte 
franceze, poate fi considerată un fals calc semantic, care ar trebui consemnat In dicţionare 
ca atare. 

Considerăm utilă precizarea că sensurile din limba română discutate mai sus au intrat 
independent, la intervale mari de timp, nerespectind schernaIoglcă a trecerii de la concret la 
abstract a cuvintului francez, şi au fost introduse în funcţie de necesităttle dlferiţllor vorbitori. 
Dcoi. prczontarea lor trebuie făcută din perspectivă istorică şi nu pe baza filiaţiei semantice logice. 

EUGENIA DIMA_ 

Văreţe suhst. pl. în Glosarnl dia/ee/al alcătuit de ŞL Paşca1 există cuvîntul vărea{ă, care 
apare cu formă de plural într-o imprecaţie ("Să-I mÎnce IJăreţele de mişel că m-o câznit Cu lacu 
din trăua., t") Inregistrată in localitatea Crişcior-Brad. 

Autorul glosarului consideră cuvintul moştenit din latină, indicind ca etimon« lat. 
lJar[cca pentru varicPJn »umflătură de vine». Definiţia care se dă este imprecisă ("0 boală 
de singe"), Paşca făclnd legătura cu sensul cuvintului latin. 

Z;; H. Tiktin defineşte sensul prin "a infiera", op. cit., S.v. 
36 August Scribau, care Il consideră insă figurat, n defineşte prijl "critic aspru, reprobez·. 

susţinll1du-l cu un exemplu personal: a veşt, zi pur/arra unui trădător (s.v.). 
37 Paranteza de. tipul (după ... ), folosită de ambii lexieografi in acest caz, se 1ntilneşte 

şi la articole ca: primar(TDR G) şiajulor, arunc, găsesc, lall, mărgăritar, putere etc. (SCR IBAN, D.). 
38 Cronicile oplimislll111i, Bucureşti, 1964, p. 179. 
39 A. Dauzat, DictionIlairc clymalogiqac de la laIlgue frallQaise, Paris, 1938, s.v. 
40 Ibidem. 
41 Ci.Paul Robert, Dictionnairc alpbabeiique ci analogil/ue de la languc franaisl'. Paris, 

Hl70, s.v. 
1 Şl. Paşca, Glosar dial etal, aleăluit după matcriallexical cules de corespol1dcnţ.i din 

diferite regiuni, Bllcunşti, 1928. 



Întrucît În Iiruba rornână există ncolo:risnlul oaricc C,d.i1(lt;IJr.ie vcnoasă pcrmanrntă 
şi nercgulat.ă mai frecventă la membrele inferioare, produs{, prin l'lasticil:l(ii pereţilor 
venelor")", pentru a cărui etimologie multiplii este invocat şi narix , -icis, considerăm că 
interpretarea formei oărcţ c trebuie să se facă prin raportare la acesta. 

Printre variantele cuvîntului varia se lntilneştc forma nariţ« (atcstată în una dintre cele 
mai vechi scrieri medicale româneşti, Practica doctorului de casl/ ... 3, a doctorului Şi. V. Eplscu- 
pescu), care se explică prin germ. Variz'n4• 

Legătura de ordin semantic şi, mai ales, formal dintre cuvintul care apare in Imprecutta 
înregistrată de şt. Paşca şi această variantă, la care se adaugă şi circulaţia cuvtntului Intr-o 
zonă cu influenţă a limbii germane la nivelul gr alurtlor sint argumente pentru a considera 
forma uărcţc ° variantă regională a cuvIntului ouricr , fiind o altă adaptare a germ. Vari- 
zen In limba română. 

Verstao suhst, .unealtă de dulgherie" a fost Inregistrat In comuna Nicullţel , jud. Tulcea, 
pentru Intrebarea 108 (Cum se numesc uneltele de dulgher-le, materialul şi apucăturile la lucru 
ale dulgherilor") din Răspunsuri la Chcsiionarul lincoistic al lui B. P. Hasdeu, vol , XIV, p. :398. 

Indicaţia semantică, forma şi zona de circulaţie ne permit să identificăm etimonul cu- 
vlntului In rus. ecpcmak "banc"5. 

