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Lexicul limbii române conţine numeroase elemente de origine germană 
a căror etimologie este ind. neclarificată, Printre acestea se riumără şi ravili'i 
'unealtă dintr-o scîndură în care sînt Intipţi dinţi de fier şi pr-in care se trage 
cînepa sau inul meliţat, darac'. 

In afară de dicţionarele româneşti etimologice, sau de cele care dau 
şi etimologia cuvintelor, term enul menţionat a constituit, relativ recent, 
obiectul unei cercetări speciale. Este vorba de lucrarea Elenei Cornşulea, 
intitulată Raqilă. Contribuţii etimologice şi lexicale, apărută in "Cercetări 
de lingvistică", XXVII, nr. 2, Cluj-Napoca, 1982, p. 134 -139. La cele 
spuse aici, avem de adăugat o serie de noi precizări, rezultate, unele din 
ele, din punerea în corelaţie a istoriei acestui cuvînt cu aceea a altor elemşnte 
de origine germană săsească. în acest mod, vor fi reliefate unele aspecte de 
natură metodologică privind cercetarea împrumuturilor de această oHgine, 
aspecte neglij ate pînă în prezent. 

Insusindu-şl explicaţia dată mai demult acestui cuvînt, anume din 
geruL Raffel 'darac.' (cf. şi vb, raffeln 'a dărăci'), Elena Cornşulea aduce o 
serie de contribuţii privind raporturile termenului cu alte sinonime populare, 
răspîndirea teritorială, condiţiile istorice care au făcut posibil împrumutul etc. 
Sînt consemnate, de asemenea, numeroasele variante fonetice diaJeetale, 
care se împart în două grupuri. Primul înglobează variantele in care co nscana 
irrter vocalică de după accent (spirarrtă, africată sau oclusivă) este sonoră: 
raiifă, râ yilă, râzil.ă (Maram.), ragilă, râgilă, rad' i 1 ă (Bucov.). Aria teritorială 
descrisă de acestea cuprinde Moldova, nord-estul Transilvaniei şi estul 
Maramureşului. Al doilea grup, de care ne vom ocupa la sfîrşit, conţine 
variantele în care aceeaşi consoană este surdă: răţilă, r âh' ilă, râ eilă, râ {Wii etc. 
Aria acestora se află în colţul de sud-est al Transilvaniei, în cîteva puncte 
din sud-vestul Moldovei şi în nordu 1 şi nord-estul Munteniei, fiind separată 
de cea precedentă. 

în studiul citat a rămas însă. neclariîicată chestiunea esenţială : cum se 
explică prezenţa sonorei -U-, care a trebuit să existe altădată la baza varian- 
telor din primul grup, în locul surdei + (-f'f-) din radicalul german menţionat? 
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SoJ.U acestei pruhlem ei-ar conferi etirn [Il certitudinea 
necesară şi li:araeleruJ definitiv. 

Faptul cii la baza variantelor dialccl.ale consoană sorioră s-a aflat 
altădată un Ih-·i a fost observat mai de Inul/ii vreme de H. DRG, 
s.v. Cuvintul este înregistrat în forma râoilii, nu ca in di("jonare 
lur.Dllpii ce menţiona, la etimologie,. o serie de ren,,>:e dialect.ale !!Prlni1ue 
ale .L('rm. Raţţel, Riţţel. dar f:1.rii a fi a('estea vreo 
variantă ('11 "'0-, Tik tin Iăr.ea urrnăt.oarea indică un inter- 
mediar slav: u reprezint;') pe ueslavul- unslavische") [, iar -ilă cores- 

sufixu lui -(1)10 al numelor de unelte, ea in proui!o, toti/o 
prâvilil, udrilâ, [()citi/) de.". În oin da sust.incrii lui Tiktin. 

unui intermediar slav este greu de probat. v !eJ!vxe!e din limhile 
slav e ale germ. RotJd, raffeln. Rijfet, riţţeln, al1UlT1C 111'.('. rafa, rjaţa, 1" aţau], 
rjaţatu , pol. rar, raţol, raţla, roţlonuu', slovac, , raîa!, raţadio (rafolo), 
ser. rihlaii, rihalo (Elena Cornşulea, op. rit., p. 1 conţrn, toate, o consoană 
intervocalică surdă, fapt care probează caracterul recent al im pru mut nlu i. 
Il această situaţie, rolul de intermediar al vreuneia dintre Iimbil« slave m.en- 

pentru aria românească adic[, zona care cu 
reflexele dialectale ale unui u-!- i. trebuie exclus, 

