
CUVINTELE român-moldav-valah ÎN LIMBA POLON!
CA ATESTARE A CONTACTELOR CULTURALE

DIN ZONA CARPATIC!

 Joanna Porawska
                                                              Cracovia

Acest tip de cercetare, propus mai jos, se încadreaz, în viziuna etno-
lingvisticii actuale care se ocup, cu cercetarea interdependen4ei dintre limb,, cultur,
5i civiliza4ie, adic, coordonatele pe care func4ioneaz, limba. Tratat, nu numai ca
mijloc 5i posibilitate de comunicare între oameni, limba este descris, ca fapt socio-
cultural. Numim imagine lingvistic% a lumii posibilitatea de exprimare a realit,4ii prin
intermediul limbii care transpare în lexic, în frazeologie 5i metafore, elemente
p,str,toare ale atest,rii etapelor anterioare ale civiliza4iei.

Analiza mea cuprinde material lingvistic, extras din cartoteca SYownik Gwar
Polskich PAN [SGP] (Dic�ionarul dialectelor polone, în curs de realizare sub egida
Academiei Polone de mtiin4e), din dic4ionarele de baz, 5i enciclopediile poloneze
ap,rute pân, în al doilea r,zboi mondial, din lucrarea Nowa ksi-ga przysYów i
wyra§e0 przysYowiowych („Noua carte de proverbe 5i zic,tori”) 5i din lucrarea lui S.
�ukasik „Pologne et Roumanie”. Ca 5i criteriu de includere în acest set a formei
lingvistice date am adoptat apari4ia în structura ei a unui element care define5te
explicit numele etnic WoYoch, MoYdawianin/MoYdawan, Multan (valah, moldovan,
muntean) 5i formele derivate. Nu am 4inut îns, seama de numele localit,4ilor 5i de
numele onomastice. Toat, aceast, sfer, a unor cercet,ri istorice detaliate a fost
prezentat, în lucrarea lui S. �ukasik [1938]. Nu m, ocup îns, aici de cuvintele de
origine româneasc, în limba polon, (cu toate c, , fire5te, un asemenea studiu este
necesar pentru a dobândi descrierea complet, a problemei). Delimitarea cu aldine în
exemple 5i citate îmi apar4ine.

RUMUNIA, RUMUN (România, român)

Un num,r restrâns de atest,ri lingvistice ale acestei denumiri etnice din
polon, este firesc datorit, apari4iei târzii a formei România 5i a organiza4iei statale
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corespunz,toare. Formele Rumyn, rumy0ski (român, românesc), r,spândite în secolul
al XVII-lea de Miron Costin nu au p,truns în sistemul limbii polone [�ukasik
1938:177-178]. În dic4ionarele vechi poloneze 5i în enciclopedii, termenul Rumunia,
Rumun (România, român) apare abia în Encyklopedia Powszechna Ultima Thule
(1938) (Enciclopedia Universal% Ultima Thule) care cuprinde un articol amplu pe
aceast, tem, prezentând urm,torul stereotip: Românul este harnic, lucid (iube�te
frumuse�ea muzicii �i a dansului), dar pân% în prezent r%mâne în sfera supersticiilor;
mai ales în mun�i s-au p%strat credin�ele �i ritualurile precre�tinismului” [vol. IX. p.
265]. Singurele dou, atest,ri din cartoteca SGP pe care le-am g,sit sînt: rumunka
(românc%), denumire a unei rase de oi, folosit, în Podhale 5i în Orawa: cele mai
r%spândite oi de ras% româneasc%, rumu(skie cahle, a�a numitele rumunki

(româncele)(1) 5i numele etnic a tr%it aici ¨perber (nume de persoan,) din
Rumu(sko (venit din România ) (2). Celelte forme care apar în cartotec, SGP nu
sînt legate de terenurile din partea de sud a Poloniei, de exemplu rumunek,
rumuneczek, rumunki ’case construite în afara satului, într-o comunitate compact,’ ci
provin din germanul der Raum, neavând nimic în comun în afara unei coinciden4e
întâmpl,toare a formei cu tema nostr,. 

