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CONTRIBUTIA LINGVI;TILOR HOMANI LA INTERl)RKl'AREA
DATEL0I1 ATL4 SULUl LlJlIlllLOR El) ROPEI (A TLAS'
LlNGUARUNI EUROPAE)
DE
B. CAZACU
Pregătirea unui atlas lingvistic european a trezit un interes deosebit
printre lingviştii români; Comitetul naţional român pentru Atlaslzl limbilor
Europei (ALE) s-a angajat, de la început, În realizarea diverselorfaze de elahorare a acestei importante opere de colaborareştiinţ.ifică internaţională (redactarea chestionarnlui,culegereamaterialuluişi prelucrarea lui la nlvelul'Ilmbilor
romanice şi la nivel european).
Aş vrea să trec aici, În revistă, pe scurt, citeva dintre încercările colaboratorilor români la ALE de a interpreta datele lingvistice cartcgralfate,
spre a ilustra valoarea ştiinţifică a acestei lucrări, menite să pllIyăin lumină
contactele dintre diferitele idiomuri vorbite în Europa (asemăn!:ic'H,deosehiri,
împrumuturi, conservarea unor termeni vechi, inovatii,' circulatia termenilor
etc.), atît din punct de vedere lingvistic, cît şi sociocultural.' >
Pînă în prezent, colaboratorii români au expus, în cqmunicărl sau În
articole, interpretări cu caracter general, paneuropean,sau limitate la anumite
familii de limbi ale răspunsurilorprimite la Intrebările OOGmauoais iemps,007
bel/IIiemps, 036 epine, 117 cigoyneşi 485 il danse din primul chestionar al
Atlasului Leer«cuprinde întreliăr! din domeniul lexicului).
Problema care se pune, în legătură cu Allasul limbilorEuropei, pentru
primul volum, este de a arăta în ee măsură expunerea cartograf'icăa, diverşilor
termeni care desemneazăo anumită noţiune contribuie la o cunoastere .mai
exactă şi .mai profundă a istoriei raporturilor lingvistice şi culturale dintre
diversele grupuri de vorbitori",
Este vorba, pe de o parte, despregenezadiverşilor termeni (un rol deosebit
revine, aici, In o tiv ă r i i P s i 11o log i c c, care permite o .clasif'icare
tip ()J o g i c ă a denumirilor), dar - luai ales - de d i f uza rea lor
în spaţiul european. Urmărirea Huni asemenea proces pune in evidenţă nu
1 Vezl, de exemplu,
A. Weljnen,Outltnes
for an Lnierlinţjuul
EuropeanLrialectoloqi},
Assen,1978.
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numai elemente ale evoluţieiinterne a limbii, ei şi date privind rolul Iactorilor
extralingvistiei(sociali,economiei,politiei, culturali, psihologiei)în răspînditea
termenilor.
Hezultă.sdin cele de mai sus, că la baza oricăreiinterpretări a materialului
lingvistic european stă principiul e t i m o l o g i c, care permite o clasificare
a termenilor, eu implicatiigenealogic("Nu mai puţin interesantă pentru geneza
anumitor denumiri este clasiîicarea tip o log i c I: aceasta face să apară
concordanteaparţinînd unor familii de limbi diferiteşi care îşi grlseseexplicaţia
în acea elementareVerwondtsclw{'"înrudire, af'initat.e elementară" propusă
de H. Schuchardt,
In funcţie de specificulhârţ.ii, cercetătorultrebuie să-şi îndrepte atenţia
nu numai asupra aspectelor cu o anumită li nit a te, ci el trebuie să ia în
considerare, de asemenea, var i fi ţii 1e lingvistice determinate de factori
interni şi, în ceea ee priveşte răspîndirea termenilor. de factori externi, sociali
(care Iac ohiectul sociolingvisticii).
In această perspectivă,cercetărileefectuate de lingviştiiromâni ilustrează
diverse modalităţi de interpretare a hărţilor, care merită a fi luate în discuţie>.
