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O. Între comentariile metalingvistice ale inlormatorilor", înregistrat.e
în timpul anchetelor pe teren, cele referitoare la existenţa unor deosebiri sau
asemănăriÎntre graiul localşi alte graiurÎ ale aceleiaşiIimhi-prezintă un interes
aparte pentru cercetarea dialectală".
01. Se pot distinge două categorii de comentacii.privind diferel1ţIe de
grai pe orizontală" : A. comentarii pronocateşi B. comentariisponlane.Primele
sînt solicitate şi dirijate de către anchatator prin Întrebări directe, programate"
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celelalte sînt relatări incidentale, secundare, care însoţesc unele răspunsuri
la chestionar sau intervin În timpul înregistrării textelor pe bandă de magIlet.ofon€.
intre cele două tipuri cie comentarii există evidente asemănări şi deosebiri.iCom.entariileprovocatesînt spontane în măsura în care exprimă experifmţa
[',",">\Ju"H{1
a subieLului anchtat, care, În răspunsurile la întrebări, remarcă
aflate la "suprafata memoriei sale lingvistice"?, iar comentariile
spontane sînt provocate de intrebarea formulată de auchetator pentru obţinerea unui termen (sau el unei forme) şi de răspunsul ea atare, în contextul
activităţii metalingvisticecare antrenează atît pe anchetator, cit şi pe subiecjnfonnaţor.
1.0. tl anchetele pentru NALF\-- Banat, comentariile din prima categorie au fost obţinute ca răspunsuri la ()singură întrebare programată În partea
introductivă a chestionarului NALH9: ,..20. Care dintre localităiileÎnvecinatese
deosebeşte
din punctul de vedereal graiului de graiul din localitateaanchelatâ"?
Lipsa unui număr mai mare de întrebări adecvate, care să surprindă nuanţat
conştiinţa unităţii şi diferenţ.lerilorde grai, a fost compensată, uneori, de
răspunsurile propriu-ziseale subiecţ.ilor-.a
nchstaţi, generoase în sugestii pentru
variate interpretări şi noi ceroetăti-v.
1.1. în ansamblu, comentariile provocate cuprrnd aprecieri generale şi
exempleconcrete(vezi inţra, 1.2.) de termeni, fonetisme, forme şi expresii prin
care graiul din localitatea anchetată se deosebeşte de cel al altor localităţi
cunoscute de informator, situate, de obicei, în imprejurimi.
I.1.J. Cea mai mare parte a comentariilor generale se referă. 13gradul
de asemănare .dintre graiuri. Se pot distinge mai multe situaţ.ii subiective:
a) toate localităţile apropiate, cu excepţia celor cli popula!ie aloglotă
se aseamănă, în privinţa graiului, cu localitatea anchetată : "tot la fel vorbim"
(24)11,"nicicare; nu este deosebirede grai; nemţii şi ungurii vorbesc în limba
lOI" (52), lOcala noi vorbesc" (53)U etc. ;
b) graiurile localităţilor apropiate se aseamănă cu cel din localitatea
subiectului, dar e posibil să existe unele diferenţe pe care el.nu le-a sesizatI";
6 Cf.Magdalena
Vulpe,ap,cil., p. 258.