MOhDAWIA, MULTANY (Moldova, Muntenia)

 Aceste dou, denumiri etnice au fost folosite de c,tre polonezi în mod
alternativ. B. S. Linde în dreptul articolului Multany, Multa(ska ziemia (Muntenia ,
p%mântul muntean) scrie: „Moldova se învecineaz% cu Polonia, cu �ara
Transilvaniei, a Valahiei, Ucraina �i Basarabia. Ia�ii fiind capital%. Cu timpul,
poporul valah a fost împ%r�it în dou% state, astfel încât cei care s-au îndreptat spre
est sau spre nord au c%p%tat numele de valahi; cei care s-au oprit în marginea de sud
a �%rii Transilvaniei au fost numi�i munteni ( pol. Multany) iar al�ii i-au numit
transalpini. Iar unii îi numesc tocmai pe ace�ti munteni �i moldoveni [...] Moldova,
numit% a�a de la râul Moldova, cu capitala acum la Ia�i, mai demult la Suceava;
Muntenia (pol. Multany), �ara Munteniei, numit% de la munte, din latinescul montes,
din valahul munti; slavii de sud îi numesc”muntenii de dincolo”( pol. zapYani0ska,
Zagórska), cu capitala la Târgovi�te, iar în prezent la Bucure�ti. Confundarea
numelui celor dou% provincii valahe a produs mult% înv%lm%�eal%”. Potrivit lui
S.�ukasik [1938:177], cuvântul polonez Multan este rezultatul contamin,rii formei
daco-române muntean cu forma moldovean (3). Dup, acela5i autor, numele Multany
a fost folosit adeseori peiorativ pentru a-i numi pe moldoveni; dar eu consider c,
aceste conota4ii negative nu se întâlnesc la nivelul graiului care constituie punctul de
pornire al cercet,rii mele (exemplele pe care le cunosc nu confirm, acest lucru). În
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schimb ele apar în cadrul stereotipului, pe care l-am numit „nobiliar” (4). Aceast,
problem, ar necesita cercet,ri mai exacte pe baza textelor vechi polone. 

Adjectivele multa)ski, mo1dawski (muntean, moldovean) apar deseori
alternativ în îmbin,ri cu substantivele hospodar, brzeg (domn, mal) (în acest al doilea
exemplu e vorba de malul Nistrului, folosit de Sienkiewicz în Trilogie): Domnitorul

muntean este împ%mântenit �i detront de turci [Linde]. 
Despre un om lat în umeri, bine f,cut, se spunea în Podolia, c, Arat% ca un

moldovean [NKP].
Multanki, mutyjanki, mulcianki, multa)ki, multanka, mulitanka

reprezint% un instrument cu �evi, numit astfel fiindc% în �inutul Munteniei este folosit
foarte mult [Linde] – numele de instrument p,trunde în limba polon, general, în
secolul al XVI-lea [Brückner]. Atest,rile contemporane provin din graiuri (nu numai
din cele din sud) 5i din cântecele populare cu caracter religios p,strate, atestând pe de
o parte leg,tura cu cultura p,storeasc, (Pasterze si- uwijaj4 i na multankach graj4)
(P%storii umbl% �i cânt% la „multanki”), iar pe de alt, parte cu contactele militare
(Gloger plaseaz, multanka în dreptul articolului muzica militar%). În acest context
este bizar, absen4a atest,rilor din graiul Podhale. În cartoteca dic4ionarului SGP am
g,sit urm,toarea not,: Mróz (...) folose�te cel mai frecvent denumirea „dudy”. A
pomenit, de asemenea, în convorbirea cu mine de numele multanki, aproape
necunoscut în Podhale(…) cred c% acest nume l-a auzit de la un locuitor care nu
provenea din aceast% zon%. Pân, nu demult, pe teritoriul Ma"opolska (atestarea
provenit, de la un locuitor din localitatea Kozy, de lâng, Bielska-Bia"a, nu apare în
dic4ionarul SGP) era folosit, expresia frazeologic, a cânta la multanki (wygra� (jak)
na multankach/muldankach) în sensul de ’a pierde, a nu câ5tiga’, adic, ’a ie5i în
pagub,’(cu sens ironic 5i în glum,). În aceea5i localitate, un pieptene pe care este
a5ezat, o foi4, de hârtie , folosit de c,tre copii pentru a cânta, era numit multanki sau
muldanki (5). 