*

*

Cornentari.ulIingvistical hărţii 117,la ci.gogne,reda elat de Vasile Arvint.e",examinează, mai întîi, termenii diupunct de vedere etimologic,pe familii
de Jimbi şi, apoi, ia în discutie aspectelelingvisticeale procedeului.de cre are
a delj.umiri.lor(avînd ea mot.ivaţ.ieculoarea penajului, comportamentul, un
anumit transfer semantic de la gen la specieetc.), În concluzie,autorul descrie
principalele arii. lingvistice p.e teritoriul european.
V. Arvinto prezintă aici, la cel de al III-lea Simpozionnaţional de dialectologie, comunicarea ComentariulingvÎslicla harta Mi "le bois, la forel" din
Atla».LiruşnurumEutupae, recenta ennt.rihuţlea unui lingvist român la interpretarea datelor ALE',
B. Cazacu, urmărind cuvintele care desemneazănoţ.iunea,,il danse" în
limbile romanice,germaniceşi slave, aduce precizăriÎn Ceeacepriveşte circulaţia termenilor şi modul cum s-au realizat imprumuturile dintre diversele
idiomuri, în legătură cu răspîndirea unui anumit rnod de Eldansa: iradiaţ:ia
geograj'itrl ref/eeHlo rtliHli\pe plan social, o anumită realitate soeial-enlturalft5•
Termenul francez danset, de origine, probabil, germanică, a pătruns În diverse
limbi slave, infiltrîndu-sepînă În extremitatea oeeidentalăa Peninsulei lherice
(înportugheză). Realitatea lingvistidl arată rolul pe care l-a avut, în procesul
de împrumuti
migrare a cuvintelor, IlOUd rnodfl de a dansa impusă prin
pătutile de sus ale soeietăţii epocii, fală de dansurile populate tradiţionale.
'Voi prezentarezultatelemalImportante
ale acestorcercetăriin ordineaalfahetlcă
a
numelorautorilor.
a.V. <"l.l'vint(l,
AtlasLi//{)uarum
Europae(ALE).C'ommlariu
la /IartalJ7 "laci{)ogne",
1n"Anual'
dellngvislică
şi istoricliterară",XXVII,1979-1980,
Iaşi,1982,p. 5-16.
4 Vezimaijos, p. 6.3---82.
B. Cazan!,SUI'lts ll10fs
quide.ignenl
la nolion"il danse",dansleslanglles
romanes,
germaniques
elslaves(D'apres
l'AliasLillgul1rttm
Europae),
In"Revue
roumaine
delinguistique",
XXVII.1982.nI'.2, p. lŞ3--192.
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Contribuţia lui NSaramandu6 şi aceea a Lilianei Ionescu-Ruxăndoiu",
privitoare la termenii care denumescnoţiunile"beau t.emps",respectlvi.mauvais
temps", oferă o clasificaretipologică,pe bază semantică, a termenilor înregistraţi. Ca rezultat al clasificării,N. Saramandu,ţinînd seama că termenii numesc
o realitate meteorologicăconcretă, constată că uneledintre arille stabilite pot
fi raportate la zonele.declimat european: de exemplu,tipul "heau"se întîlneşte
mai ales în vestul şi centrul continentului, pe cînd tipul "bon" este dominant
în zona atlantică mediteraneană şi în zona continentală de est.
La rîndul său, Liliana .Iouesou-Huxăndoiu,pe lîngă descriereatipurilor
semantice pentru noţiunea de "mauvaisternps", suhliniază existenţa raportului
de antonimie faţă de termenii care desemnează noţiunea d "beautemps"
pentru cele mai multe dintre tipurile stahilite. Autoarea face, de asemenea.
o încercare de stratificare a ariilor lexicale din limbile indo-europene,
N. Sararnaudu s-a oprit, cu prilejul congresului de romanistică, şi la
examinarea denumirilorpentru "tournesol",în limbile romanice". El a stabilit
existenţa a două tipuri, calchiate după lat. heliotropium(de ex, Ir. iournesol,
it. qirasoleetc.) şi lat. helianius(de ex. rom. Floareasoarelui), întîlnite, respectiv,
în Romania occidentală şi în Romania orientală, Autorul subliniază rolul
important al calcululuiIingvist.icîn formarea şi rnigrarea denumirilor.