Pe de altă parte, nu există pină j n suficiente nici [Il ee 
r.rn",.d·,·. in dialectul săsesc din Truusilvania a unor reflexe care să 

in mod satisfăcător cuvîntul românesc. în acest dialect. termenul 
pentru 'darac' este Hechel (vb. IU'cheln), care a t.rUlls, de asernenea, în 

româneşti. Numai îri dialectul S[lsesc de i anume Într-o singură 
Treppen (rom. Tărpill), a fost înregistrat verbul rafleln [{[[feln), 

r:are. pe lîngă sensurile de bază 'plapern (, .. c. a trăncăni), 'Wistern • (=. a 
'l'eiben' (=.c. a freca), mai are.şi sensul figurat 'duI'('hhN:heln' (= a 

(Hlriici) (vezi Fr. }(raus, Trcppener Wijrler{mch. Ein Beitraq zum Nord- 
siebenbiiryisdu'1l lViirlerhuch 1= Trepp. Wb.I,Marbur,g, 1970, col. 7(1). 

dialectul saşilor transilv[meni, singurul cuvint Întru citva mai apropiat 
de rom, rauilâ este S{lS, Râbef, însemnind 'eînep;') de calitate slabă eare -rămîne 

dărileit' (vezi Siebenbiirgisch-sâchsischi's lNiJrlerbuch [c.SSWJ, V, Berlin 
Leipzig, HIO'7, s.v.). 

In fal·a acestei situaţii, Elena Comşulea, care recunoaşte. în mod just, 
"primordialitatea formei rlwilâ" (p. 1 dar nu dispune de prohe pentru a 
dovedi cxistent·a llnui et.imon eu sunetu -11-, recurge la o soluţje faeilă, decla- 
rind că ,,formal, transformarea u" ar fi "un fenom.en ohişnuit" in română, 
]ideea este reluată şi în rezlImatul în limba franeezi ] 3\)). în acest fel, 
adevărata dificultate eare urma a fi rezolvată, asupra căreia insistase şi H. 

esti eludatiJ, atîta timp cit Loclnai trecerea lui -r la -1'- În această 
pozitie nu este deloc în rorn:1n3 Ull fenomen normal, obişnuit. Din acest 
motiv, În lucrana Die deulschen Entlelnwngen in <leII l'umâniscJzen .Mund- 
arEea (nach den Angaben des Rumiinischen Sprachaflasses) Die deuischen 
E':ntlelm.], Berlin, 1971 p. 1 no, nu am susţ.iuut"cu , CUIn spune 

ComşuJea, originea germană a euvîntului; de fapt, spusesem acolo 
evolutia fonctidi este prohlematică. 

fn;inLe de a îneerca o rezoh;are, trebui.e sa facem observaţia că mate- 
rialul dialectal inedit din Iuerarea Elenei C.omşulea, provenit din NALR- 
Trans, şi N ALR --.M unt., conţine unele inadvertenţ;e În ceea ce priveşte trans- 



punerea lui în Limbii literare', în cazul un- 
căror otimo n este incert =cuvîutu! în se aUli i 
aşa-numita ,.Jiteralizarc" induce in eroare 
direct la surse, la p. 1 :Y7, autoarea co nsen 
pct. 2C)!î şi 241 din a N fÎ LR Trans. prenll 
răuili, răueiă, pl. din urrnă Yn apro 
derlnd reale aceste apare spira nt» 
am putu crede, la n m ornent că dispunem, pe 
Uiti certe, datorate unor ale varia nt 
care. 'O-ar fiintl'-o zonă de intens s iiud 
rornă ne-săsesc. 1 '1' n tru (' larifiearea etimologioi CUVÎl 
ar fi fost cxtre/n <il' irn cum ar. 
din d:lte!C puse la dispoziţie, mult;'l ilIiW,UlIildIU:, 
Dumitru Loşonţ.i si Viorc] Bidia n, autori ai atlasu 
exprim şi aici 1\1 rniri!« in 2G de localit.ă 
de;1 lungul j uru de nord a dintre 'Ira 
precă derc lnsă in zona Bistriţa 'J ftsăud, variantele Ira 
cuvînt contin nu sunetul -n-; ci sonnră de 
in cuzu! substantivului râiilâ (intrebare;'1 1 cîl 
(Intrebarea 1 23;1). dOUi'1 :3;)8 şi ;l{)1, situ: 
a in Iocul -:. a fost notal.ă aîr: 
tiv, cit şi la v rh. Prin Urinare, datele oferite de NJ 
zări importante Ia arlevărata răspindire 
li5xgind şi i aria unuicnvtnt consider. 
graiului din nimic rdel 
variante eli. -[! la 

ae('uHl slavă, 
răminind totuşi nevoiti să 
trecerea lui -I- la -{!- a avut \('{' tot pe terenul limbi 
mai rtată. Atît in diah'chd săsesc din Transilv 
germaHe vorbite in evul mediu in diverse localit.ăţ 
Suceava, Sirel, Cutuari etc,), graiari 
secolul al XVII-lenin urma asirnilării vorbitor-ilor 10 
il putut exista un substant.iv Rri/lel 'darac' şi un , 
care, impnllTllltaLe., s-au asUlzi in grait) 
disp{tJ'nt In cele germane din Transilvania, 

