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Unul dintre rele mai importante cuvinte tn terminologia viticolă, moştenite din limba 
latină, es l e, I'ărălndolală, âuă sau aiui s.f.« lat. ăna "strugure" : yegl: gaina, eugad. iiţţa, sard , 
tia, friul nuc, it., sp., pg. una ; ohwald. Iicua "Zii.pfc.hen im Halse" = ornnşor, e ngad. ai "Weinbe· 
ere" = boabă de strugure; REW3 910'1; vezi şi CDDE, DA .. CIOHANESCU. Dlmlnutlvu l 
ăuîila "Kleine Traube" = strugurel, strugure mic, a căpătat In limbile romanice sensul "Zăpfchen 
im Ha lsc" c= omuşor. In română este atestat numai sensul primar "strugure". Cuvîntul a ieşit elin 
clrculat.ie In cea mai mare parte a teritoriului dacoromăn, fiiud astăzi ceea ee se numeşte un .cle- 
ment arhaic), Cuvlnl.ulIatfn apare în dacoromănă (duo, âuă, atiă ), in dialectul aromân (attă, 
aiuiă ) şi in dialectul megtenorouiân (aii, tujă u oă ) cu sensul "strugure". 

Primele atcst.ărl ale cuvintulul se tnttlncsc mdacoromăuă în textele rotaCizante (s! săn[!e 
de auo bea oiru, PSALT. SCIT., cel. I. Bl anu, 492; ed, 1. A. Candrcu, 314/10 ; v. şi DENSUSIANU, 
1LH, l I, m,:i13 ; DA) iar apoi şi in alte monumente ele limbă ulterioare textelor mararljţureşend, 
dintre care amintim: Cazaniile lui Coresl din 1504 şi .1;'80 (cf . DENSUSIANU, ILH,fn, 359), 
Psaltirea lui Coresi din 1577 (şi suuţe de aua bea vin, ed. B. P.Hasdeu, ·112/14; v'I şi GCH., 1, 
15/23; DENSUSIANU, ILH, (\7, 313), PALIA (Ia-va În vin ucşmintnl său şi in isîn>Jele aoiei 
[i mbariul său, cel. Viorica Pamf i l, 1908, 174jJ:l; v. şi GCH, r, 37/7; DENSUSIANU, lLH, II, 
90; DA), Nou/testament (şi culege strugurii oiei ţrămintului : câ s-au. capi aua. Apocalţţvse, capttclul 
XIV, 181 H, p, 314; v. şi CCR, 100; DA), IIlardarie Cozialml, LexicoH slatJo-roI1âlnes(; (strugUl' 
de VIlO, eel. Creu. 768; v. şi DA) ş.a. 

înregistrarea cuvîntului auă în tipărituri apărute în alLe provincii decît Maramureşlll 
(în Muntenia, de exemplu) a fost explicată prin influent.a textelor rotacizanle (v. IvANESCtJ, 
Elemente, p. 25, care expÎică prezenţa substantivului auo in Psaltirea lui Coresi din 1577 prin: 
inJlucllţa acestor texte), dar nu trebuie exclusă niei posibilitatea circulaţiei, chiar restÎnse, a 
termellului latin in graillri. de unde autorii tipiiritul'ilor respective l-au putut cunoaşte. In plus, 
termenul apare, în seeolul al XVI-lea şi în alle tipărituri (y. PAL IA), aşa că el putea proveni 
la Coresi, de exemplu, nu numai din Maramureş (v. GHE<:·.rlE, Începuturile, p.124). 

în ceea ee priveşte Întreb uinţarea luI In limba vorbit;:l, ),Jlltelll fi siguri că (lud era ră$pîIl. 
dU pe o arle mai largă în Maramureş (dovadă, prezenţa În Lextde rotaelzHnte), Transilvania şi Ba- 
nat şi maipnţill în celelate regiuni dacoromâne, unde a căpătat o întrc]min\al'e mai mare fie îI! 
urma ll1igl'aţiilor de 1)(;sle munţ.i (ef. IvANESCU, Elemente), fie, mai ales în Oltenia şi MUl1t(mia, 
datorită conLadului eLl populaţiile din sudul Dunării, unde cuvîntul, cu sensul din limha latină, 
1>e mai păstreaZă încă şi astăzi: în arom.: ([(Iă, m1iiâ (PAPAHAGI, Dic!ionar, 2012,,21;3: un 
arâpllllc diauDă "un ciorchine de strugure"), megl. llâ, I'I.(/tl, uuâ (CAPIDAN, lVlclllcnol'omdnii, 
In, 32.1 ;. PAPAHAGI, Dic!ionar, 243). . 