i il sfîrşit, Emil Vrabie, pe lîngă prezentarea etimologică a termenilor
înregistraţi în harta 036 ,,('pine"9,insistă asupra a două aspecte care au făcut
obiectul discuţiilorşi în Comitetulinternaţional de redacţie ALE; este vorba,
pe de o parte, despre interpretarea -- în stabilirea vechimii şi extensiunii,În
trecut, a unor arii lingvistivce ară Sp Il n ii II r ilo r d II b l e şi despre
valorificarea caz-trilor de liapax leqomenon.
>1< '"
tl"
Am trecut În revistă contributiile recente ale unor cercctătdri romani.
membri ai Comitetuluinaţional ALIi. la interpretarea cîtorva hăf;Tilexiealedin
Atlasul LimbilorEuropei. Se poate remarca marea varietate a faptelor lingvis..
t.ice, determinată de varietatea materialului lexical supus auălizei. Este de
presupus că apariţia hărţilor consacrate altor compartimente ale limbii (fono..
logic, structură gramaticală) va pune mai mult În lumină complexitatea reali..
tăţii lingvisticeeuropene,şi de aici a modalităţilor de interpretare a acesteia,
stirnulînd pe lingviştii din diverse ţări la noi cercetări.
5 N, Sararnandu,
"Beautetnps"
dansleslangues
euroţieennes
Ilparttrdel'AllasLtnqnarutn
Europae,in "Hcvuerournaine
de liJlguistiquc",
XXVII,19'82,nr. 4, p. 301-307; cf, şi N.
Saramalldu,
"TilllPbun"În limbileeuropene,
Tipurisemantice
şi arii lingvistice
(pebazaAI/asuluiLimbilor
E'l1l'0wi).
In "Memoriile
Secţieide ŞtiinţeFilologice,
Literaturăşi Arte",Seria
IV, tomulIV, 1982-1983,Bucureşti,
1984,p. 59-71.
7 LilianaIonescu-Hux<ndoiu.
A.llasLingual'llIn
Europae(ALE),Map006HIJadwather".
A GommeniarU,
In "RcyuerOllmaine
de llnguist.ique",
XXVIII,1983,nr. 3, p. 253-262.
8 NIcolaeSaramandu,
"Tourncsol"
dansleslan{Jues
romanes(SUT
lesdonnees
del'Atlas
Lingllarum
EIll'opae),
În "Revueroumaine
delinguistiqllc",
XXVII,1982,nr. 4, p. :301-307.
9 EmilVrabie,Observatii
asupralenneni!or
"s'pin"in limbiledinEuropa(in li?gcltll1'â
cu
pregătirea
hârtiinI'.31)peniillAtla Linglw1Um
EllI'opa(),
In "Memoriile
Sectieide Ştiinţefilologiee,Literatur:lşi Arte",SeriaIV,tomulIV,1932-1983,1984,p. 73-82.
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COMENTARIUTJINGVJjSTIC
LA ÎNTREBAREA 047 «LE BOIS",
«LA FORET"DIN ATLAS LINGUARUM .EUROPAE(ALE).
1. DENUMIHIPENTRU "pADUrm" AL. CAROR SF)NS PRIMAR
A I'()ST 'lVILAŞTINA'
DE
V.ARVINTE
Lucrarea de faţă reprezintă un fragment (partea introductivă şi un prim
capitol) dintr-un studiu mai Întins dedicat analizei materialului lingvistic
obtinut la întrebarea 047 «lebois», <daforet» de către anchetatorii pe teren
ai celor :39 de Comitete naţionale europene angajate În realizarea .Atlasulu!
limbilorEuropei».întrebarea din ChestionarulALE referitoare la acest concept
a fost: .,Cum numiţi un loc pe care se află mulţi copaci ?" In cele 2 500 de
localităţi ale reţelei ALE, care acoperă 21 de grupuri de limbi, aparţinînd la
fi familii lingvistice(totalul limbilor şi dialectelorstudiate se apropie-de.cifra
1 0(0), a fost înregistrat un număr foarte mare de denumiri, care potXÎreduse,
din perspectivă etimologică,la 95 de radicale, Acestea din urmăsîut.fellectate
în aproape 300 de realizări fonetice, morfologicesau derivative. l)a'tele menţ.ionateau rezultat din analiza etimologicăpremergătoarealcătuirii hărţii 047,
care urmează să apară în volumul al ll-Iea, împreună eu comentariul etimologie şi cu întregul material dialectal transcris fonetic.