Heconstituirea aeestor I(JIlHe se sprijin{l pe Cuplu 
in Joc de -{. (1'1''') .a existat, Îlltr-adevilJ', în germana 
/\slfel.. in secolul al XIU .. lea este atestat verbul rau 
zll,nmmenraffeIl', verbu ill î raff'dll'a dă!' 
şi suhstantivul FI'. L. K. Weigand, 
ediţia a IL Hl col. ;-,17., sub Ru/Tel), 
loc de -fI'-, există şi În varirlnta olandeză a aceluiai \l'rX 
lIanf hecheln' t a dărăci iuul., eiDf'pa), al c{JruÎ e 
este relfen 'id' De la aeesta din urm{tprovine SUr), 
'H.effkarnm ZUln Durehztehcn (les Flachses' <. piept 
inul), nlfC 1n 'vechea germanii literară (ah,!.) avea ton] 
apropi;:d. de , 'Hedlen' (,c grehIA). AEi 
deză eu -{l-, rel'l!ll, exis!.;} 'în g1'l'mana nHd Îl' -ti e ,l os {m ud.' 
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1. Un prim mod de încadrare a acestor împrumuturi constă din asimi- 
larea lor grupului destul de mare de cuvinte româneşti care au în partea finală 
terminaţia sau sufixul neaccentuat -s ilă. Numărul acestora se apropie de 
cifra 50. cum se poate vedea În Dicţionar invers. P: 110-112. Printre ele se 
numără şi cîteva elemente germane (săseşti) : cliendil.ă 'Iăuză ' <S{IS, k ănd»! ({rii) , 
kent(l)frii, vb. k ăndsln, kendaln (vezi SSW, V, litera K, p. 126-127); 
jâchilâ (şi jechilii) <germ. Siickel, într- o variantă săsească; hihilii 'darac' 
<săs. hC'1J1 (vezi SSW, IV, literele H-·J, p. 112-113); ş6filâ (dar şi şof'ilă) 
'zdreanţă', 'ruptură' <germ. Schoîel (în DLR. rămas fără etimologie). Acestora 
li se alătură şi variantele cuvîntului de care ne ocupăm : râ!Ji/â, t ăqhilă, 
rây ilă, r(JZilii, rdghilii, razilr'i etc., explicateîn acest mod încă de Tiktin. 

2. Unele împrumuturi de aceeaşi origine, primind desincnţa de feminin 
-ă, îl păstrează pe -c- neaccentuat din silaba finală neschimbat sau 11 trans- 
formă în -il-. în prima categorie intră chetulel ă, hehelă, Nrdelii (şi felderă) 
'unitate de măsură pentru cereale' <: să". f'grdel, [irts! 'e in HohlmaG' (FI'. 
Krauss, W ărterbucli der ,nordsiebenbiirgischen Hand merksspracben, Sieghurg, 
Hl}7, col. 1023, sub Viertel; mai departe folosim abrevierea IIwspr.). 
Din a doua categorie menţionăm pe {oâc(11â, pL [oacăle 'chibrit' < săs, 
{Qk;}[ 'Fackel aus peehtgetrănktem Docht.' (0= făclie dinttun fitil îrnbibat 
eu păcură) (vezi FI'. Krauss, 11 um pr., col, :W:l) şi pe ş[('bi1lii (ş[/belâ) 'chibrit' <, 
săs, !iOelKI!. în acest grup intră şi variantele ragelâ, râzelă, în care finala -elă 
a putut să apară şi sub influenta sinonirnului llehelă, fenomenul fiind posterior 
palatalizării labio-dentalei 11 urmată de i. 

:3. În alte cazuri, mai numeroase, cuvintele germane terminate în 
.s: el cunosc sincoparea vot-alei e, care în Iimba german{t şi în dialectul săsesc 
este un sunet redus, ÎllIlbuşil, notat J (i se spune ,,;vlurmel e" sau "dlânpfes 
c') Cuvintele româneşti capKiU\ terminaţ.ia -IiI: buglâ 'eăpilă de fîn'.<ţ: săs. 
bug;;l, carloflâ < germ. J(artoffel, cheglă 'popic' <: germ. I\egcl, Cl1{fI<l 'bîIă 
(de biliard)' < germ. Kugcl, rigld 'zăvor, Încuietoare la uşă' < germ" Rieqel, 
săs. rigal, tarld 'abajur' <: germ. Taie!, pirlli 'căuş','vîntureşca' <: săs. 
schuj'el, germ. Sc1wa{et, {iyld < germ. Ziegel, să;.;. ziigal, uincUi 'eoltari' < germ . 
Winkel ete. Termenul de care ne oeupărn nu cunoaşte În graillri a(est trata- 
ment. 

