Marius CHELARU

NOI RUMÚNSKI CUVINTÅM
stroromânii, urmaºi ai „populaþiei autohtone cu
grai romanic pe care slavii au gãsit-o la venirea
lor în nord-vestul Peninsulei Balcanice”, sînt
„un val”1 aruncat de istorie la poalele lui Monte
Maggiore (Muntele Mare, croatã Uèkra Gora) din
provincia croatã Istria, pe þãrmul Mãrii Adriatice. Dacã
înainte vreme îºi spuneau rumeri2, azi îºi spun, în
croatã, rumani, fapt care atestã conºtiinþa identitãþii lor.
Dupã ce în secolul XVII istoricul veneþian Ireneo
della Croce scria despre istroromâni, Antonio Covaz a
publicat în primul numãr al revistei „Istria”, în 1846,
articolul Dei Rimgliani o Vlahi d’Istria, care l-a interesat atît de mult pe Ion Maiorescu încît, în 1857, a fãcut
o serie de anchete în zonã. Rezultatele au fost publicate
de fiul sãu, Titu Maiorescu, în revista „Convorbiri literare”, pentru ca, în 1874, lucrarea sã fie editatã în
volum, cu titlul Itinerar în Istria ºi vocabular istrianoromân.
Dialectul românesc cu cel mai mic numãr de vorbitori este idiomul vorbit de istroromâni, care azi se
mai gãsesc doar în Istria ºi se împart în grupul de nord
(un singur sat, Jeiãn, croatã Zejane, italianã Seiane, în
regiunea Ciciaria, într-o vale mãrginitã de Munþii
Popilor ºi Jviaviþa) ºi cel de sud (numit ºi al românilor
din Valdarsa/ Valea Arsei/ croatã – Raša, în care istroromâna se mai vorbeºte în 7 sate3, dupã date mai noi în
5 sate ºi 5 cãtune4), despãrþiþi de Monte Maggiore,
1.369 m. Se pare cã în Istria se vorbea istroromâna pe
un areal mult mai larg, dovadã, aratã autorii, ºi o serie
de toponime: Vlahova, Vlašca, Vlahi, Vlahovo, Catun,
Guran5 etc. Numãrul lor, deºi dificil de stabilit, este în
descreºtere continuã. Astfel, Sextil Puºcariu scria
despre 3.000, în anii 60, dupã Kovaèec, mai erau între
1.200-1.500, la care se mai puteau adãuga cei din
Triest, Rijeka sau alte oraºe, precum ºi cei plecaþi din
þarã. Matilda Caragiu Marioþeanu6, citînd o serie de
autori, arãta cã aceºtia apreciazã cã azi ar mai fi între
1250 (probabil cea mai veridicã) ºi 6000 de istroromâni. Petru Neiescu7 discutã de 1.250 de istroromâni,
scriind cã datele cele mai recente furnizate de cercetãtori ar da o cifrã de 5-800 de persoane rãmase în satele
istroromâne.
Învaþã în limba croatã.
Pentru a trezi în ei sentimentul apartenenþei la o
naþiune, s-au tipãrit cãrþi în limba lor. Richard Sârbu ºi
Vasile Frãþilã (Dialectul istroromân, Editura
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Amarcord, Timiºoara, 1998) citeazã, de exemplu,
Calindaru lui Rumeri din Istria, tipãrit de Andrei
Glavina ºi C. Diculescu. De altfel, istroromânii îºi spun
între ei dupã numele satului în care locuiesc – cei din
Jeiãn îºi spun jeiånþi/ cei din Jeiãn, susþinînd cã graiul
vorbit de ei este jeiånski.