După cum este cunoscut, metodologia folosită în ALE constă din
prezentarea pe hărţi nu a răspunsurilorlrrute-lnregistrateÎn anchetelepe teren,
cum se procedează aproape în toate atlasele lingvistice naţionale. De .data
aceasta, informaţiilelingvistice,după.identificareaetimulogieifiecărui clement
lexical, sînt prezentate sub formă de arii ale unor simboluri, în spatele cărora
se află aceleaşietimonurisau aceleaşiunităţi sern.anticerFtec.arehartă conţine,
astfel, () primă interpretare a materialului din perspectivele onomasiologică
şi semasiologieă.In acest fel, ALE este primul atins lingvistic.interpretatiu
de mare amploare.
Dar paralel eu interpretarea onomasiologieăşi semantică, lucrarea
contine încă o inovaţie remarcabilă. In cazurile în care materialul lingvistic
1.Volumul1 dinA.LBa apăruttn 198:l1aedituraVanGorcurn;
Assen,Olanda.tiind
alcătuit
din
două
f'ascicule
:
prima
cuprinde
20
de
hărţi,
din
care
una
de
rond
şiva
19filingvistice,
iar Hdoua.comentariile
etlmclcglce
şi datelegenerale
desprelucrare.Volumul
completat
cu (l iltreiaIascicnlă,
In carese va prezentamaterialul
brut.Hărţileltngvlsttca
sint de două
feluri:nnornnstorogtce
(14)şi demotivaţle
(5).
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nt cartografiat.e nu simbnlurile ctimonurilor sau ale
simbolurile motioaiiilorsemantice, rcalizîndn-seaşa'il'. Principiul călăuzitor de la haza acestei modalităţi
icterul motivat şi totodată t.ransparent din punct de
[trei denumiri în momentni creării sale. Din reprezenurnă alcătuieşte conceptul.exprimat printr-un cuvint,
tia şi-a oprit atenţ.ia asupra :Je{>jei
reprezentări eare
)]'ie pentru denumirea întregului concept. Stabilirea
sarcina oricărei etimologii>,
tarea din această prespectivă a materialului din ALE
în multe cazuri, în ciuda dif'erenţ.elorgCllealogiceşi
imbi aflate la mare depărtare, în spaţiu şi în timp,
i cînd au creat denumirilepentru anumiteconcepte,
il motivăriasernănătoare, Altfel spus, vorbitor-iilor a li
errtal în selectarea ;;i reţ.inerNlnnei anumite trăsături
ri, pe care au transformat-o în elementul semantic
u create, Grupînd sub acelasi simbol denumirile rare
dentic sau Ioart.easemănător,se pot stabili ariile eurotşi tipologii semanticepentru un concept dai".
1 ne propunem ca principal obiectiv intprpretarea din
lenurnirilor pen!I'U «pădureii conţ.inutc în materialul
-pean':
f'ectuate, din totalul de )5 de radicale ale denumirilor
i 56 au putut fi clarificate satisfăcăt.or din punct de
snsul că acestora li s-a putut identifica semnif'icaţia
l, deşi, chiar în acest grup, soluţiileetimologicenu sînt
. Lor li se alătură un nUD111l'
de 10 denumirieu eLiJ110"
rovers!lL5:Rămîn, prin urmare, 30 de cuvinte radicale
marea lor majoritate, aparţin unor limbi şi dialecte
acest aspect. AVIndîn vedere faptul er\ pot servi Cil
unele cercetări viitoare, 1'1e\01' fi prezentate intr-un
i Aceste denumiri provin, cele mai rnulrc, cliblimbile
iisclie«
elUmo!0!lischl's
wsntcrouch,
edqiafi n'a, lteide!JJet'g.