·1. Uneori, mai rar, cuvintele germane in .L el sînt încadrate în grlpH 
numeroas{t H cuvintelor rornâneşti terminate în sufixul accentual --ilcl: 
şi[!{l (r )Uă .:::. SD.S •• 5cwlJI (eL totuşi bău. şfndră), !jofUl! < germ. ,';clw!'cl. Nici 
acest mod de accentuare nu el fost atestat In eazlll ellvÎntului râuilă. 

Unul şi aeelaşi cuvînt, cum s-a vilzut, poate eunoaşte mai multe modali- 
tăţi de adaptare fouetică şi deih1Cadrare morfologică. La. exemplele de mai 
sus pot fi adăugate şi reflexele dialeetale româneşti ale germ. Schwefel 'sulf'. 
Cum s-a văzut, in dialectu 1 si;esc, -f- din acest cuvint este refleetat ea -b-, 
SuebJ 1, iar graiurilc romaneşti din Transilvania şi :Maramureş, în eare 
cuvîntul este folosit cu sensul 'chibrit', cunosc variantele: ş["ebelâ, şfebâlâ, 
şfebel, ,ffbiil, şfebUi şi chiar ştlbl/i (vezi DLR, $.v.). împrumuturile de dată 
mai recentă au, adesea, silaha -'·el plistrată: crighel, pudel, ştempel, ştru- 
del etc. 

Incadrat în categoria euvintelor cu .!- ilă neaccentuat şi, prin aceasta, 
fiind mai bine integrat sistemului fonologic şi morfologic al limbii romane, 
rauilă a cunoscut în aria moldoveneaseă, În cea transilvăneană de est şi de 
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s.v., prin cuvîntul german dialectal Zieqele (= Zieg lein), Acelaşi cuvînt ger- 
man Zi.ege este invocat de Scriban, Dici., s.v. pentru adi. ţigi1!l, tigaie (oaie, 
Unii tigaie). Apropierea fusese Iăcută şi de Şăineanu, DU. După cum se vede, 
româna dialectală păstreaaă un radical german medieval (săsesc) pe care 
dialectul german din Transilvania l-a pierdut. 

Un al't.'cuvînf de origine germană medievală (săsească veche), păstrat 
în graiurile româneşti din afara arcului carpatic, este şini1 (de roată). Dialectul 
săsesc actual cunoaşte astăz.idenumirea Eî], Ref' (= germ. lit, Reif) şi numai 
cu totul sporadic, ca un element Învechit, este folosit, eu acelaşi sens, cuvîntul 
sin (vezi FI'. Krauss, lIwspr., col. 780; V. Arvinte, Die deutsclien Enilehn., 
p. 62--64; Lajos Tamâs, EWUR, p. 728, unde se admite, pentru rom. şină, 
după 1. Borcia, o etimologie multiplă). . 

2. Româna (graiurile populare) păstrează unele elemente săseşti (sau 
unele fonetisme) care nu au fost înregistrate în documentele vechi ale acestui 
dialect şi lipsesc, .de asemenea, din lucrările săseşti actuale de lexicografie. 
Cuvintele româneşti au însă o origine germană indiscutahilă. Din această 

ca.u:z.ă, este necesar şi justificat să se recurgă la invocarea unor forme şi varian- 
te Iorretice existente în Iaza medievală a limbii germane (m hd.) sau care 
circulă şi astăzi în diferite dialecte germane. altele decît cel săsesc din Tran- 
silvania. în cazu ri de acest fer; se impune recurgerea la metoda reconstruc- 
ţiei, care constă În preconizarea unei forme primare germane medievale 
(săseşti vechi), neatestate, dar care a trebuit să fi existat cu necesitate, 
deoarece cuvîntu l românesc stă mărturie certă în acest sens. Radicalul ger- 
man a putut exista în acele grai uri germane extracarpatice care Între timp 
au dispărut în masa românească. Cuvîntul romanesc devine, în acest mod, 
un martor important în procesul de reconstruire a unei faze dialect.ale ger- 
malle dispăfirte. Exemplul cel mai convingător în acest sens ni-l oferă cuvîntul 
dialectal românesc de care ne ocupăm, muilă. Dar el nu este singurul. 