7 CI.S.Puşcarlu,Limbaroman«,
vol. Il, Rostirea,
Bucuteşti,195!l,
p, 28:\,
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c) graiurile din localităţ.ile învecinate se aseamănă cu cel anchetat, dar
subiectul indică repere (localităţi, rîuri, limite ale vechilor unităţi a.drr.inistrative etc.) de unde începe schimbarea (graniţe subiective) : ,.de la Plavişevita
încolovorbele mai altfel" (2), "Foroticule în Caraş,noi ni-s în Tornntal" (37) ;
el) subiectul constată uşoare deosebiri Între graiul său şi cer din unele
Iocalit.ăţ.iapropiate : "ALIunele cuvinte rdiferiteJ ... , dar (în J lucruriie principale nu se deosebescla nimic" (40), "il2sfâunele cuvinte care le pronunţă
altfel" (4()),"nu-i vorba exact ca cum vorbim noi" (G3),"mai au vorhe diferite"
(79)14,"nu-i deschilinealămare" (71);
e) subitctul menţionează deosebiri de grai mai accentuate in una sau
mai multe dintre localităţile învecinate : "JadaniuI şi Muraniul nu se loveşte
eu noi" (5;), "în Nerău toate cuvintele nu-s ca la noi" (5G), Cele mai multe
dintre localităţile pentru care se remarcă astfel de diferenţ.e mai însemnate
se caracterizează prin graiuri insulare (de olteni, ardeleni etc.), neasimilate
în Întregimede către graiurilebănăţene majoritare (Cărhunari,Pescari, Moldova
Nouă, Cornloşul Mare, SînnicolaulMare eLe.)1"sau prin fenomene lingvistice
insulare (ex, s pentru ş, în Cuptoare, Terovaete.)1fl;
f) subiectul afirmă că există unele deosebiri mai accentuate faţă de
toate (sau aproape toate) localităţile mai apropiate!": "avem alt dialect
decît pogzenii [din Bobda ], heregsenii,giulvezenii,checenii... " (49), "în toate
părţile .se vorbeşte fin1altă Iorrnă, nu ea.şi la noi" (elI),"în fiecare sat se deosebeşte numirea unor lucruri" (38), "Loate se deosebesc" (60, ()l), "În fiecare
sat există altfel de vorbă" (77), "eam În toate se deosebeşte, la toate nu le
spune ea la noi nieaori" (78), "în tot satul zănatu şi vorba" (92), "În toate se
vorbeşte altfel" (94),"nici un sat DUse loveşte cu Doila vorbe" (99) ş.a.
1.1.2. Comentariilegenerale mai cuprind constatări suhiect.ivejprivito
a re
la : apartenenţa unor sate la alte grupuri de graiuri dacorornăne: "ip,Şeitin [... J
vorbesc crişeneşt.e"(64), ,,'inBrest [Crueeni]vorbesc ca hunecloren$'i,
i's veniţi
mai noi şi nu au limbajul ea pe aiei" (G7); prezen!:ainfluenţelor.străine mai
accentuate, ea urmare a contactului lingvistic:direct: .,în Măllăstil"esînt amestecaţ.icu sîrbi, au cuvinte sîrbeşti" (39); existenţa diferenţelorşi î,nplan vert.ieal
(socioeulturaJ):,,la Ciaeovavorbesc mai curat, nu ea noi, ţăranii" (44), "işeIniceuii [din EşelniţaJ se jin că-s oameni mai inteligenţi [şiJ vorbes.emai [peJ
mare" (3)18;rit.mul vorbirii: "în Dubova vorbesc foarte iu( 'repede"'19; alte
earaeteristiei : "în Igriş [vorbesc]şi mai şnd 'ciudat' " (60)20etc.
14AlteeXIJresii:
"schimb!!
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"puţ.inaltfel",el. ALE 1, ms.
f
15Ex.: "Pustinişellii
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li dau cu 8" (29).
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1.2. Cazuri concrete de diferenţe Iingvist.ices-au înregistrat În 85 de
sate din cele 100 care formează reţeaua NALH-IJanat21•Exemplelese referă
la 142 de localit.ăţi,dintre care numai 23 sînt şi puncte de anchetă, pentru
acesteafiind posibilăconfruntarea datelor subiectiveeu cele din atlas. Localităţ.ile cu graiuri insulare sau în care se întîlnesc particularităţi de limbă izolate
colecteazăun număr mai mare de referinţe (vezi supra, 1.1.1., e).
1.2.1. în majoritatea punctelor de anchetă s-au notat cîte 1 -3 exemple.
In altele, informatorii au menţionat cîte 7 -·9 sau chiar mai multe exemplev.