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grupului caucazian, din unele limbi îino-ugrice, din limbile turcice, dar şi din
unde limbi indo-europene, care sînt, în genere, cel mai bine studiate. Dar
cele f\5 de denumiri, incluzîndu-Ie aici şi P'' cele cu etimologiecontroversată,
cu numeroaselelor variante fonetice, mcrtologicesi derivative, constituie un
materialsufieicnt de hogaf pentru realizareapat.iaIă' a scopuluipropus.în bună
parte aceasta C\putuL fi atins şi datorită informaţiilor etimologice,dar şi de
altă natură, cu care Comitetelenaţionale şi Departamentele pe familii de limbi
au insotit o mare parte din materialul llngvistietrimis ComitetuluiInternaţional
pentru ALE. material pc care l-am avut la dispoziţ.ieÎn momentul redactării.
Fără aceste informatii, eforturile noastre ar fi rămas în multe compartimente
zadarnice. Utilizarea JOI',ca şi a îritregului material încă nepublicat, se face
cu acordul Comitetului Internaţional pentru ALE şi al Comitetului Naţional
Hornău pentru .ilLE. .Iust.ilicareaacestui mod de lucru rezidă în faptul C[I,prin
natura ei, această operă de geografielingvisticăeste o lucrarede amplă cooperare
ştiinţifică internaţională jn cel I11aideplin înţeles al cuvintulni. La locurile
cuvenite se vor face menţiuuile de rigoare-.
Datorită moduluiîn care este alcătuită realitatea la care se referă, conceptul «pădureenu este, în genere,bine conturat în gîndirea populară. Din acelaşi
motiv, nici chiar o definiţie Iogică nu poate fi realizată ÎIl mod satisfăcător.
Cum a observat Werner Sombart, nu există o pădure' ea mediu ambiant bine
determinat din punct de vedere obiectiv, ci există o pădure a silvicultorului,
lIIUla hot.anistului,una a celui care se recreează şi o admiră plimbîndu-se prin
ea, una a celui care merge să adune lemne de foc. Există apoi şi o pădure din
poveste, aceea în care se rătăcesc Hănsel şi Gretel", La nivelul mentalităţii
populare se poate vorbi mai degrabude ()"nozinneempirica" decît.de un "COllcet.lo Iogico"',iar denumirilepopularepentru «pădure»sînt, din această cauză,
explicabile mai lesne prin referirea atît la obiect, cît şi la Iimbă.rdeclt prin
raportarea lor la un conceptsupralingvistic,extralingvistic,sau pr1ingvisticS,
Fiecare limbă individuală posedă o imagine lingvistică proprie despre această
realitate şi un cîmp oriomasiologiecaracteristic"
:
In vorbirea populară, care este avută aici în vedere, pentru "noţ-.iunea
empirică" «pădurei) există t.ermeuigenerici (hiperonime}şi jtermcni specifiei (hiponime)". Aceştia din urmă, foarte numeroşi, au ea punct de plecare diferitele note caracteristice ale conceptului: mărimea suprafeţei impădurit.e. virsteişi înrdţ.imeaarborilor, rărimea sau desimea acestora, felul esenţ.elorlemnoasf',aepunea omului prin tăieri şi replant{Hi,raporturilE de proprietate şi îndi multe altele. Adeseori,o gl'anîţu între acest fel de denumiri şi cele
genericeeste greu de stabîlit, deoareceIntre nucleulcîmpuluisemanticşi zonele
marginale'incare graviteaZf\dellumirileseeundareexistă.o permanentă întrepătrundere. Unele denumiri specifice, secundare, devin dennmiri generice şi
o Inmaterialul
primitdelaredacţiaALElipsese
răspunsurile
dindialedulloren
şialsacian
(Franţa),diIllimbabască(Franţa),dinlimbaceHădinIrlanda,dinlimbaretoromani.
dinElveţia, dinlimbagreacădinItaliaşi dinlimbaturcădinCipru,
r;VeziL. Si)lJ,op. cii.,p. 1, nota 5.