Astfel, cuvîntul românesc popular maldăr 'grămadă de nuiele, de stuf, 
de fîn .. de grîu secerat, de lemne etc.', pe care autorii J)}-R îl însoţesc eu for- 
mula "Etimologia necunoscută", are ca etimon germ. dialectal malder, variau- 
ta a germ. lit. JcI alier, cu sensurile: 1. 'unitate de măsură pentru cereale', 
2. (reg.) 'stînjen", 3. 'un număr de 30, :\2, sau 61 de bucăţi' ) (în mh d.). Pentru 
detalii, vezi Die deuisclien Entlelin., p. 73. în lucrările săseşti de lexicograîie, 
(ale lui FI'. Krauss), acest cuvînt nu este înregistrat. 

Asemănătoare este situaţia cuvîntului românesc dialectaI struţ 'buchet 
de f1ori',earc are drept etimon termenul german medieval (mhd.j =stniz, 
ffirmă reconstruită care fi fost dedusă din derivate ea geslrinze 'Gebiisch', 
sfrillzach 'id.' (vezi Die deuischen Entlehl1., p. [)5 [)6). In lucrările de lexi- 
cografie săseşti menţ.ionaLe se arată că germ. !it. SlrauB nu are reprezentanţi 
în dialectul săsesc nordic. Dar at'ia deserisă de rom. slm! (nordul Transil- 
vaniei, Bucovina) indică in mod indiscutabil o origine veche săsească nordică. 

Cuvintul romanesc dialectal ciuhi1 'momîie, sperietoare În lanul de griu, 
de dllepă elc.', care formează arie în jumătatea de nord a Transilvaniei şi în 
jumătatea nordică a MoldoveI. inclusiv în Bucovina, are drept dimon termenul 
germanmed.ieval (mhd.) sehillhe 'id.' (= germ. lit. modern Schellche). în 
dialectul săsesc nordic, mhd. schillhe nu are continuator, aici folosindu-se 
derivatul schoaizal 'Feldscheuehe, Vogelschreeke (in Menschengestalt)' 

I 

.' r.ÎI·, '1III 



(= ciuhă, sperietoare de păsări cu chip de om) (vezi Fr. Krauss, Trepp. 
ws., col. 834). Pentru detalii vezi Die deuischen Entlelm., p. 54--55; vezi şi 
Lajos Tama s, EWUR, P: 2:J3, sub ci uliă. Cuvîntul săsesc, din zona Bistrlţa -; 
Năsăud, schuha 'ciuhă', a fost reîmprurnutat din română (FrvKrauss, Trep p, 
Wb., col. 886). 

Un fonetism german medieval (poate şi săsesc vechi) prezintă varianta 
moldovenească şi murrtencască şorţ, devenită şi literară, fală de care graiu- 
rile româneşti transilvăn ene cunosc forma şur], împrumutată direct din germ. 
Sclturz, săs, scliurz (şi schirz). Vocala -0- în loc de -11- nu poate fi explicată 
decît prin varianta mai veche germană medievală (eventual şi săsească) 
scliorcz 'Vortuch oder Lcder zurn Schutz des Untcrleihs und des Schenkels', 
at.estată în numeroase dialecte germane şi în germana medie literară (mhd.) 
(vezi Die deulschen Etitlehn., P: 64--65). In DLR sînt menţionate, la etimologie, 
numai variante cu -u-, 

Tot. o variantă Ionetică germană medievală trebuie admisă pentru 
cuvîntul românesc şură, anume mhd. schiur i e}, mnd, schiire, faţă de germ. 
actual Scheuer. In dialectul vechi săsesc este atestată varianta eu - y-, scli yrJl1, 
care stă Însă la haz a cuvintului românesc dialectal şiră (de paie, de fîn, 
de snopi etc.). Acesta din urmă, în fond identic eu şură din punct de vedere 
al etimonului, este tratat În DLR ca un cuvînt aparte 'Şi este apropiat din 
punct de vedere etimologic de cuvîntul şir, eu care nu are nimic a face. Forma 
actuală săsească nordică a etimcnului este schaior (vezi FI'. Krauss, Trepp. 
Wb., col. 835). Pentru alte amănunte, vezi Die deulschen Enilehn., p. 87. 

3. În unele cazuri, sînt bine atestate în lucrările lexicografice săseşti 
elementele care alcătuiesc un cuvînt compus săsesc intrat În română, dar 
cuvîntul compus ca atare, care funcţionează ca etimon al termenului rornâ- 
nesc, nu este inregistrat in săseşte. Şi În acest caz trebuie să se recurgă la 
metoda reconstrucţiei. l 

Astfel, cuvintul cataramă, a cărui etimologie este controversată sau 
considerată ea necunoscută (DEX), are ea etimon termenul săsesc' nsat.cstat 
*lwt:t(n)raman 'centură lată de piese (chirn ir, cingătoare, şerpar, brîu), 
care se încheie cu ajutorul unor lănţişoare prinse la fiecare capăt'.; Elementele 
componente, anume săs, kateti 'lanţ' şi săs. r ăimsn 'curea', sînt bine cunoscute 
În dialect (de etimologia acestui cuvint ne vom ocupa în altă parte). 