Un alt cuvânt, care a intrat în limba polon, general, în jurul secolului al XVI-
lea este multan, mu1tan cu sensul de : 1) ’tip de sabie’ în scurt timp iar%�i
groaznicele s%bii (multany) vor fi scoase din teac%” [Linde]; 2) ’sabie c,l,ului’
valahul era angajat ca �i c%l%u, astfel mu1tan în secolul 16 �i 17 însemna sabia
c%l%ului [Brückner]. 

WOhOSZCZYZNA,WOhOSI (Valahia, Valahii)

Neoprindu-m, în aceast, lucrare asupra etimologiei cuvântului WoYoch (în
acest sens vezi, printre altele �ukasik 1938: 175-176), voi pomeni doar, c, aceast,
denumire, dat, de slavi în evul mediu popula4iei de origine româneasc,, a c,p,tat
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semnifica4ii suplimentare în diferite zone 5i în diferite perioade.
În afar, de sensul de baz,, ini4ial „locuitor al 4inuturilor României de ast,zi”,

în Peninsula Balcanic, desemna de asemenea un om din 4,rile romanice ale Europei
Occidentale (vezi forma polonez, WYoch pentru a-l denumi pe locuitorul Italiei). În
Balcani a func4ionat ca sinonim cu s%tean, în Serbia – cu agricultor, fiind totodat, 5i
o denumire comun, pentru p,stori, indiferent de etnia lor (de asemenea 5i în zona
carpatic,). În 4inutl polonez Podhale, leg,tura semantic, dintre aceast, denumire 5i
etnie s-a men4inut pân, în secolul al XVII-lea [SSS , vezi articolul WoYosi ]. 

Formele poloneze ale acestei denumiri, atestate în izvoare, sunt urm,toarele:
Wo1och, Wa1ach, Wo1oszyn, pluralul Wo1ochy, Wo1osi, W1oszy, Wa1achy,
Wa1aszy, Wa1asi, collectivum Wo1osza, Wa1asza 5i denumirea de 4ar,
Wo1oszczyzna, Wa1achy. 

***
Imaginea lingvistico-cultural,, pe care doresc s, o prezint în articolul de fa4,,

a fost elaborat, ca urmarea analizei materialului polonez din graiuri, îndeosebi din
zona Sileziei Cieszyn 5i �ywiec. 

Un num,r mic de exemple dintr-o zon, atât de important, cum este Podhale,
pe care le am la dispozi4ie, este legat probabil de insuficienta analiz, a acestui grai de
c,tre dialectologi. Voi reaminti c, afluen4a valahilor pe terenurile Carpa4ilor din
Polonia a avut loc începând cu a doua jum,tate a secolului al XIV-lea pân, în
secolul al XVII-lea. Urmând traseele de munte, începând din Carpa4ii pe terenul
României, au ajuns pân, în Podhale 5i pân, în Silezia, amestecându-se cu popula4ia
autohton,. Sursele istorice arat, c, în decursul celor trei secole în Polonia au fost
înfiin4ate aproximativ 500 de colonii valahe [�ukasik 1938:48-53]. Ca urmarea
acestei migra4ii 5i a acestor a5ez,ri valahe au ap,rut patru zone etnografice
importante: zona hu4ulilor (pol. huculi) (cu puternicele elemente româno-balcanice) 5i
zona „boiko” (pol. Bojkowie) (în partea de est), „lemcienii” (pol. �emkowie) 5i
muntenii polonezi în partea de vest [WEP]. Cercetarea mea se limiteaz, la acest din
urm, teren.