Intr-o In ăsul'ă mai rn ică pn tem accepta cbiar şi rolul tip;lri turiIot' în eeea ce priveşte 
circulaţia cuvintulni auâ. m{Jear într-un cerc restrins de populal,ie, eititori ai cărţilor rellgiose, . 
deşi, pentru o ZOn[l mare il dacorolllânei, termenii de bază Încep Sl fie stnziJlI/' (e), slru!) sau pOGmâ, 

'trebuie să admitem, ele asemenea. iT)oleza că aLte! a circulat în·limIJăco\lcomHent cu 
drU{Jur(e) (v.allibeleformeîn FAUA .. 13712;),27 ; 174/1:3) şi eA răspir"lirea lui '-'l'a. legată; 
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poate, numai de anumite centre, unde cultivarea vitei de vie constitui a principala ocupa tie 
a locuitorilor. 

Cu timpul, auă, cu sensul "strugure", a inceput să fie cunoscut din ce In ce mai puţin 
(dovadă stă şi faptul că În Noul testament cuvintul necesită explicaţii marginale: aua = poatna, 
p , :314) şi a mai apărut doar izolat, mai ales In construcţii sintagmatice cu valoare de determi- 
nant pe lingă s.m , struqur tc ) care are sensul de "ciorchine" (strugur de auo, in Lexicoflllilui Mar- 
darle Cozlanul. Pentru strugllre= "c.iorehine", vezi şi forma moldovenească de astăzi, siruţţur (e ) 
de poamă ), El a dispărut treptat, locul său fiind luat de struqurt e ) (Muntenia. Oltenia, Transil- 
vania, Banat, Crişana, Maramureş, sudul Dobrogei şi, izolat, pe intreg teritoriul dacoromân ), 
poantă (Moldova, nordul Dobrogei şi nord-estul Transilvaniei) şi stru[J (izolat, In nordul Moldovei). 

S-a dezvoltat însă un sens nou al lat. iina, acela de ,;varietate de struguri", Inregistra t 
plnă astăzi In localităţi din jud. Dolj, Olt şi Teleorman. Cuvintul, cu sensul acesta, atestat de 
B. P. Hasdeu In 3 localităţi ale jud. Dolj (Calopăr : H V 97', Locustenl-Daneţ i : H V 29:3v şi 
Secui-Teasc: H V 43:3') şi două ale jud. Teleorman (Năvodari-Seaea : H XIV 64v si Vo ievoda- 
Furculeşti : H XIV 300r) şi de Nlc. Densuşlanu (Seeui-Dolj: D. m s. 4547, 108" Măgure le- 
'I'eleorman : D. ms. 4548, 25F, Voievoda-FurculeşLi-TeleoI"IlWll: D. rn s. 4548, :i20r) 
denumeşte o varietate de struguri cu boabele mici, dese, de culoare albă ("ee se aseam ănă 
cu cel alb, cu deosebire că boabele sint mai mici şi mult mai dese aşezate pe ciorchin" : Volevo- 
da···· Furculeşti- 'I'eleorrnan) care se aseamănă cu berbecelui ("slţU cum i se zice in alte părţi 
şi betb ecel, este un strugure cu boabele mărunte şi dese" : Năvodnrl=- Seaea-Teleorman). 

Cercetările efectuate de noi In aceste regiuni au scos la iveală existenţa cuvintului încă 
In alte 15localiLăţi ale judeţelor menţionate (Dolj : Birca, Glngiova, Ostroven i, Hadovan , Sadova, 
Segarcea ; Olt : Gostavăţu, Ianca, Hadomireşti, Rusăneşti ; Teleorman : Bogclana, Clupercen i, 
Crtngu, Plosca, Scrioştea), fapt care stabileşte o arie de răspîndire mult mai vastă şi demonstrea- 
ză faptul că acest cuvint este încă frecvent şi astăzi In gralurlle populare din Oltenia şi vestul 
Munteniei. 