Sextil Puºcariu8 scria cã numele lor este vlåh, plural
vlåþ (la nord), vlås (la sud). Sub acest nume sînt
cunoscuþi românii în documentele sîrbo-croate – în
limba slavilor acesta însemna roman dar ºi, mai ales,
român, termen corespunzînd lui olacus (maghiarã oláh)
din documentele angevine. În paralel cu vlahus/ vlah, în
cancelariile dalmatine, la Ragusa în special, dupã anul
1367 apare ºi termenul mavrovalahus (morovlah, morlac – vlah negru), care a circulat mai ales în secolele
XIV-XV în cancelariile veneþiene – denumire datã de
italieni, dar ºi de bizantini la începutul evului mediu,
croaþii numindu-i vlahi (limba vorbitã de ei vlaški) sau
èiribirci. Asupra acestei denumiri, aratã autorii, existã
variantele etimologice: a) pornind de la o particularitate
a fonetismului istroromânilor (cire: cine, bire: bine)9;
b) din turcã, ceri beri – apãrãtor de hotare, coroborat cu
faptul cã „vlahii voinici”, organizaþi în „cãtune” apãrau
cu tãrie hotarele Serbiei, confruntîndu-se cu turcii adesea, drept pentru care primiserã din partea regilor sîrbi
privilegii: „dreptul vlah”. Istroromânii mai sînt
cunoscuþi ºi dupã etnonimul cici, probabil, spun autorii,
din croatul cica: unchi, termen folosit pentru a desemna un personaj de rang, cneaz, jude; o altã explicaþie
discutatã poate porni de la faptul cã ei ar fi lucrat pe
feuda unui boier local de origine vlahã, Pascalus
Chichio, de unde, prin extensie, regiunea populatã de
aceºtia e cunoscutã ºi azi cu toponimul Ciciaria.
Toate datele duc spre aceea cã istroromânii nu sînt
originari din Istria, dar originea lor este încã controversatã, existînd mai multe teorii, dintre care: 1) Ovid
Densusianu10 (ºi Iosif Petrovici, Al. Rosetti) – istroromânii vorbesc un grai dacoromân adus în Istria de
coloniºtii din Banat; desprinderea a avut loc în secolul
X, dar au fost mai multe „straturi” dupã acesta; 2)
Sextil Puºcariu (originea sud-dunãreanã a istroromânilor fusese susþinutã ºi de Fr. Miklosich, C.
Jireèek, G. Weigand): este vorba de „un val” care þine
de „românii apuseni”, care se gãseau în N-V Peninsulei
Balcanice, „împinºi”, în timp, din Serbia cãtre Bosnia,
Herþegovina, cãtre coasta Dalmaþiei prin secolul XIII,
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ajungînd în secolul XIV în Istria ºi pe insula Veglia (cr.
Krk), ce a mai rãmas dupã slavizarea lor fiind istroromânii.
Petru Neiescu11 e de pãrere cã dialectul istroromân
relevã cã au migrat dintr-o zonã învecinatã/apropiatã de
sud-vestul celei locuite de daco-români, argumentul
fiind evoluþiile paralele/inovaþiile comune numai dacoromânei ºi istroromânei, care nu pot fi regãsite ºi în
aromânã sau meglenoromânã.
Despre venirea strãmoºilor istroromânilor în Istria
sînt diverse documente, teorii, ipoteze. Probabil presiunea turcilor, dar ºi politica de colonizare a Veneþiei
(de care þinea Istria, secãtuitã de ciumã în secolul XV)
– în 1539 Veneþia a ajutat la transportul a 2000 de
familii de morlaci, vorbindu-se de 130 de sate întemeiate de noii veniþi, dar nu toþi erau români.
Lexicul istroromânilor, deºi este marcat de destule
împrumuturi din croatã, slovenã chiar italianã, ºi-a pãstrat caracterul românesc, A. Kovacec apreciind12 cã
„partea de bazã a vocabularului… (ca ºi partea
covîrºitoare a materialului gramatical) este de origine
latinã13. În istroromânã se mai regãsesc cuvinte din latinã care în celelalte dialecte nu mai existã, de exemplu:
åsir – mãgar, muþåt – frumos, cåibe – colivie etc.
Cei doi autori prezintã în lucrare, în afarã de problemele legate de lexicul istroromânilor, aspecte despre
fonetica, morfologia ºi sintaxa istroromânilor, ºi un
bogat ºi interesant material alcãtuit din texte înregistrate la Jeiãn în 1982, 1992, 1994, 1995, 1996, un
glosar istroromân ºi o listã a informatorilor.
R. Sârbu ºi V. Frãþilã, remarcînd supravieþuirea
„insulei lingvistice” istroromâne într-un mediu aloglot,
considerã cã nu se poate spune despre dialectul istroNote:
1. Sextil Puºcariu, Studii istroromâne, II, Bucureºti,
1926. în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici, ºi A.
Byahin.
2. Ireneo della Croce, Historia antica e moderna, sacra
e profana della città di Trieste, Veneþia, 1698, p. 334 – cf.