Distribuţia lor geografică pare a nu fi întîmplătoare. Dacă se urmăresc pe
hartă, se observă că punctele in care s-au remarcaLcele mai mull.e cazuri de
diferenţe se află, în general, în fîşiile unde se intersectează majoritatea izogloselor şi izofonelor care delimitează fic graiurile bănăţene de sud (din zona
muntoasă) de cele din nord, fie pe cele de est (din zona colinară) de cele de
vest (din zona de eîmpie)2",în apropierealocalităţilorcu graiuri izolate,puternic
marcate, sau în zonelede tranziţie spre alte grupuri de graiuri (crişens,ardelene
etc.),
Fără a se exclude posibilitatea existenţei unor cazuri izolate, contrare,
explicabileprintr-un complex de factori extralingvistici,pe baza materialului
consultat se poate constata că, În general, numărul exemplelor de diferenţe
lingvistice variază în funcţie de apropierea sau depărt.areaide limitele ariilor
celor mai multe fenomenedialect.aledin Banat, avînd, prin urmare, un suport
obiectiv.
1.2:2.J11proJ(illlatiy 330 de exempleconcretenotate în achetelepenLru
NALB - Batui!ca răpunsi Ia intrebarea directă privind deosebirilede grai,
c:irea58% sînt de natură Iexieală,36 % fonetice şi 6 %)morîologiceş.a.
1.2.2.1. Cele mai multe exemple, În ordinea clesi:i'escÎl1dăalreCvenţei,
se referă la: 1. Ionetismul IJrepoziţieide (dă, de, cii) [17)24;2. formele prepoziţiei pe (pră, pă, pe, pi) [121; :1. termeni pentru noţiunea 'curte' (obor,
oqT'adă,avUe,drie, ocol, curte) [ll ] : 4. termeni şi variante pentru 'cartofi'
[crumper), crumpiri, crumpi, qrumpi, crutnpei, crumpeni, naţii, cărioţi} '8J ;
5. r dur sau moale (urmat de Î sau iJ în larite, ride, rîu [81; G. arhaismul fonetic il În rîie, cui, călct],uie, claie [8j; 7. termeni pentru 'chibrituri' (rtiipel(i,
[eşiili,[iiili, ăbre, oairiie,bilicele,maşini ş.a.)' [7]; 8. s pentru Ş in aşa, şarpe ş.a.
sau invers,Ş pentru s, în sare [;")
1; 9. termeni pentru 'corlate' (ajutoare,bemiţe,
pomoci!e,dorîngi,fudiţe, frintare, pricegi,pringi cte.) [5]; 10. auxiliarul o sau a
În s-a dus, a venit, a jid ş.a. [5J; 11. termeni pentru 'haină' (laibar, iancâl,
ianciif, giubă, mllecar, câput ş.a.) 15J; 12. termeni pentru ' dovleei' (ludiii,
dovleţi,Wfcllbeteş.a.) [5]; 1:'1.termeni pentru 'pieptar'· (pieplar, prîsluc,burduş,
{olw, {i)ler,boc etc.) [4]; IA termeni şi variante pentru 'salcîm' (rug, bâgl'În,
21Numărullocalltăli1or
la al clrorgraiseraportează
subiecţii
variază,între12 în majoritateapunctelor
cartografice
şi 4-5 în punctele7. 20,38,49,72,76,92.
22Cf.NALH-Banal.
Dafe...,punetele:4,5,2;1,37.:18,45,51,57,65,6!l,73,76,86.
2 Diferenţele
remarcat.c.de
Informatori
nusintînsăîntotdeauna
celeearacterlstke
pentru
ariile.dinacest{.zone.
2 Cifreledintre parante7.ele
drepteindicăfrecvenţa,respectivnumărulde localităţi
in eares-a notataeelaşifenomen.
