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Lucrarea Elementul latin moştenit în lexicul dialectului 

istroromân, de Gabriel Bărdăşan, realizată iniţial ca teză de 

doctorat, este o cercetare de tip monografic, amplă şi valoroasă, 

asupra celui mai important strat etimologic al dialectului 

românesc sud dunărean cu cel mai mic număr de vorbitori. 

 Urmând un plan judicios, lucrarea este structurată în trei 

capitole: 1. Fondul latin moştenit din structura lexicului 

românesc (p. 9-33), 2. Stratul lexical moştenit din latină în 

vocabularul istroromânei. Încercare de delimitare (p. 34-542), 3. 

Lexicul istroromân moştenit din latină. Privire de ansamblu (p. 

543-595), fiecare dintre ele având mai multe subcapitole. 

 Cele trei capitole sunt precedate de un Argument (p. 7-8) 

în care este definit termenul lingvistic de strat etimologic şi în 

care se dau informaţii cu privire la scopul lucrării şi la metoda de 

lucru. După cele trei capitole urmează partea de Concluzii (p. 

596-599) în care sunt punctate cele mai importante rezultate ale 

cercetării. La acestea se mai adaugă o listă de Abrevieri (p. 601-

602), precum şi una de Bibliografie, sigle şi abrevieri bibliografice (p. 603-616). 

 Din capul locului trebuie să subliniem faptul că ne aflăm în faţa unei lucrări excelente, 

caracterizată prin rigurozitate, argumentare logică, aspiraţie spre tratare exhaustivă a subiectului 

supus cercetării, toate acestea probând capacitatea de analiză şi sinteză a autorului. 

 Pornind de la sursele lexicografice existente pentru dialectul istroromân, în special, şi pentru 

limba română, în general (vocabulare, glosare, dicţionare, atlase lingvistice, studii referitoare la 

dialectul istroromân) în care s-au propus soluţii etimologice, în urma unei analize amănunţite, 

sistematice şi riguroase, autorul a realizat un inventar complet al lexicului istroromân moştenit din 

latină. Fiecărui cuvânt de origine latină, precum şi celor pentru care s-au propus şi alte soluţii 

etimologice (împrumuturi din alte limbi, termeni formaţi pe teren propriu) li s-a rezervat o 

prezentare monografică.  

Autorul ajunge la concluzia că numărul total al cuvintelor istroromâne pentru care s-a oferit 

şi un etimon latinesc se ridică la 689. Acestea au fost repartizate în cinci categorii delimitate în 

funcţie de natura soluţiei etimologice propuse, şi anume: 

a) cuvinte sigur moştenite din latină pentru care toate sursele propun acelaşi etimon: 533. 

b) cuvinte pentru care s-au propus două sau mai multe etimoane latineşti: 35. Dintre acestea 

două – (a)ratå şi mučcå – au fost considerate neclare din punctul de vedere al originii, ele 

nefigurând în inventarul final al elementelor moştenite din latină.  

c) cuvinte pentru care s-a propus ipoteza moştenirii din latină şi a formării interne prin 

derivare, compunere sau schimbarea valorii gramaticale: 67. Dintre acestea, 46 au fost considerate 

ca moştenite din latină, iar 21 ca formate pe teren românesc. Se menţionează totuşi că şi cuvintele 

din ultima subcategorie trimit spre stratul latinesc, deoarece la baza formării lor stă tot un cuvânt 

sigur moştenit din latină. 
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d) cuvinte moştenite din latină pentru care s-au propus şi etimoane nelatineşti: 48. Pentru 30 

din aceşti termeni autorul a optat pentru soluţia descendenţei latineşti, pentru ceilalţi 18 termeni 

considerându-se că au origine nelatinească sau etimologie discutabilă. 

    e) cuvinte pentru care s-a propus soluţia moştenirii din latină, cea a împrumutului şi cea a 

formării interne: 6 dintre care 4 au fost considerate moştenite din latină. 

 Făcând suma celor cinci categorii de cuvinte istroromâne delimitate în funcţie de soluţia 

etimologică propusă, autorul delimitează 646 de elemente lexicale care continuă etimoane latineşti 

din totalul de 689 de termeni supuşi analizei.  