Izolat, cuvîntul a fost Inregistrat in două localităţi din Moldova;" Slobozia >- Cf urea=- 
Iaşi (auă) şi Truşeştl=- Botoşani (auă), unde denumeşte o varietate de struguri eu boabele 
dese, mărunte, cu miezul dulce şi aromat, de culoare albă. 

Din aceste date ar rezulta că: 1. termenul din textele vechi sudice putea avea o bază 
dialeetală şi in grai urile de aici, cum s-a mai spus; 2. este un exemplu tipic de arhaism lexlca 1 ; 
Inainte de a "muri", cuvintul cunoaşte modificări semantice, din cauza concurenţei altor si- 
nonime ; 3. a rămas In anumite sintagme: struqure de auă ; 4. corpul fonetic redus, alături de 
concurenţa sinonimică, a determinat dispariţia lui; 5. istoria acestui cuvint seamănă cu cea a 
altor elemente latine pe cale de dispariţie, cum ar fi oinire « lat. oenier, -ris ), păru; = impărătuş 
«lat. polatumş etc. 

LĂUHUScA s.f ., adj, « lat. labrilsca "wilde Hebe" = viaţă sălbatieă, păstrat cu acest 
sens, In afară de română, in dia!. tosc. : abrostolo, abrosco, abroslinc, logudorez : agrusta, In sp. 
şi pg. : labrusca ; vezi REW3 4814. Derivatul yeg!. abaslrain a căpătat sensul "eine Art Traube" = 
un soi de strugure (ca şi rIua). O evoluţie semantică asemănătoare întîlnim şi In cazul reprezen- 
tantului rom. lăuruscă care, mai mult chiar, a căpătat şi sensul "aguridă") denumeşte, In general, 
viaţa sălbatică, cu boabele mici, de culoare neagră şi .est'· răspîndit cu acest sens primar pe 
Intreg teritoriul dacoromân, sub diverse varianLe fonetice. 

1. S.i. 
1.1. Variante cu 1 (etimologic): laoruscă (jud. Vaslui; II VI 152r, BD 182), laurusciÎ 

(Moldova; ORG. LUM. XXXII 173, CAl.INDARIU 1859 17, Il XV 143', PVS 86, BBH l:lO, 
BD 181), lăuruscă (general; BF 208, H XIII 50", XIV 43:')" 1'1217, CDDE, DA, GLB 11:3, 
1'1' 339, PVS 86. CIORANESCU, BD 182, GO 12, CC 89, DL), lâordscă (Banat; CDDE, DA), leo- 
niscă (Banat; CGr. I, PVS 86, LEXIC HEG. 236. BD 181), leurlÎscă (Banat; Il XVIII :301", 
''CGr. 1, CDDE, DA, PVS 86, BD 181), louruscă (Caraş-Severin ; PVS 86). 

1.1.1. Forme refăeute sub influenţa derivatelor in -Hşcă (cI. şi CDDE, DA), dar şi, pro- 
babil, de la pluralul lăuruşte etc. (ef. şi DA), deşi acesta este puţin uzitat : lauruscă (Moldova. 
Oltenia; CN 567, PF, PVS 86, BD 182), lăurdşeă (Muntenia; HEW3 4814, CN 1062, DAME, 
T. 184, DAl'vrf:, T2 36, CDDE, DA, CO, GLB 113, DG 207. BD 182), leoruşcă (Banat, Hunedoara; 
CDDE, BD 181), leuruşcă (Transilvania, Banat, Mehedinţi; CDDE, DA, PVS 86, BD 182) 
louruşcă (Naidăş-Caraş- Severin; BD 181). 