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brăgan, măqrin, cOpaci)['leJ; 15. forme ale adverbului acolo (acolo, cale, co,
acolo, colo, acălău, călău, ealoma, coleii) 14}2"1.2.2.2. Termenii substautivali= care retin atentia subiect.ilordenumesc,
în general, notiuni specificevieţ.îirurale : oJJict(· din' easă :- '2;lbie' (poslaurl,
treacă. copaie,suvall), 'cratHă'(li{laie, ruină, câlâni(â, castrolă, .hZrbeicil)
;
'pirostrie' (si/iac, iaqr«, ţiirosteie), 'vas pentI'n apă' (canlă de apă, eăla], chiscani, qhiscant] ; obiecte ]cuate de diverse a(tivitiiţi IU aqrleuluu-ă: 'corlate'
(vezi supra), 'orcic.' [dreucă,irită, dreptenic],'grămadf:1
de snopi' (peli(â, crtstet,
crlice, peienie}, 'prepelcac' (pripileac, sîirciner, cantor), coş de nuiele' (cotărit ă, corţă, spene}, 'baniţă' [măsură, sperie, polcuică, îirtar) , 'otie' [roz,
ariti'ic); alimeute : 'gogoşi' t croţne, bulnueneş; obiecte vestimentarc: 'haină.',
'pieptar' (vezi supra), 'ie' (spiicel, ciupaq}, 'buzunar' (ches, pozotiar,
pojnor) ; planle: 'cartofi', 'dovleac', 'salcîm' (vezi supra), 'roşii' (pitligene,
piridăisi, pârădâisi, bredăisi}, 'varză' (oorră, cllrechi); anexe ale gospodăl'Îei:
'curte' (vezi suproş, 'grajd' (grqjdi, ştală, ş·tal,lream, iştall111),
'poartă' (pourlri,
căpie) etc. ; diverse: 'cărare' [ţiateacă,petec,cală, âilare), 'nisip' [pesac, iărină,
iăriqă, nrlsip), 'petrol' (petrol, petrolin, ulei, apâ de lampii), 'ţanc:' ((miC,
birc) etc.27
1.2.2.:J.Dintre fonetisme,în afară de cele menţionate mai sus au mai
fost remarcate28: rostirea africaLizatăa lui Jf în ochi,Izreclzi,fricativa muiaLă
t pentru joc, jug, citeva cazuri izolate de palatalizare a labialelor În vÎe'tpe,
miel, piaptă17,rostitea nefrieativizatăa africatei (' În ce, a (ace, aici, rostirea
nealterată a dentaldor d, t În deal, te, potellrâ, mai multe sehimbărifonctice
neregulate, accidente fonetiCeetc,
Nu am constatat o regulă în privinţ.a direcţiei din eare se fac referirile,
Mai fre(:ventesînt însă comentariile care se fac dinsf»)'earia majoritaril spre
cea mai mică saHinsular{tşi,respeetiv din localiUlţiaflate in aria eu rostirea mai
apropiaUl de cea literară29.
;1
1.2.3. Existfl unele coineidenţ.e,totale· sau parţ.iale, între; f.e.nomellele
semnalate de informatori din aeelaşisat în ancheLapentru ALB şi îb cea pentru
NALH, preeum şi intre exempleleprovenite de la doi informatori diferi(:idin
aceeaşi localitate:"'.Sînt cazuti interesante, care confirmă exactiatea observa..
ţiiIor empirice ale vorbitorilor. E posibil însă ea nu întotdeauna exernplele
2; A se.vet.lea
maijos,Pentrucornpar<ltie,
celemaifrecventcitatefenomene
pc Intregul
t.eritorlu
ducoromân,
dupăALH1, ms.: 1.vîn vin,vie,a /Jeni[27];2.c în ce, a faceş.a.[18J;:1.
prepoziţiade [8Jşi d, I in unde,deal,laple,punte[6]; 4. termenişi variantepentru'CUl'tofi'
[111;5. termenişi formepentruaetlm[8]; li. ăla protoulein pădure,pămînt,pâ, ş.a.[Ii]; 7.
formeleprepozIţiei
pe [5J; 8. s pentruŞşi Inversîn aşa,şcoală,sare [5]; 9. termenipentru
'dovleac'[4]; 10. termenipentru'haină' [4J.
26Celelalte
păr!ide vorbiresînt imntepuţiI1reprezentate1n
comentariile
subiectilor.
27Ceimaimulţidintretermeniicarefrapează
atenţiasubiecţilor
sintimprumuturi
din
graiurilegermane,
sîrbeştiş.a.,denumind
obiecte
relativnoi(cartofI,
roşii•.chibriturietc.).