Atest,rile din cartoteca SGP se bazeaz, pe graiurile din perioada secolului
XIX 5i XX. Cele legate de tema care ne intereseaz, aici prezint,, toate, ruperea
leg,turii semantice a numelui valah 5i a formelor derivate cu denumirea etnic,,
p,strându-se doar elementul de semnifica4ie referitor la  p,storitul de munte.

Wa)ach, Wo)och, Wa)aszyn apare în atest,rile din jurul localit,4ilor �ywiec,
Cieszyn 5i Orawa cu dou, sensuri fundamentale : 
1) ‘p,stor al mun4ilor înal4i, muntean cresc,tor de ovine, oier’

Iar bacele are valahi.
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Valahul este acela care pa�te oile �i le mulge.
Muntenii îi numesc valahi pe aceia dintre ei care tr%iesc mai sus în mun�i �i 

se ocup% cu trud% de oierit.
Oierii, purt%tori ai unor late brâuri de piele, pantaloni de lân% albi, numi�i

i�ari valahi �i din haine din material maro, numite sumane valahe, erau numi�i
valahi, se spunea de asemenea despre unul ca acesta : „iat% valahul”.

Wa)aska este oaia cu lân% lung% �i mi�oas%.
1) locuitor al împrejurimilor muntoase ale localit,4ii Cieszyn 

 Muntenii (pol. górale) fac parte  din valahi. 
În însemnarea ’p,stor de oi’, termenul acesta a fost întrebuin4at în Podhale

înc, din secolul al XVII-lea, cu timpul îns, a fost înlocuit de forma ungar, juhas.
�ukasik red, faptul c, numai în localitatea Podwilk din Podhale, forma deminutiv,
waYaszek mai apare cu acest în4eles ’tân,r p,stor de oi’ [�ukasik 1938:174, 186].

Elementele vizibile care disting acest grup erau obiceiurile 5i costumele, ceea
ce se vede în urm,toarele exemple:

obiceiurile valahe - s-au p%strat în Podhale obiceiuri valahe specifice
p%storilor

dansul valah – a� dansa dansul valah
buciumul valah – pe lâng% acestea se afl% de asemenea în colib% buciumul

valah, la care oierul cânt% o melodie foarte frumoas%, a c%rui r%sunet se aude de la
câ�iva kilometri

wo)oszka – descris, în diferite surse etnografice, atestat, bine în diferite
graiurile polone (nu doar în cele din sud), aceasta reprezint, o hain% specific
b%rb%teasc% cu revere, de lungimea unei haine, având culoarea gri,albastru închis
sau neagr%. În regiunea Pozna0 oameni din popor numesc wo)oszka sumane negre,
fiind asem%n%toare cu acele haine albe, purtate de cracovieni. În SGP g,sim
cuvântul wo)ocha cu acela5i în4eles. Wa)aszka este de asemenea o c,ma5, lung, de
femeie (se întâlne5te în Beskizii Sileziei) au început s% fie împ%mântenite între
muntencele din Silezia, mai ales în satele de nord Brenna �i WisYa, rochiile preluate
de la din grupul vecin al locuitoarelor din Cieszyn, a�a numitelor waYaszki. La
aceast% suknia wa)aska (c%ma�% valah%) se poart% un �or� de m%tase specific,
înflorat, care se leag% la brâu cu o fund% dubl%, cu capetele atârnând. În izvoarele
etnografice putem g,si descrieri referitoare la portul popular valah sau la c2m26ile
valahe. În Orawa se g,sesc atest,ri de tipul avea un lung suman valah cusut cu �nur
verde. Sumanul valah (burnus wa)aski) , reprezenta în împrejurimile localit,4ii
�ywiec acel surtuc gros (un fel de pelerin, scurt, cu mâneci din postav maro).
i*arii valahi, wa)aszczaki, wa)aszczoki - i�arii valahi sunt ni�te pantaloni pe care-i
poart% muntenii din a�a numitul postav valah, negri sau albi, din postav 4esut acas,,
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i�arii valahi (portki wa)askie)cu cus%turi; pantalonii sunt folosi�i în fiecare zi �i de
asemenea sunt purta�i la s%rb%tori de c%tre munteni s%raci. Am întâlnit atest,ri din
4inuturile Beschizii Sileziei care vorbeau despre un material numit wa)aszczok, f,cut
din 4es,tur, groas, de lân,.