7 VeziB. Ylig]iorini,
Cliecos'e un l!cco/;olorio
?, Florenţa,1951,p. 30,apndL. SăH,
op.cit., p. 2. llOtLl
4.
8 VeziL. Să]],op.cii"p, 2.
" Pentrutermenii
hiperonim
şilIipofli/TI,
veziTerhoItkonen,
în Atlaslill!Juurum
Eul'opae
(ALE), Volume
1 -- COlnmcnlairrs.
Premierfascicllle,
VanGO!'Cllll1,
Assen,198:1,
p. 19,31.
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invers. Cazul din urmă este ilustrat de lat. silua, care, în limbile romanice in
care s-a păstrat neîntrerupt, a ajuns să denumeascăformaţiunivegetalespeciale:
În sp. şi port. a căpătat sensul 'tufiş', în il, (dial.) 'pădure de castani' şi 'rug
de mure' etc.>.
Această situaţie se reflectă şi în materialul ALE. Deşi întrebarea folosită ţintea spre obţinerea termenilorgenericidin limbile europene,răspunsurile
primite conţin atît denumiri generice, cit şi denumiri specifice, secundare,
reflectînd prin aceasta marea varietate şi complexitate din cadrul cîmpului
semantic al fiecărui idiom în parte.
Din numeroasele note caracteristice pe care le posedă conceptul empiric în discuţie, au fost reţinute de către "primii creatori" ai denumirilor
pentru «pădurci din diferitele limbi europene următoarele: natura locului
acoperit de pădure (loc mlăştinos, teren de lîngă apă), aspectul topografie
în corelaţie eu cel vegetal (loc muntos, munte îrnpădurit}, însuşirea de loc
necultivat, de loc pustiu, de sălbăticie, desimeaarborilor, specia prcdominantă
pe un anumit teritoriu. Faptul că în perioada preistnrică, dar şi mai aproape
de timpurile moderne,în anumite regiuni pădurile întinse şi greu de străbătut
constituiau graniţe naturale între diferitele triburi şi popoare a determinat
apariţia unor denumiri al căror sens iniţial a fost Locrnai'graniţă', 'frontieră',
'margine'. In mai multe limbi, punctul de plecare a fost denumirea pentru
materialul lcmnos pe care i-l punea la dispoziţieomului pădurea. Nu puţine
sînt cazurile cînd prima motivaţie a avut în vedere pădurea sub forma de
tuîişuri, iar denumireaacestora a plecat de la aspectul lor exterior, care apare
ca ceva umflat, ca ceva care se umflă, care.creşte. Alte denurniri, datînd mai
ales din evul mediu, au avut drept notă caracteristică aspectul utilitar al
acestei realităţi, .căruia i s-a dat apoi o expresie j uridică, Pădurea este denumită cu un cuvînt al cărui sens mai vechi a fost 'rezervaţie scniorială', 'loc
interzis', 'loc care nu avea un stăpln', 'loc împădurit destinat vînătorii.
păşunatului etc.'. în acest sens trebuie amintit faptul, foarte important pentru
înţelegereasituaţiei din multe limbi din apusul Europei, că, de pildă, concepţia
juridică romană şi romanică timpurie privind proprietatea asupra pădurii
efa cu totul diferită de cea a cuceritorilorgermaniei. In timp ee aceştia din
urmă cunoşteau numai proprietatea în comun asupra pădurii (il llmendewald),
la romani şi romanici pădurea era fie proprietate partieulară, fie proprietate
de stat iaerarium publicum, aerarium popllli). Sub inîluenţ.a acestei realităţi
juridice, regalitatea de origine germanică, instaurată in diferitele teritorii ale
fostului Imperiu Roman, a creat şi a instituţionalizat proprietatea regulă
asupra pădurilor Întinse, fără stăpîn, şi asupra teritoriilor nelocuiteşi necultivate. Această schimbare a concepţiei de proprietate a avut repercusiuni
importante şi pe plan lingvistic. Acum au apărut în diferitele limbi romanice
() serie de termeni specifici pentru noua realitate (lat, med. [orestis,longoh.