R. Sârbu, V. Frãþilã. Lui Ireneo della Croce i se datoreazã
primele probe de grai istroromân, deºi se considerã cã cel
care i-a descoperit pe istroromâni este Antonio Covaz, primarul oraºului Pisino.
3. Dupã Sextil Puºcariu, op. cit. p. 38-40: Letai,
Gradigne, ªuºnieviþa, Noselo, Sucodru, Brdo ºi Grobnic.
4. Mai recent, August Kovacec, Descrierea istroromânei
actuale, p. 23, ºi Tratat de dialectologie româneascã, p. 550:
satele: ªuºñieviþe (croatã Šušnievica), Nóselo sau Nósolo
(croatã Nova Vas), Sucodru (croatã Jesenovik), Letai (cr.
Letaj) ºi Bîrdo (cr. Brdo), cu cãtunele: Costîrèån (cr.
Kostîrèane), Dolinšèine, Zancovþi, Peråsi, Brig.
5. Sextil Puºcariu, op. cit., II, p. 33-34, cf. R. Sârbu ºi V.
Frãþilã.
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român cã ar fi într-un proces de dezagregare rapidã, ºi
cã se va folosi ca idiom local, stingîndu-se odatã cu
ultimii vorbitori, dar ar avea ºi ºansa sã se menþinã ca
instrument de comunicare dacã România, în acord cu
Croaþia, va ajuta printr-o politicã (ºi culturalã) la pãstrarea/ conservarea acestei etnii.
Citind titlul primului text din acest volum, Noi
rumúnski cuvintåm, mã încearcã un sentiment straniu,
de frîngere, ca ºi cum aº lectura o scrisoare a unei rude
plecatã de mult, despre care nu mai ºtiam mare lucru,
dar care, descopãr cu oarecare stupoare (oare de ce?) cã
a rãmas cu o fãrîmã de inimã alipitã de a noastrã. Sînt
numai cuvinte. Dar oare cum putem vorbi despre ceva
atît de profund ca limba neamului nostru? Cum altfel
putem explica altora, care încã nu au gãsit rãgazul sã
reflecteze la istroromâni, aromâni, meglenoromâni,
fîrºeroþi º.a.m.d. cã ar putea sã-i priveascã ºi ca pe strãstrãnepoþii celor care, poate, au mîncat la o masã cu
vreunul din strãmoºii noºtri, care au luptat ºi au murit
alãturi, din trupul lor crescînd acelaºi trunchi de mãr
din vreo livadã nãscutã din inimile oºtilor lui ªtefan
Muºåt, Mihai sau Mircea sau…
Trãim timpuri care reclamã tot felul de schimbãri.
G. Balandier scria14: „Atunci cînd este vorba despre
societãþile «tradiþionale» impresia de continuitate este
foarte accentuatã… Tradiþia nu este incompatibilã în
mod radical cu schimbarea, nu mai mult decît este
modernitatea cu o anume continuitate”.
Cum am spus, sînt numai cuvinte, dar, dacã gãsesc
drumul cãtre inima fiecãruia dintre noi, pot fi ºi
altceva.

6. Compendiu de dialectologie românã nord ºi suddunãreanã, Bucureºti, 1975, p. 190.
7. Mic atlas al dialectului aromân din Albania ºi din
fosta Republicã Iugoslavã Macedonia, Bucureºti, 1997, p. 9.
8. Op. cit., p. 4.
9. E. Petrovici, P. Neiescu, Persistenþa insulelor lingvistice. Constatãri fãcute cu ocazia unor anchete dialectale la
istroromâni, meglenoromâni ºi aromâni, în „Cercetãri de
lingvisticã”, IX, 1964, nr. 2, p. 196, cf. R. Sârbu, V. Frãþilã.
10. Istoria limbii române, vol. I, Originile, Bucureºti,
1961, p. 218-232
11. Op. cit.
12. Tratat de dialectologie, p. 581.
13. În dialectele aromân, meglenoromân ºi istroromân –
deºi terminologia bisericeascã este, în mare, de origine
slavã/greacã, dat fiind cã nu au avut organizare bisericeascã
proprie decît arareori/pentru scurt timp – sînt mulþi termeni
bisericeºti de sorginte latinã asemãnãtori/identici cu cei din
dacoromânã.
14. Sens et puissance. Les dynamiques sociales, PUF,
Paris, 1971, p. 107.
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