Vacii adj , Pentru cuvint există două atestări: una din Năvodarii-Turnu Măgurete 
(v, Răspunsuri la Chestionarul linqnistic al lui B. P. Llasdu, voI. XIV, p. 65), cealaltă. din 
Turnu Măgurele , fiind o comunicare semnată de Olmazu. Sensul cuvintului In aceste două 
izvoare este apropiat. în Năvodard=- Turnu Măgurele s-a notat :"nurnirea culorii la 01". iar 
In Turnu Măgurele : "oaie cu două pete negre pe laturile bot.ului". Termenul nu figurează In 
nici o lucrare lexicografică. Fiind atestat In sudul Munteniei, cuvIntul trebuie pus In relaţie 
cu bg. eakna, forma feminină a adjectivului eanM , ,cu ochi ncgri( de obicei pentru oaie şi berbec):". 
Cuvintul ridică o problemă interesantă privind schimburile lexicale intre limba română şi limba 
bulgară. 

În dicţionarul amintit mai sus, cuvtnluleukbll<, eaksa, eakno este derivat din bg. eak.;r,ec(m), 
care, la rindul lui, este explicat prin drom, oach. ş, mgl. oachiş, în bulgară, vocala iniţială 
a celor două cuvinte româneşti s-a transformat In u, trcctnd prin faza intermediară 1,!7. O. Dcnsu- 
sianu", discutind acest cuvint, Il consideră, Insă, un Imprumut direct din limba română, eli- 
rnonul propus fiind rom. oacăr, -ă, cuv1nt care In DLR este definit astfel: "(Invechit şi regional; 
despre oi) cu pete închise pe faţă .•. , alb cu pete ruginii, cafcnii ... sau negre ... pe bot sau (rar) 
pe piept"9. În limba bulgară, alături de aak,},/I, eakaa, lJaJmo, mai există un cuvln,t din aceeaşi 
familie okren, okr(na10, primit din dialectul arornân. Considerăm că soluţia eHmologică dată 
de O. Densusianu trehuie luată In consideraţie. Rom. vacă]', -ă este un vechi ter1l1jfn păstorcsc, cu 
circulaţie atit la nordul cit şi la sudul Dunării. în nordul Dunării este atestat mai ales In Banat, 
Transilvania şi Oltenia, iar în sudul Dunării se înlîlneşte In dialectul aromâu, tn forma oacărn, 
_ă!l. Prezenţa In albaneză a unui cuvint cu o formă foarte apropiată, I!aldr(e), şi cu aceeaşi 
semnificaţie ca şi rom. oacl/r, -ă cste o dovadă certă a vechimii cuvintelor In cele două limbi, 
justificind prcsupuncrea12 că In limba română cuvintul ar putea fi un lement de substrat. 

Din acest motiv credem că în stabilirea etimologiei bg. aak!,.;r, trebuie să se aibă In vedere 
relaţia cu rom. oacăr, -ă, ale cărui reflexe sc Intîlnesc şi In alte limbi (tnaghiară şi ucraineanăJ3). 
Se poate admite că bg. eanDA <rom. oacăr, după cum din aromână se explică bg. ol\nn, okrcna. 
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Revenind la rom. oaclă, observăm că acesta este unul dintre cuvintele care, după ce au 
fost trnprumut ate şi adaptate la sistemul fonetic şi morfologie al unei limbi, rcintră In limba din 
care s-a făcut Imprumutul. Ca urmare, acest cuvînt trehuie interpretat ca o variantă lexicală 
a rom. oacăr, -d, Indicarca et.lmonulu i pentru oaclă (bg. eak.ila) ilustrează circuitul cuvln tulu i 
oacăr, -ti In cele două limbi. 

O variantă lexicală a lui oacăr, -ă este şi /lacăr, -il (nelnregistrată in DLR, LVII, partea a 
2-a. litera O), atestată in zona din nordul judeţului Bistrlţa-Năsăud'v, care se poale explica fie 
prin influenţa pronunţiei maghiare, fie prin acelaşi circuit, de data aceasta limba care a impru- 
mutat cuvintul oacăr, -ti şi apoi l-a redat românei fiind maghiara. 

DOINA COBE'Ţ 

14 V. Văsieşiu, Graiul dc pe Sălău]« şi Yalt a Zăgrii, rezumatul tezei de doctorat, Iaşi, 
1975, p. 13. 