Printre instrumentele utilizate la treburile zilnice g,sim topori�c% valah%
(siekierka waYaska) sau wa)aszka întâlnit, în Podhale. Aceasta este un fel de baltag în
form% specific%, îngust% la baz% iar spre lam% se l%rge�te; wa)aszka era o topori�c%
simpl%. În Beskidzi Sileziei dintre cele mai interesante obiecte casnice atât ca
structura ca �i elementele decorative, g%sim cuf%rul de fag cu capacul semi-rotund,
numit cândva valah (wa)aski); pere�ii laterali ai cuf%rului numi�i valahi (wa)askie) se
compuneau de obicei din trei scânduri a�ezate ca ni�te �indrile. Wa)aski luat ca
adjectiv are semnifica4ia ‘4,r,nesc, simplu, neîmpodobit; ciob,nesc, nelustruit’ un fel
de treab%, lucru valah, adic% un lucru simplu, �%r%nesc.
 terci valah : apoi ofer% terci �i chiar cânt%… Ne place tare mult acest terci valah;

La sfera culinar, a5 ad,uga dou, exemple care nu se g,sesc în SGP (teoretic
ar fi putut intra în limba polon, pe alt, cale, ca rezultat al contactelor comerciale) :
wo)ochy/wa)achy ca denumire a nucilor foarte mari (spre deosebire de nucile italiene
orzechy wYoskie, mai mici, foarte r,spândite în Polonia) asupra c,rora mai fac referire
vânz,torii actuali de fructe 5i legume chiar 5i din Cracovia (explica4ia vânz,torilor –
se numesc astfel pentru c% provin de la italieni (=pol. W"ochy). La observa4ia mea c,
acestea se numesc valahe 5i nu italiene (pol. wo"ochy, nie w"ochy), r,spunsul lor a
sunat da, a�a, din Valahia); 
ca+caval valah – ‘o piatr% în forma rotund%, asem%n%toare cu ca�cavalul valah sau
cel adus de la Olandezi’[Linde]; 

Ca o atestare a contactelor apropiate dintre cele dou, popoare, întâlnim 5i
expresia farmece valahe (wo)oskie zaloty) cu semnifica4ia ‘a-i face curte ca un
valah’. Exista afirma4ia consemnat, în NKP 5i totodat, notat, 5i de Linde 5i de
�ukasik a umbla cu o fat%, �inând-o de mijloc, ca un valah cu în4elesul: 1. ‘a avea o
rela4ie trupeasc,’ [Linde] sau 2. ‘a se comporta grosolan’ [NKP]. Primul dintre
în4elesurile date mai sus este întâlnit 5i în cântecul popular din împrejurimile ora5ului
�ywiec: Za stodoY4, za nasz4, dziewuchy si- wa)asz, (Dup, 5ur,, dup, 5ura noastr,,
fetele se hârjonesc dup2 felul valah) [�ukasik 1938:176] (6).