qahaoia etc.), termeni dintre care unii, cum este fr. {orN (ea termen juridic,
acesta denumea încă din secolulal VII-lea "pildurea regală"), ajung să. devină
denumiri generiee, intrind în concurenţă eu denumirile populare care se re10L.Siill,loc:ctt.;vezişip. 400:"DasBezelchnungsîeld
»Wald
,<istkeingeeignetes
Objekt
flirsystematlsche
Demonstratiollen,
seineGl'enzel1
sil1d
flie[3end,
seineStruktul'iel'ul1g
sehwach.
Zuviele,sprachliche
HIldsaehliche,
Falttoren
sinddaranbeteiligt,
diesichjederSchematisierung
eIitz!elreu"
.
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f'ereau la conceptul «Nierierwald
»11.După modelul regalităţii, şi seniorii feudali devin proprietari de păduri întinse, precum şi biserica (mănăstirile, episcopiile etc.), Dar noua motivaţie terminoiogicănu este specificănumai ţărilor
din apusul Europei. în România, de pildă, aşa-numita branişte (domnească,
mănăstirească, boierească şi chiar răzeşească) nu este altceva decît tot o
rezervaţie (seniorială),o pădure interzisă12.Alte denumiri au avut ca punct de
plecare sensul 'loc de pe care s-a tăiat o pădure', de Ia care s-a trecut la sensul
'pădure tînără' şi apoi la cel generic de 'pădure'. De dată relativ recentă
sînt unele denumiri secundare legate de tehnica forestieră privind plantaţiile
de păduri.
Deoarecein procesul de creare a denumirilorpentru «pădurei) o poziţie
centrală in gîndirea populară a avut-o, încă din preistorie, raportul dintre om
şi această realitate naturală atît de strins legată de viaţa omenească,credem
necesar să stăruim asupra acestui aspect, cu atît mai mult cu cît unele din
denumirile înregistrate in ancheta ALE se referă la tipul de pădure pe care
îl vom defini mai jos.
în această privinţă, trebuie observat că nu pădurile de răşinoase, cu
arbori falnici, seculari, dar greu de tăiat şi de transportat, ei pădurile cu
arbori mici, de foioase, aflate în apropierea aşezărilor, au stat în centrul
atenţiei comunităţilor umane din cele mai vechi timpuri şi pînă aproape de
vremea noastră. Din acest fel de pădure omul îşi procura mai uşor lemnele
de foc, apoi nuielele de împletit pereţii locuinţelor, gardurile, adăposturile
pentru animale sau diferitele obiecte de uz casnic şi gospodăresc.Din lemnele
subţiri luate din pădurile mici se pregătea mangalul pentru reducerea metalelor. Tot din astfel de păduri.se aduna frunzişul ea hrană. a animalelor În
timpul iernii. De asemenea,primele culturi cereaiieres-au.practicat pe locurile
În care se tăiaseră şi se arseseră copacii tineri; In primul an după tăiere şi
ardere, plantele cultivate creşteau alături de mlădiţele tinere ale viitoarei
păduri. O asemenea practică s-a prelungit pe alocuri (GermaniavJtalia, dar şi
România) pînă aproape de vremea noastră. In multe părţi, unele'păduri mici
sînt folosite pentru păşunatul vitelor, care se hrănesc cu Iăstarii tineri ai
pădurii. Practica aceasta duce la degradarea pădurii, prin transformarea
arbuştilor În mărăcini, in spini sau în tufe pipernicite, de unde părerea defavorabilă actuală despre astfel de păduri.