28Fonetlsrnele
Percepute
desubiecţidiferădela o regiune
la alta: d. StelianDumibtrăcel,
Fonetisme
perceptibile
1.inonperceplibile
pen/minformator
şi rezultatele
ancheteidia/eelale,
In
SeL,XXXIII,1982,nr. 5, p. 377,care,pe bazareac.ţi!lor
implieitcaleInformatorilor,
stabileştefonetismele
perceptihile
pentrugraiuriledInMoldova.
29Astfel,eleexemplu,
din8 referiri.
desprefOHUrea
Inir dur/inoale
(urmatde i/i)întMile,
rll!,doal'Qsillgurădată setrimitedin[iriacu r moalespreceamajoritar!'i
cu l' urmatde i.
AsupraaCeste!
chestiunivomreveniIntr-unarticolaparte.
"OEx. : ,,InClopodia
se spunes-a.dus,a venit,iapure,pentrus-odus,o vmil,iepure",
comentariu
notatatit ÎnALHI, cit şi în NALR-Banat(37).
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citate de informatori să corespundă unei experienţe lingvisticeproprii şi reale,
să se datoreze cont.actului direct eu graiurile respective, ei, în anumite cazuri,
ele să fie transmise prin tradiţie. Pentru unele fenomeneinsulare sau izolate
pe arii restrînse 'S-au cristalizat formule ironice, cu finalităţi restrictive, care
condenseazăun număr mai mare de exemple, avînd circulaţie orală, asemen i
pieselorfolclorice: "sasă ouă sasă lei, tot asa le-am dat sî ieri" (Hi), "s-o suit
sopirla pă sopron" (29), "llereuri noaptea !zala noastră a riagră o fătat un
!zel !zegru" ()6).
Tot prin tradiţie se transmit şi supranumele colective create pe baza
unor particularităţ.i de grai ale vecinilor" sau cuvintele devenite caracteristice
pentru locuitorii anumitor regiunP.
2.0. Spre deosebire de comentariile provocate, orientate şi delimitate
de întrebările anchetatorului, comentariilespontane, nedirijate, îi oferă subiectului libertatea comparării graiului său eu orice alt grai mai apropiat sau mai
Îndepărtat.
2.1. Localizarea diferenţ.elorremarcate se face de cele mai multe ori
cu aproximare, utilizîndu-seformule adecvate. Se indică fie o regiune mai mare
în care poate fi Întîlnit fenomenul comentat ("în Ardeal", "înMoldova", "în
Regat", "În Crişana", "pe Crişana", "prin Bihor", "prin judeţul Arad", ,,În
părţile de prin Regat"}", fie o zonă mai puţin precizată ca Întindere, avînd,
de obicei, ea reper un oraş ("către Oraviţa", "după Oraviţa", "către Lugoj", "pe
la Caransebeş"}",un rîu ("dineolode Mures")sau o formă de relief ("la pustă",
"la deal"). In unele comentarii, determinarea spaţială este şi mai vagă: "pe
alte sate", "în alte locuri", "în alte părţi", "in altă parte", "încolo"etc.>.
Acesteindicaţii nu au, credem, în contextul anchetei dialectale,În primul
rînd rolul de localizare, de marcare a diferenţelorÎntre graiul anchetat şi alte
graiuri, ci de "glosare", de explicare suplimentară a termenului solicitat prin
Întrebarea din chestionar, a răspunsului ea atare, spre a evita o eventuală
neînţelegeresau o înţelegere incompletă din partea anchetatorului. în acelaşi
scopse Iolosescşi formuleleÎn care referirea nu se mai face la o anumită regiune
sau zonă, ei la locuitorii ei, respectiv la vorbitori: "oltenii zic", "almă.ienii
spun", "zic sibienii", "bueovineniiîi spun", "bufenii îi spun", "pustenii spun",
"codrenii spun", "frătuţ,ii zic", "alţii zic", "altul, nu de la noi spune"36etc.
Heferirile la sinonime sati forme corespondente din alte graiuri se tac uneori
din lipsa, necunoaştereasau inexistenţa unui termen literar ("pe mare", "după
carte", "pe domneşte") pentru noţiunea urmărită.