O formă primară reconstruită săsească veche a fost post.ulată, în mod 
just, şi pentru rom. caplllh (ciÎpluh, cupfllg), care provine din *Kapptuch 
(sau Kop{fuch) (vezi DA, S.v. ; Die delllsclzen Entlehn., p. 82---8;3). De la 
ca pfllh provin verbul a ciipluşi şi subst. căpluşealli. 

Putem conchide, din analiza exem plelor similare de mai sus. că recoll- 
struirea unui etimoll ger.rnan mcdieval (vechi săsesc) * Ravel (f.) pentru rom. 
rauiUl este pe deplin îndreptăţiUl. 

Dintre variant.ele fonetice ale cuvîntului în discuţie. menţionate la 
Inceput, se separ{l într-o grupă şi. Într-o arie teritorială aparte cele în care 
COllsoana intcrvocalică este o spiranUi lahio-dentală surdă, -1'-, o spirantă 
palataIă, -11'-, o africată surdă, - c-, sau, mai rar, () oelusivă palatalrl surdă, 
-k-. Aceste forme alcătuiesc o arie dialeetală discontinuă în partea de sud-est 
a Transilvaniei, în nordul şi nord-estul Munteniei şi, sporadic, în sud-vestul 
Moldovei. Pe lîngă atestările mai vechi, din dicţionare, aeeste variante au 
fost consemnate şi în noile atiase regionale sau În unele texte dialeetalerecente. 
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Reflexul 1- apare in' ri/tilli, p!. ulfili, 
nilil, pl. (suhst. neutru), pct. 7 71:), 
Grădişt.ea, Prahova, 1'1), J.l,Jllnt., IL p, 3G3/G; 
lului, Păt.irlage, TD. !Hun!" IL p. 722/2G. 

Heflexul -11' se înt.ilncşt.e în : răh'il«, . ;â11' 
!\' AL[,,'·/H un!.; t âh' er. pl. flÎ 11' ere, (Jet, 38:1, t'fA LR 'Tron". ; 
raft'ii,· pct. 6fHl, VALR--Nrold. Bucoo., rdwl', pct. li7f), Albeşti, 
M'unt.; 1, p, 40/9; uih' el, pl. t âh' ele (suhst. neutru), pct. N AL 

Hcrlexul -(1. este prezent în târit ă, pct. 709, Mincci .. ·· D:-;m'"L,,·,; 
Muni. II, p. 22i-\/28. 

Heflexul ·k- apare în suhst. rache: şi in vb. 
Braşov (Elena Cornşulea, op, cii.; p, l:l8). 

In DLR este ConSCII111aUi, după şÎ'suHeV',V. p, 
accentul pe ultima râlu;/' 'iti. ', 

Demn de subliniat în toate aceste «xomrue caracterul surd al 
so anei intervocalicc, întocmai ca în germ. cu cel sonor 
variantelor discutate anterior. Totodată, numai în din ele se rcflect.ă 
diversele stadii de palatalizare ale lui urmat mai rar, influenţa 
sinouimului hehel.ă. primul .grup, au fost (I\l'e9'1stral:e numai variante 
pop ulare . palatalizatc. 

Modul 'in care ultimele variante sint adaptate sistemului fonetic rornă- 
nesc şi oscilatiile în ceea ce nrivest.e Incadrarea morfologică (schimbarea 
ţi ei acceutu lui, schimbarea genului, suhst.it.uirea silahei finale -el prin -er, 
-il') probează, dacă luăm in consideraţ.ie şi cele spuse mai sus referitor 
aceste chestiuni, că ne aflăm in faţa unui alt imprumut, care a avut 
independent de ce! în aria mult mai întinsă din Moldova, Transil- 
vania de nord-est de est, Faptul a Iost remarcat şi de Ei,eua 
Cornşulea, op. cii., p, LIH. Dar, seama de istoria cuvîntului 
Rarfel, atestat cu sensul 'darac' prima dan ahia în 1741 (vezi ,LK. 
Weigand, op, cii., col. 51 ni se pare cel puţin disclllahil[\ atrihuirea acestui. 
imprumut (Cl! .. 11- etc,) unei "populat.îi gerrnauiee, aici ,adică 
in nord--esful unteniei] incit din jurul anului ]2iO", CllID erede Elen,i 