1.2. Variante cu r, datorate asimilaţiei (1-r > r-r ; ef. CDDE) şi, prin etimologie popu- 
lară, plin apropierea de rouă (ef. DA) şi eventual de adj. rău: răuruscă (Moldova, Transilvania: 
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BF 208, H. VIII, 187r, PI 217, GLB 113, CDDE, DA, PVS 86, BD 181, CC 89, DLR), reuriiscă 
(laşi; H VIII, 152'), rmiaruscă (Blstriţa-Năsăud ; PF, PVS 86, ED 181), ronrtiscă (Moldova ; 
II XV 142r, DA, GLE 113). 

1.2.1. Forme ref'ăcute sub influenţa derivatelor în -uşcă, de la pluralul răuruşte etc. şi, 
prin etimologie populară, prin apropierea de rouă (cf'. PUŞCARIU, L.H. II :349, DA, CIORA- 
NESCU) ; l'ăurlÎşcă (Moldova; CN 972, CDDE, DA, PVS 86, BD 181, DLH), raurtişcă (Hucdln- 
Cluj: PVS 86), riuruşcă (Cluj; BF, BD 181), rourtişcă (Transilvania; REW3 4814, CDDE, eIO- 
HANESCU, PUŞCAHIU, L.R. II 349, BD 181). 

La. Variante formate prin metateză: Iărăuscă « lăuruscă ; Olt; COl, lărăuşcă « Iău- 
rUşC(I, cf , PUŞCARIU, L.R. II 150; Transilvania; COl, rărăuscă « răuruscă ; lanca-Olt; 
COl, rân1lişcă « răurtişcă ; Ianca--Olt; BD 182), rălătiscă « răuliiscă ; Olt; COl. 

1.4. Forme slncopat.c : lartiscă (Hunedoara ; PVS 86, BD 181, PF), rartişcă (Cricău --Alba; 
PF, BD 181), râlzlcrl (Glrbău _. Cluj; BD 182)_ 

1.5. Alte forme: laurtisă (Vaslui; n VI 15-), [al/rusă (Epureni- Vaslui). 
2, Adj.: struqure de lăuruscă (Transilvania), struguri de Iăurtiscă (Muntenia, Transilvania; 

H Xln 495V), struguri dde rauruscă (Vaslui, Licşti- Galaţi ; H III 13''), poamă raurtiscă (Tulcea, 
Vaslui; H XIV 463'), poantă lăuriiscă (Moldova), poantă lăurtistă (Galaţi; II III 260'), pontn ă 
răuruscă (Moldova), struguri cu poanta rouruscă (laşi; H XVI :320'). 

3. Relativ recent, forma de bază şi unele variante fonetice au căpătat şi alte sensul' 
3.1. Leoruscă (Banat), leurtiscă (Banat) şi lăuruscă (Moldova) "aguridă". 
3.2. Laurtiscă (Botoşani), lăuruşcă (Botoşani) şi răuruscă (Iaşi, Botoşani, HIăpeşti- 

Neamţ) "varietate de struguri timpurii, cu boabele mărunte, rotunde, de culoare albii sau neagră", 
Ca şi auă, Iăuruscă este un cuvint tot mai fur folosit, un arhaism pe cale de dispariţie 

dovadă, mulţimea variantelor şi modificările semantice cauzate de concurenţa altor termeni şi 
sintagme (vie, oiţ ă sălbatică ) sau de tntrebuintarca din ce In ce mai rară a obiectului pe care-I 
dcn um eşte. 

POAMA s.f. « lat. poma, pl. subst. neutru pomum, trecut Ia decI. I sg.r., .Baumtrucht" = 
fruct al unui pom. În alte limbi romanice a căpătat sensul "măr" ; slcllian., calabr. potnu , engad , 
pom, f r. potnme, pg. potna ; cf. HEW36645. Sensul general a fost preluat din cuvîntul. ţructus ) 
"rodul comestibil al arborilor fructiferi" ; p. gen el', "fruct al oricărei plante". Sensul specializat 
"strugure", "rodul viţei de vie", s-a răspîndit în Moldova şi In regiunile limitrofe: nordul 
Dobrogei, nord-estul Transilvaniei. _ 