Bine atestat 5i cu o rezonan4, ampl, nu numai în graiuri ci 5i la nivelul
întregii limbi este cuvântul wa)ach cu diminutivul wa)aszek cu sensul de ’cal castrat’
5i, de asemenea, referitor la ‘b,rbat castrat’, împreun, cu derivatele verbale
wa)aszy-, owa)aszy-, uwa)aszy-, zwa)aszy- (toate au acela5i în4eles ‘a castra’) 5i cu
substantive wa)acharz, wa)asznik, wa)achow - om care se ocup, cu castrarea
animalelor (ultimele forme întâlnite între Przemy�l 5i Ustrzyki Dolne [SGP]).
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Brückner explicând verbul wa)aszy- red, a castra, provenind de la p%stori valahi
care castrau caii �i animalele iar în ceea ce prive5te cuvântul WYoch (sic!) scrie c%ci
p%storii valahi se pricepeau la lecuirea animalelor. Linde indic, urm,toarele l,muriri
5i exemple:

Wa)ach - ko0 wa)aszony –  valah, cal castrat, c%ruia i s-a t%iat membrul.
Se aude muzica �i ni�te castra�i (wa)aszy) cânt%.
Slugile castrate sau uwa)aszeni (participiul verbului waYaszy�)
Cel care comite un adulter trebuie s% fie castrat ( verbul pol. zwa)aszy-) (vezi

de asemenea �ukasik [ 1938:204-205]) 
Un num,r mare de exemple, întâlnite în limba polon, general, este legat de

organizarea juridic, a societ,4ii: 
sate valahe- reprezint% a�ez%ri pe baza dreptului valah, în deosebi în vechiul

voievodat Ruskie (rutean) (ast%zi în Gali�ia R%s%ritean%). În fiecare lege din
Universalul referitor la recrutare g%sim o men�iune despre ei, începând cu
Universalul din anul 1578 [Gloger] Satele valahe trebuie s% pl%teasc% câte 20 de
gro�i [Linde]. 

dreptul valah (ius valahicum) apare ca termen juridic, de exemplu în anul
1616 odat, cu înfiin4area satului Dzianisz care trebuie s% existe dup%  dreptul valah. 

Voievodul valah era un nume folosit în partea de vest a râului Dunajec (în est
îi corespundea termenul krajnik), de4inând func4ia de judec,tor 5i de primar în satule
înfiin4at pe baza dreptului valah, de exemplu voievodul valah din Podhale cu re5edin4a
la Olcza, iar familia Ustupski mo5tenise acest titlu în anii 1694-1776 [�ukasik
1938:60-61]. Arhiva bisericii din Jele�nia de lâng, �ywiec dispune de Ksi-ga
wyroków S,du Wo)oskiego od r. 1684 do r. 1773 w ©ywcu zapadYych (Registrul
sentin�elor judec%toriei valahe date în localitatea ©ywiec între anii 1684 �i
1773)[ib.].

La exemplele de mai sus care s-au p,strat în grai, ar trebui s, ad,ug,m
termenul wa)aska gromada (ob�tea valah%) 5i wa)asznik referitoare la organizarea
social, a valahilor. Modul de gospod,rire 5i modul de via4,, descrise fragmentar de
Kekaumenos 5i de surse ulterioare erau un element distinctiv pentru acest grup etnic.
Ca urmare, începând cu secolul al XIII-lea numele lor a devenit sinonim cu p,stor ,
indiferent de origine etnic, pe tot teritoriul Balcanilor [SSS: 579]. A5adar nu ne
surprinde faptul c, tocmai acest domeniu de via4, a l,sat urme în limba polon,. 

Wa)aska gromada (ob�tea valah%) este descris, în sursele etnografice astfel:
În WisYa s-a p%strat tradi�ia, ca în fiecare an prim%vara în comun% s% aib% loc
adunarea gospodarilor, a�a numit% ob+tea valah.. Aceast% adunare era convocat% de
baciul stânei când animalele erau scoase la p%�une. Baciul socotea ce parte de
impozit pentru fiecare stân% revenea pentru oi, ce parte pentru vaci (…) pe lâng%
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acestea era stabilit% ziua când se vor scoate animalele la p%�une, cine �i cât va da
pentru aceast% gospod%rie comun% [Kopczy.ska-Jaworska:226]. De asemenea,
atest,rile din 4inutul Limanowa scot la iveal, leg,tura termenului existent acolo
wa)a/nik, wa)asznik cu semnifica4ia sus amintit, gospodarii care au p%�unile lor,
care formeaz% asocia�ii �i le administreaz% împreun%  sunt numi�i wa)a/niki [SGP].