Trecînd confuzia di!ltre ,,influenta Şc 
"influenţa faptul cfl ezitările in ' incaddrii HlOr· 
fologice şi se,nantid, şi formală cu gena. constituie indi- 
cii sigu.re admite că împrumutul a avu loc mult 
,apropiaU, a noastră, prohab il prin intermediul 
,la noi în decursul trccut. Localizarea ateslărilol' nu exclude niei 
un 'itnprumut dired din centrele ale Transilvaniei de 
t)ud·tst, Cum am mai aditat, in dialectul sflsesc exisHi suhsL Rajfel, dnr eu 
.alte anume '[(lapper' ( 
'Plalldermaul' ( (rilfleln) cu 
sensul. (figurat) 'a , Vechimea nu pare a fi 
prea mare, eum reiese şi din absenţa in dicţionarul citat al lui Fr. Krauss fi. 
unor variante fonetice dialeetale, precum şi din faptul că aceste cuvinte 
nu apar în expresii idiomatice, Ele trebuie să apar-ţină grupului numeros de 
imprumuturi pe eaTe vorhitorii saşi le-au făcut în ultimele secole din ger .. 
mana austriacă şi din germana literară modernă (nhd.), 
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In concluzie" varianta cu -/1-, ['(Illirii, provine din germ, medieva] 
f * nâlJe!, Intimplarea il făcu 1, ea Io rma de haz;l românească si! nu fie 

ea a testată adj, răoilat, -ii), Exiatenţ.a ei poate fi Însă dcdusă 
eu certitudine din interpretarea f'onet.ică a variantelor dialect.ale actuale şi Il 
(:('J('I consemnate în atestare a cuvintului, din 171U, de 
arianta cu Ti/lii), al dimon este gerul. rnodcr n e;l 

are mai In are cu celp u [in cîteva secole, 
Din punctul de vedere al reJnţ.iilor 1 

merită a fi su hli n ia! faptul că graillrile populare 
uneori variante dialect.ale care pot constitui 

MFHUNTS led]\E ALLEMANDE (SAXO!';Nt: DE elf\ANSYLVA:'-lIE) 
EN J{()t!MAIN 

MOT 

I .. '(';q)licatton d01Tnt\-e· d8ns 1f'S (l-jctionn:ajrcs tYInoI(jgiqucs au lJlot ro uma in rânilâ (el 
verbe Il Tâ{JUI! 'siTnncCl' la filasse'), CI!IllIl1t.; provcnant ,Il: l'aJkrnand Raţ ţel, verhe 1"(1/- 

ţcin, est incolllpli:te, cal' elle n'expliquc le rdkx(' /J- ( diaJectal -7-, - , , 
d c)e de la s pil':mJe sO\H'ck  [l: de l'{,lyrnoll. ['('COU!'S ;\ des j nt crrne d iaires slav es 
sl'J\/i(Ille, pnlonais) propose par Tik ti n el par d';Jul:l'CS ne rcsou! pas le prohUrne, car dans C{'$ 

se trouve nussi line snirnuie sonore (,r, -lr). Dans le dialc,te saxon de Transy l- 
Ha/fel n'a pas (>te altesti:, Les sculs mots [lppal'{>.nU,s sernant.lqucmeut 50n1 Râbe!'dJnnvn' 

de qljaJjtl inf('rieure (jui rcste dans la S(Tance·', brins de chuuvre rcsU,:s sur le chalnp npr(s la 
xJ}oJ::;son. de chauvI'e ralJougrie' et le J'al;aln')<rra('.h(-'r!e prUt chHlvre r('st( sur 1e· 
clwmp', le lait qne dans. ee dialecte la eOJTCS!HmdallC,e -b- / '.1'- est hiel! repr{'senlee (pal' eL 
iÎJd ÎFcl 'liber', blcibl.'11 bitiwen, etc.), on slrppose l'exislence dans le pass!; des variante, 
',"]X(}lllW *lWv('{ el *Ţw;eln. Lenr reeOllsll'ue,tion s'appuie sur J'exislence el1 1lI1wlJ. de lir forme 
cn -1/' dans le verhe rCPc!i'll 'rase!l zusnnunenraffen' el dansle ve!'l)c llOllandwi" rcunt 
'I'lachs, 1 lan!" heeheln' L'Uymoll !Ion-alt est(' * Baut! il pii aus,iÎ exisle]' dans la langue{, la po- 
rmlaUoll allellwude des viJles mold"vcs m(,die,c,des, assimilee an X V fI' el au X V Il !;' siecles, 
(j;r ]'31.1'e de difIu;.;ion du rOI1. !'(wii{l s{:tend dans in pnrLie nord - est du terriLoire daGJ,·rolHnahL 