 Luând în calcul doar materialul lingvistic istroromân considerat ca fiind sigur moştenit din 

latină, autorul îl clasifică în patru mari categorii, în funcţie de prezenţa sau absenţa unui continuator 

al elementului latinesc şi în celelalte dialecte ale limbii române, fapt ce-i permite să stabilească o 

seamă de asemănări specifice tuturor dialectelor româneşti sau deosebiri ale idiomului istroromân 

faţă de celelalte trei ramificaţii teritoriale principale ale limbii române. Elementele comune 

istroromânilor cu toţi românii îi dau autorului posibilitatea să reconstituie fondul comun, iar 

concordanţele lingvistice dintre istroromâni şi numai o parte a celorlalţi români îl conduc spre 

deducţii legate de înrudirea mai strânsă între unele dialecte ale limbii române. Astfel, din totalul de 

646 de elemente de origine latină moştenite în istroromână, 542 sunt prezente în toate cele patru 

dialecte româneşti, 66 sunt prezente în trei dintre dialecte (în istroromână şi în alte două), 33 în 

două dialecte (în istroromână şi încă în unul) şi 5 păstrate doar în istroromână. Din cei 66 de 

termeni moşteniţi în istroromână şi în alte două dialecte, 57 sunt comuni istroromânei cu 

dacoromâna şi aromâna, lipsind din meglenoromână, 9 sunt comuni istroromânei, dacoromânei şi 

meglenoromânei, lipsind din aromână. Interesant este că nu există niciun element lexical comun 

doar dialectelor româneşti sud-dunărene care să lipsească din dacoromână. Dintre termenii latineşti 

continuaţi în două dialecte ale limbii române, istroromâna are în comun cu dacoromâna 28, aceştia 

lipsind în aromână şi meglenoromână, 3 în comun cu aromâna, dar absenţi în dacoromână şi 

meglenoromână şi două elemente în comun cu meglenoromâna, dar absente din dacoromână şi 

aromână. Numărul relativ mare al termenilor comuni istroromânei cu dacoromâna confirmă o 

legătură mai puternică între cele două dialecte româneşti în comparaţie cu legătura dintre 

istroromână şi celelalte două dialecte româneşti sud-dunărene: aromân si meglenoromân. 

 Autorul realizează şi o tratare comparativă a elementului latinesc moştenit în istroromână cu 

cel general românesc. Raportarea celor 646 de termeni moşteniţi din latină şi la media de circa 2000 

de cuvinte moştenite de fiecare dintre limbile romanice dovedeşte că tendinţa de sărăcire a 

vocabularului, manifestată încă în epoca latinei populare târzii, se continuă şi în română, chiar mai 

accentuat în unele dintre dialectele sale. 

  Pierderea termenilor de origine latină din lexicul istroromânei se explică, aşa cum arată şi 

autorul lucrării Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân, prin direcţia de evoluţie a 

acestuia sub puternica presiune exercitată de limba croată. În schimb, întregul corpus al cuvintelor 

moştenite în istroromână, fie că au echivalente în celelalte dialecte, fie că sunt elemente de 

specificitate în lexicul istroromânei, reprezintă argumentul cel mai puternic pentru caracterul 

romanic şi românesc al acestui dialect şi pentru originea comună a dialectelor româneşti.  

Din cele prezentate rezultă că ne aflăm în faţa unei lucrări de excepţie, care a presupus din 

partea autorului ei o muncă îndelungată însoţită de pasiune şi talent. Domnul lector universitar 

Gabriel Bărdăşan a realizat o cerectare de lingvistică dialectală oportună (având în vedere stingerea 

mai apropiată sau mai îndepărtată a dialectului istroromân) şi originală, care impresionează prin 

vastele cunoştinţe ale autorului, prin uşurinţa cu care se mişcă în literatura de specialitate, prin 

bogăţia şi varietatea faptelor aduse drept argumente în susţinerea ideilor, prin stăpânirea deplină a 

metodei de cercetare. Lucrarea Elementul latin moştenit în lexicul dialectului istroromân reprezintă 

un reper fundamental în bibliografia dialectului istroromân, necesar pentru a înţelege istoria acestui 

variante diatopice a limbii române. 

 

 