Atestat în monumente vechi de limbă (Noul testament, 314 ; BIBLIA, 10(11/22), cuvintul 
se pare că a circulat iniţial urmat de determinări sau în sintagme care ajutau la diferenţierea sen- 
Bului de "rod al oridtrui pom", de acela de "rod al viţei de vie" : poamâ de vie (MN 136, ALRM, 
SrI, 1, h. 152, DLI.'t ; vezi şi formele Intllnite frecvcnt astăzi !n Moldova şi BuEovina), poamă din 
vie (AMIRAS, LET. III 112/8, ALRM sn, 1. h. 152, DLR), poamăde struguri, unde strugure = 
"ciorchine" (de vie) (PST 4, ALRM sn, I, h. 152/728, DLR ; vezi şi formţle Intllnite astăzi 
In Moldova şi Bucovina). ' 

Alteori, lot in sintagme, poamă devine determinant, fiind precedat de strugure "ciorchine"; 
Ull strugur de poamă (BIBLIA, 1051/22; vezi şi atestările de astăzi din Moldova şi Bucovina) 

Treptat, concomitent cu sintagmele şi formaţiile urmate de determinările semanlete, 
cuvintul poamâ incepe să fie îrrtrebuinţat independent, să dellumească singur "rodul viţei de vie" 
şi să ajungă sinonimul mai des intrebuinţatului strugure din celelalte provinc)i (vezi poamâ 
In : Noul testament 314, DI 60, LM 90, FDA II 32, DD 228, HV 90, BLB, DAMI':, T., SP, PCi 
29, PI 217, PST 4, CCP 137, CO 15, BD 182 etc.). 

Mult mai tirziu, cind incep să se facă diferenţieri intre soiurile de struguri, s.f. poamli 
este urmat de determinări care indică varietatea: poamâ albii, poamă busuioacă, poamă re/easeâ, 
poamâ grasă, poamă neagrâ, poamli păsărească, poamă seinâ, poamă tămÎioasă, poamii lJerde, 
poamei vulpe etc. 

Clt priveşte llllUI dintre sensurile date de DLR , pe baza a două citate, (v .. şi DEX), anum e 
"viţă de vie", acesta este inexact, pentru că strugur (e) (de poamă) înseamnă "ciorchine" (de 
poamă), "ciorchinele rodului viţei de vie" (v. această formaţie citată adesea In H I-XV III 
Şi folosită frecvent astăzi în Moldova şi Bucovina). Nicăieri (şi cu atit mai mult in Mold oval 
Şi niciodată, poamă nu a numit viaţa de vie. Autorii DLR comit această eroare, poate, şi dator it ă 
llptului că citatul din BIBLIE, dat ca exemplu, este incomplet, ei eliminind utiJmul cuvint pen- 
tru a justifica, se pare, elt de ett, sensul propus. Iată citatul complet: şi au tăiai de acolo vita 
ffi Ull i/'uguJ' de poamei du pe dima (BIBLIA, 1688, Numerele, cap. 13, vers. 24). 
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1 Bibliografia cuprinde llumai lucrări care nu figurcază sau aualle sigle in DLR. 



FRECVENTA VERBELOR PE CON.HjGĂHI îN UNELE TEXTE 
nOMANEşTI 

DE 

C. DIMITHH' 

§1. Preocupiudu-no de limba din Codicele ţiop u. Bratul în comparaţie cu alte texte rom â- 
nesl.i", ni s-a părut util să prezentăm şi frecvenţa" celor patru conjugări tradiţionale" în unele 
din Le:dele vechi şi moderne cercetate (esle vorba de CPB = Coâiccl c popii Bratul; CV = Co- 
dicdc Voronefean; CT = Tctracoanqiiclui iv; Coresi : SB = Baltagllilui M. Sadoveanu). 

ÎiI lucrarea ele faţă pornim de la faptul că, d('i limba română conservă foarte bine cele 
patru couju gărt din limba latlnă (vezi. articolul citaL în nota :3), totuşi repartizarea verbclo r 
rom âncşti în corijugărl este specifică limbii române, fiind dlterrt ă de aceea din li m hu latiriă . 
(:;1 aşa stau Iucrurtle rezultă din compararea repartlzărh pe conjugiî'i'i a tuturor vcrb olor rornâ- 
Îleş ti şi la Uneşti inserate În dictionarele uzuale ale acestor llrn hi. Penlru limba Iatină , am numărat 
toate vorbele inserate În Tiict ionarul toti n-rornăn, puhhcat În 19(J2 de un colectiv condus de Hodica 
Ochcseanu, iar pentru limba românii am apelat la datele oferite de Alf Lumnard \n Le verb roumain 
(Lund, 1954-·-195;), p. 1117)1. Cele 51-17 de verh« Iat lnest l din dictionarul eitat sI cele 5\lO5 
verbe romănesf! luale În dlscutie de AH Lornbarrl se repartizează în conjugări lnfelnl urru ător : 