***

Imaginea lingvistic, a realit,4ii, pe care o numesc „proprie muntenilor”
reconstruit, pe baza materialului din graiuri, este reflectarea influen4ei culturale a
valahilor – a popula4iei de p,stori care s-a deplasat în 4inutul Carpa4ilor din Polonia.
Lipse5te din aceast, imagine con4inutul emo4ional, propriu stereotipurilor, dar valorile
p,strate în limb, au caracter cognitiv, fiind rezultatul unor contacte îndelungate 5i
nemijlocite dintre acest grup 5i muntenii polonezi. Schimbarea sensului denumirii
valah, ini4ial etnic, în p%stor de oi de mun�ii înal�i, seria atest,rilor referitoare la
organizarea social, 5i la cultura popular, material, 5i spiritual,, reprezint, o m,rturie
lingvistic, a existen4ei, timp de câteva secole, 5i a interfererii diferitelor culturi în
aceste 4inuturi. 

R,mâne de v,zut – dac,, într-adev,r, în aceast, imagine cultural, reconstruit,
pe baza graiurilor exist, valori emo4ionale 5i aprecieri referitoare la str%ini. Credem
c, lipsa lor are leg,tur, cu contactele apropiate, zilnice dintre cele dou, grupuri etnice
diferite. Cercetarea stereotipurilor cu privire la popoare scoate în relief, de obicei,
caracterul fragmentar 5i valorizator al cunoa5terii celor de alt, etnie, a str%inilor (7),
situa4ia valahilor stabili4i pe terenurile muntoase din partea de vest a Poloniei era îns,
alta. Atât popula4ia care locuia în aceste zone mai devreme cât 5i valahii care au sosit
ulterior erau munteni, a5adar duceau un mod de via4, asem,n,tor, nu se comportau
unii fa4, de al4ii probabil ca ni5te „concuren4i”, încetând astfel s, fie recepta4i ca ni5te
str,ini. Dup, una dintre teorii în zonele de munte ale Poloniei a p,truns popula4ia de
p,stori valahi ce-i drept de origine român%, dar slavizat% deja sub influen�a unei
popula�ii agrare, stabilit% mai demult în Carpa�i, �i anume a popula�iei de etnie
rutean%, (ucrainean%), polonez% sau slovac% [WET: 1358], a5adar o popula4ie care nu
mai era str%in% . Totu5i urmele acestei alterit,4i ini4iale s-au p,strat în limba polon,,
a5a cum transpare din seria formelor lingvistice de mai sus, cuprinzând în structura lor
un element care ne trimite la formele valah (woYoski/waYaski) precum 5i la muntean
(multa0ski) cu toate c, într-o m,sur, incomparabil mai mic,. 
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NOTE

1. Cakle - ras% de oi de munte care cresc de obicei în întregul lan� al Carpa�ilor, în

mun�ii din Transilvania, iar în prezent �i în mun�ii Sude�i [WEP]. Cuvântul acesta a c,rui

etimologie nu este prezent, în dic4ionarele polone, provine probabil din forma regional,
româneasc, , atestat, în DAR, �achel% ‘oaie �igaie’.