,'adaplatioll phonHiql1e el ]'Înl(:gruUou mOf'phoJogique de ee mot, lOlljol.ll's'insuffis:ltll-. 
ment eelaircies., snul ('!udii,es dUH' le cadre du groupe plus large (J'em.pruilis :Illemauds m(, 
d5.iov;]()x du rOil1Jwin, (In post' ainsi un !n'o!JH,lljc de 1IJ(:tllOdologic concern:lnl;('cs empJ'llnt\. 

dans ('dte perspective, l'analys(; abouUI aux r(,sllllai suivants: 1 Cerlains lrlOl>: 
el), Lr atone nnt {,t{, assirni1(,s au grfHI]Je de lnols I'tHlfllains en .. L iUi . chhldih'i sa.x.on k {ind;}j : 

; ld:liil/i saxon l:f.T:;c;;I, elc. :,:!, :Dans (I'allLres C'':lS le !.he-l1u: aJleXllilnd en -ti 
-{i cJţ{:ndelâ <.: saxon firt}l ; s[hJclâ < snxon iiunpl. ele, L I)ans 

ccrt'llns mols allenwnds ]' -c de ·d· e!isparnH, el n!Jn\, fi :lparalt la (li'sinellcf· 
bi1}}lbrneldf' de foiI}' <: saxon [l-ag:)!' riylâ l?ir:[le/r saxon rig,ll: .t rfllâ .'< Zic/ICl, saxon 

eic. Plus ;-n.'eD.rent,dnns lu p::;:rtie Jinale apparaH "le suffixe ie('eTdnl:. rournaIn -lIâ· 
.indCr)!,;'j {'-c1lando1e' S:1X011 .:enda!; ijo{ih'i ... :: ,')'clw[et, etc, 

l<,e rotI. râuilâ ('fIice dans le preotier l.a pre.sI:IH',e (j'j aprb, i'J expliquC' les fOl'lnes 
a'l.7eC p::datalh;aLlon râ!/ifâ, ni!li/â, L,,3 jJeodueUon de hl palafalbatJon I)!'ouve CII quel- 
qi:e snrte raneie:nneh! l"l.::U,IUVC de J-'enlprunt eu roullIHin. 

]:1 secol1ck se .rapporte ia j uslHica tion des l'c('tJlu,!:rucLioll.s 
d,J(;iyn:!Ons pour c.ertaLns rno!.s roulnaîns snppo:-;Îs de C'ctl.e 
H.T'igin(. 00 disUngue ]es situations sllivantr.s : L Le' nnnnain (lf-:S parJers popubir('.s}conserv( 
cLr[:11ns n)()ls (OU phone,tisIIJ('S) Slxon aneicn:5" attest(s dans jes d.nc-ul])C'-nts rn:lls rarellJenl: 
(I,npJo,Yl'S ilujulIrd'hui dans le j)Jr1e.r de.s Sas.ons de Trflnsy Iv:\uie (par <,x. ],Od. roabei 'bl'oue[!r" 

::1:S.'1:X01,j "f l?abbc{ "id.,. 2!. Le rOIJuwin g:Jrde c.eriains rno'ls allelna_lHls (saxons) anciens qu.i ne 
';C1nt P<s' enregÎslr{;s dans les doc-uJnents d'andeune langue saxone (par ex. rou, rnaldâr 'tas' 
['un,. }:,frz;! 7bolHJue,t de [Jcurs\; rou. ciuhâ '{pouvan![)il'). Hou. ruoilâ Y <Jppartient. ;l, Il cerlain 
HUJ/:S ,f'filUUains qu ont eon-une etYllloll un rnot alletnand (saxon) cornpo$(\ nons 



22 V. ARV1NTE J2 

attest.e cornme tel; mais chacun des elements constituauts existe indepeudammont dans le 
dialecte saxon ele Transylva nie (par ex. rou. cataramă 'houch- ele ceinturc' .< saxon katJ(n) 
el saxon râimen ). 

Les situattons ci-dessus justitient la reconstruction d'un radical *IW/Jd il la basc du rou. 
raotlă et du verbe a răpi/a. 

Dans la derniere par tie elu travail OIi analyse les reflexes dialect.aux roumains du merne 
mot, mais q ui donnent -f- (ou -h'-, -e-, -k-, elonc des S011S sourds), au Iieu de -U: (ni- 
filă. rali'Llă, răcit«, el.c.). Leur aire se trouve dans la Courbure des Carpatcs. Ici, le Ierme a etc ena- 
prunte \ une epoque plus proche de la nOtrc. On peut invoquer, ,\ SOli propos, l'allcmand moderne 
Ra[[et. 

Le travail donne aussi la premiere attcstation du mot Temi/il: I'annee 1719., chez Sil- 
vestro Amelio, dans le glossaire itatumolda ve, Connaissant donc I' ctymon, les dictlonuaires 
devront donner dorenavant comrne "mot-titre" la forme runilă (el non raq tlă). 
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