1 Vezi articolele pe care le indicăm în Frccuc nţa timpurilor ii: unele iexie româneşti 
AUr, XXVIII, 198I,p. 55, nota 2. În lucrările menţionate ne-am preocupat !q specia 1 de- 
locul pe care-I ocupă Codicele popii Bratul tu-raport cu alte texle din epoca v eclje a limbii ro- 
rnâ ne. Pentru a avea UJI termen d coinparot ie din epoca modernă, ne-am oprit .l a. o operă unde 
apar, moderat, toate categoriile de elemente lexicale existente în limba 1'01(\ ână (Ileologice, 
populare, regionale etc.). Avînd În vedere această selccţ.ie a t ext.eln r, con cluzii le ce re1.Ultă 
din cercetarea întreprinsă de noi vizează prln. excelenţă textele cercetate. 

2 Problema frecvenţei coujugărflor a stat mereu In atenţia spcciallşttlor; iar recent Arthur 
Beyrcr a publicat un articol (Poziţia conjuqării a Il-a şi a III-Il În limba română, SCL, XXVI, 
1975, nr. 1, p. 13- ·26) în care, rcitlterpretind date In general cunoscute (vezi ari. cit., p. 13 sqq), 
slls"ţine - impotriva opiniei enrcntecă conjugările a II-a şi a III-a "îşi păstreazfl viabilitatea 
adualmente tot atît de hine ca şi în perioadele de dezvoltare elin trecut" (ari. cii., p. 26). Gr. 
Brâl1cuş, în Productiuitatea conjugârilor in româna actuală (SCL, XXVII, 1976, nr. 5, p. 485- 
491), cercetind totalitatea verbelor elin ultima luerare lexicografică românească completă, 
Dicţionarul explicativ aUimbi! române (Bucureşti, 1975),giiscşte că "singurul tip verbal productiv 
in româna de astăzi este cel caractetizat prin sufixul -a la infinitiv" (art. cit., p. 4(1). Pentru 
statistici pe baza unor dicţionare româneşti Illal vechi (cum ar Ii Dicţionarul limbii române literare 
contemporane, Dic{ionarlll limbii române moderne), vezi \faria Iliescu, l.a produc/ivile de la TVe 
conjLl.qaison dans les langLlcs romanes, în "Requeil d'Cludes rOI1l<llleS", Bucureşti, 1 \J5\J ; AL Graur, 
Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, 1968, p. 18\J sqq. 

3 Pentru pundul nostru de vedere in această privinţă, vezi Observa/ii În Legătură cu 
clasificarea verbelor româneşti În conjugări, LI'., XVII, 1968, Il!'. 4, p. 291-301. 

4 Pl'ecizflm că datele oferite de AU Lombard pe haza unor IU(Tări lexicografica lIlai vechi 
(II. Tiklin, RwnănisclI-deutsches rv orterbllch, Bucureşli, 1903--1\J24 ; Dicţionarul limbii române 
publicat de Academia Homi'infl cu Începere din 191:3; Dicţionarul enciclopedic ilustral "Cartea 
românească", elaborat de 1. - A. Cal1drea, Bucureşti, 1(31) diferă ele acelea oferite de Gr. Brân- 
cuş pe baza DicţionanzlllÎ explicativ al limbii române (la Gr. Brâl!cuş conjugarea 1 are 3284 de 
verhe, adică 56,75 %, conjllgarea a II-a 51 de verhe, adică 0,54 %, con.iugarea a III-a 260 de 
verbe, adică 4,47 %, iar conjugareu a IV-a 2 212 verbe, adică 38,24 %). In artieolul de faţă ne-am 