2. Zofia 5i Witold Paryscy în Wielka Encyklopedia Tatrza0ska folosesc formularea

p%storii valahi, numi�i de asemenea români [WET: 1357]. Neavând acces la materialele pe

care s-au bazat Zofia 5i Witold Paryscy, am anumite rezerve în leg,tur, cu introducerea

acestui termen (rumu.ski) în lucrare. Acest termen necunoscut în materialele dialectale, poate

fi o formulare a autorilor în5i5i care cuno5teau problema dezbaterii 5tiin4ifice pe tema

apar4enen4ei etnice a valahilor. Procesul denatur,rii acestor denumiri continu, în limba polon,.
În textele scrise de c,tre ghizii polonezi care au cutreierat mun4ii din România apare

denumirea Multenia în loc de Muntenia, gre5eal, care este apoi îndreptat, în faza de

corectur,. 
3. Materialul prezentat în acest articol este reluarea par4ial, a referatului prezentat la

Suceava în timpul „Zilelor Polone” organizate în septembrie 2000 (pentru mai multe

informa4ii pe tema stereotipului „de tip nobil” vezi Porawska 2001). În anumite perioade,

denumirile Muntenia 5i Valahia au fost în limba polon, general, folosite cu sens negativ.

Valorizarea acestor denumiri nu transpare în dialecte, iar în limb,, la nivel general avea un

caracter schimb,tor. W.Truszkowski [1974:48-49] a scris pe aceast, tem,: Denumirile unor

neamuri sau persoane au, în anumite cazuri, valoare evocatoare, stârnind chiar reac�ii
sociale. În cazul denumirilor referitore la popoare problema devine important% în cazul

schimb%rii numelui. Numele vechi cap%t% valorea peiorativ% care stârne�te reac�ia celor care

poart% numele mai nou. De exemplu W-dkiewicz scrie: “Bogdan Petriceicu Hasdeu

abordeaz% o disput% aprins% cu privire la ‘Pocz4tki WoYoszczyzny’(‘Începuturile Valahiei’),

lucrarea lui St. Krzy§anowski (1889). Uime�te iritarea autorului din cauza numelui Valahia,

folosit cu sensul istoric, f%r% nuan�a inten�iei jignitoare fa�% de românii de ast%zi. Hasdeu

pomene�te inutil c% ”nici un român bine instruit nu-i va denumi pe polonezi cu vechiul nume

le�i”. (Z dziejów polonistyki w Rumunii Din istoria polonisticii în România: Bogdan

Petriceicu Hasdeu, Prace Filologiczne XII, 1927, p. 485). În alt% parte autorul mai subliniaz%
c% numele valah are ast%zi o nuan�% negativ% la fel ca �i numele fran�uzesc Valaque , dar mai

demult nu aveau aceast% nuan�% stilistic% (…). În limba german% numele Polack are conota�ie
negativ% în compara�ie cu cuvântul Polack , folosit de suedezi f%r% aceast% conota�ie.

4. Denumirea multanki se refer,, în cultura polon,, la cel pu4in dou, instrumente –

cimpoi �i nai; este foarte probabil c, în unele graiuri acest cuvînt însemna 5i fluier) [cf. Kubik

1981:126-127]. 

5. Cu acela5i sens apare în limba polon, expresia dziewki si- kozacz4 (fetele se
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hârjonesc cu fl%c%ii dup% felul c%z%cesc), care poate fi luat, ca punct de pornire pentru

evaluarea stereotipurilor na4ionale.

6. Extrem de interesante pentru reconstituirea unor aspecte referitoare la imaginea

lingvistic% a lumii sunt îns% categoriile care pot fi redate în cadrul opozi�iei binare: „noi”-

„ceilal�i”. „Noi”- a�adar mai buni, mai valoro�i, spre deosebire de „ceilal�i, str%ini” care

sînt mai r%i, mai pu�in valoro�i, cu o pozi�ie inferioar% în cadrul ierarhiei. Din acest punct de

vedere am fi ispiti�i s% distingem câteva propriet%�i care alc%tuiesc imaginea lingvistic% a

lumii,cum apare ea în limba polon%: a) xenofobia ca element care red% opozi�ia „noi”-

”ceilal�i” transpare cel mai bine în denumirile etnice, fa�% de care putem s% accept%m un

model general „ceea ce este polonez este mai bun”- „ceea ce nu este polonez este mai r%u,

mai slab”.[…] [Tokarski, 1999:80]
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