:n Ex.: "căurmăsintporecIiţ,l
locuitoriidinFelnacpentrucă aşa zlceaula papricoş"
(59).Cf.şifiti/ă[dela termenul
pentru'chlbrlt"]
pentruceidinLescovlţa
(Ul).
32Ex.: ,,[vorbesc]
cuamuşi eu...depeunde-orvenlt"
(58).Ct.şi ALR1, ms.,pct.764:
amuşeni,supranume
pentru·bihorenÎ.
33Ex. riegriS6s,
I,HiReş
'hrunet': "ln Crişanase zicebămâ&"
(60),cI. NALR- Banal,
voI.1,11.12.
3 Fx.: clll.'şold': "dela Făgetincolola valese.ziceşold"(93),ef. NALH- Banal,
voI.1,h. 183.
35Ex.: piâiră'liglă': "printr-alte
părţi i se spunehîrb"(60).
36Ex.: slâpup'stă pe vine': "olteniişi dOllleneşte,
pl1viIle"
(G2),eL NALR
- Banal,
voIl, h. lil5; Unl1le
d-aj1ţâl
{ocu'sureele': "ardelenii
li spungâcej"(54).
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t Il celelalte comentarii spontane, Îll care localizările se fac eu precizie'"
(la, în + numele localităţii), pred(}minădorinţa subiectului (devenitelînuşi
obser\!atoral graiurilor) de a oferi informatii anchetatorului despre altegraiui;i,
dar nu este exclusăintenţia de a precizaînţelesul termenuluisemnalat printr-un
sinonim dialectal.
Preocupareapentru p ..ccizăr]şi delimitări semantice..impusă de anumite
chestiu.ni=, restrînge la minimum numărul comentariilor asupra diferenţelor
de grai.
2.2. Din 500 de chestiuni urmărite în acest scop, pentru cea 12fl s-au
notat aproximativ 250 de corncntarf privind răspîndirea geografică a unor
fenomene. Comentariile care conţin localizări precise, notate in peste 50 de
puncte de anchetă, se referă la graiurile din alte 85 de localităţi, dintre care
doar 1:3fac parte din reţ-eauaatlasului, Numărulcazurilorconcrete de diferenţe.
pe localităţi, este, în general, mai scăzut faţ-ăde cel din comentariileprovocate
(vezisupra, 1.2.J.)3fl,dar, pentru unelelocalităţi,se întîlneşteşi situaţia inversă.
Din totalul cazurilor semnalate de informatori în comentariile spontane,
aproximativ 84 sînt de natură lexicală şi 13 fonetice. Numărul scăzut
de fenomene fonetice în comentariile spontane se poate explica, între altele,
prin preocuparea subiectului, în timpul anchetelor de tip alias, pentru a se
face pe deplin înţeles, accentul pus pe continut fiiud verut şi sugeratvîntrucitva, chiar de organizarea chestionarului pe sfere lexicale. Este semnificativ,
sub acest aspect, faptul că deşi prepoziţia de, pentru fouetismul său, este
citată În 17 localităţi (vezi supra, 1.2.2.1.),în comentariileprovocate, pe fişele
chestiunilor lapte de oaie sau bătaie de inimii'» nu se întîlneşte nici o remarcă
asupra fonetismul ei, subiecţii concentrlndu-sesă redea cît mai exact echivalentul în graiuri al noţiunilor respective.
Celemai frecventereferiri,în comentariilespontane, le colecteazătermenii
pentru nuţiuuile: 1. 'chibrituri' (ţîmporele,[eşiile,r ăipelii, râipel(t.1i, măşini,
chibrtie etc. [7J; 2. 'salcîm' (miigrin,b ăqrin, breqlan,brebin, argaţ,1urcat, rug,
copaci, pin, sălctm etc. [G]; 3. 'curea' [curea, chimir, praşclie.ipraşcă} [61;
Il. 'dovleac' (cureubăth, dovlete, dulete, ludaie, iorghete [5]; 5. 'curte'
(oorei,aulte, arie, oqradă,ocol,curie) [5]; 6. 'şiştar ' {sectăr,şeşla(,şiştor,şuştar,
cărtuţ, cart) [51; 7. 'cartofi' [crumpi, qrutnpi, crumpei, crumpiri, napi, picioici
etc. [41; 8. 'hrean' (irean, aean, Izireall,formac 141, urrnaţ.i de cei pentru
'brieeag','1 ar' 'răzor', 'baniţă', 'laviţă" 'majun', 'nisip' ele,
în comentariile spontane, spre deosebire de cele provocate, nu apar
decît foarle rar termeni pentru noţiuni neineluse în chestionar, însă numănrl
referirilorIa chestiuni programate este mai mare, Celedouă tipuri de corttentarii
nu se suprapun, ei sînt complementareH•
:37Ex.nllfltă:"laŞeitinşiNădlac
zieOSpelf."
(fA);scamnlung'laviţă'!"laBănia.cluPie"(20);
,<lârdă
'eJreadă'
"laTievani,
gizerbâ"
(28); rîie;"laHodonisezice1'ine"
(57),cLNALH
-Banal,
vol. 1,h. 88.
38Astfel,pentru'baniţă's·au Inregistratindicaţiiprivinddifel'cnţ.e
terminologice
pe
orizontală
doarîn dquăpunctec.artograflce,
informatorii
aceentuînd.
in comentarIi.,
a"llpraprecizărilol'privindmărimeaobiceiului.
'19Celemaimultedifel"eIl\.e.
(e) 7) au fosll'ernarcate
InpUTIctele
201,
fiti,f>9,70, 72,77
I SI:\,
40VeziNALH-··Banal,voL1 h. 100.
41Din76locnlllăţ.i
menţionate
in comentariile
provocate
şi.tot nUlenîn celespontane
referitoare
la 28 de chestiuni
ldellliee,
dOllr9 localităţislntcomune.
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:1..Inîluentate de numeroşi [adori subiectivi, extralingvistici, de datele
socio-culturaleşi psihologiceale informatorilor,de contextul concret al desfăşnrărti anchetei dialectale, de relaţia care se stabileşte spontan între cei doi interlocutori (anchetator şi subiect informator), comentariile metalingvist.ice,
privitoare la variaţia dialectală sînt regizate, în esenţă, de realitatea lingvistică,
de existenţă.obiectivă a diferenţelor de grai. Ele sînt mai Irevcvent.eÎn zonele
de .interferenţă a ariilor dialect.ale(vezi supra!.::!.!.).
Comentariilecu caracter general cuprind indicii, mai greu de verificat,
despre gradul de asemănaresau deosebiredintre graiurile din apropierea localităţilor anchetate, despre graniţele subiective, sugerează studierea unor caracteristici ale limbajului neglijate adesea în cercetările de teren (ritm, timbru,
sonoritate cele.).
Comentş.Tiile.constînddin exemple concrete de diferenţe între graiuri
permit .stahilirea celor mai.-Irecventperceptibile fenomene lexicale, fonetice,
şi, mai puţin.vgrarnaticale-s,oferă sugestii pentru urmărirea ariilor unor fapte
de limbă neprogramate în chestionar, permit stabilirea eu mai multă preciz.ie,
îndeosebicind.reţeaua de puncte de anchetă.este mai rară, a izogloselor.
îţl descriereadetaliată a graiurilor, datele subiective se cer însă utilizate
cu unele rezerve=, chiar dacă, de celemai multe ori, sînt exacte, căci o informaţie despre. pnzenţa unui fenomen într-o looalitate din apropiere nu înseamnă .Întotdeauna că aeei fenomen este singurul CUIlQScut
În localitatea
respectivă= sau că el IIUse află şi În localitatea anchetată în graiul altor
subiecţiv.
Constatarea lui W. Bright că cercetătorul "nu trebuie să se lase indus
în eroare considerîndcă punctul de vedere al localnicilorcorespundecomportamentului lingvisticreal", dar că el ,.trebuie să înţeleagă că punctul de vedere
al localniciloreste oparte a situaţiei sociolingvistice,care merită să fie studiată
ca atare" se confirmă şi pentru domeniulcomentariilorprivind variaţia dialectală,
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