Tipul de pădure de care ne ocupăm (pădurea mică, opusă codrului eu
copaci mari) se caracterizeazăprin faptul că, după tăierea care se face atunci
cînd copacii au a';uns la dimensiunilepotrivite pentru viitoarea lor Întrebuinţare, regenerarea are Joc IlUprin noi plantaţii de puieţi obţinuţi din seminţe,
ci direct din lăstarii sau mlădiţele care ies În anul următor din cioatele şi
rădăcinile râmase jn pămînt. Cu excepţia tisei, această regenerare nu este
posibilă la spec.iilede conifere. De aceea, pădurile mici sau huceaguri1csînt
alcătuite numai din specii de copaci cu frunza căzătoare; stejar, carpen,
mesteacăn, frasin, scoruş, alun, arin, iar în zonele mediteraneeneşi din oleandri, grozame etc. Aceste specii crese foarte repede. Datorită cantităţii foarte
mari de sevă pe care o dă o rădăcină tăiată de curînd, o mlădiţă nouă creşte
11VeziL. Siill,op.ctt.,p. 58--:5\).
Pentruconceptul
"Niederwald",
vezimaijos.
12VeziConstantin
C. Giurescu,
Istoriapăduriiromăneşit
dincelemaiuecliitimpuripînă
astăzi,Bucureşti,1975,p. 55-63.
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într-un an de patru sau de cinei ori mai repede decît o nunură noua din coroana
unui copac mare. în cazul unor specii, cum w,t{
nuielele pent.ru irupIetit se relnnoiesc anual. Pentru nuielele mai groasG şi pentru nuicloaie ,
durata este-mai mare, putînd varia între Li --5 pinii la 1() ani, Cind se urmăreşte obţinerea de coajă pentru arg[isit pieile, nuielele de stejar se recoltcază
la 18 ani o dată, căci atunci substanţa t.aniuoasăeste mai bogati"!şi mai bună.
Cantitatea de lemne de f'ocşi de nuiele de împletit dat6 de o asemeneapădure
este superioară celei pe care o produce, în acelaşiinterval de timp, o pădure
alcătuită din copaci mari. Pentru menţinerea unei astfel de păduri, din mlădtele mai viguroase se alrg aşa-numiţii sernincer],copaci mai rari, rare sint
lăsaţi să ajungă la maturitate şi să facă seminţe. Din aceste seminte se reînnoieşte În mod natural pădurea, căci tăierile repetate duc la slăhirea şi apoi la
uscarea rădăcinilor. Dacă această reinnoirenu are loc, pădurea degenerează
în copăceistrîmbi, spini, tufe piperniciteşi trebuie replanl.ată.Această forma
de pădure există în toată Europa. Din prcîstorie şi pînă În vremea noastra,
aceste păduri miei (în lat. med. minute si/mi, în gerrn.Niederwald) au fost
proprietatea satelor, a obşl.iilortărăneşti (în documentele vechi rornâneşti
sînt numite şi păduriţ.ărăneşti, răleşrti sau moşueneşti),în timp ee pădurile
cu arbori mari, groşi, alcătuite, de regulă, din esente răainoase,au fost, cum
s-a mai spus, proprietatea regilor,ti seniorilorfeudali, a bisericiisau a statului.
Pădurile cu arbori seculari, mai ales din regiunile muntoase, au rămas nefolosite secole şi milenii de-a rîndul.
Pentru asemenea păduri mici, strîns legate de viaţa omului, există în
toate limbile o multitudine de denumiri. In limba germană, .lost Trier, în
lucrarea Hoiz. 1";tymologien
aus dem Niederwuld,MLinstel' Koln, 1952, din
care am spicuit caracteristicile principale menţionate mai sus ale acestui tip
de pădure, identifică, alături de termenul general, şi oarecum tehnic, Ni.edertoald(care este ()traducere it lat. med. minute si!va), un număr de aproximativ
20 de radicale cu acelaşi sens: Bruch, Busch, Hain, Hurl, Hau, Hees, Knick,
Kralt, Loh, 1\.1
ein, Rauscli, Reis, Reule, Biek, Schache,S'chlag,SIf'(1[[ch,
Strulh,
Stilh. Aceste cuvinte combinîndu·-secu alte elemente, numărul (hl1l11nirilor
depăşeşte cifra de 110. Spre exemplificare,denumirea 13uschapare În corn-,
binaţii ca: Buschhalz, Bllschwerk,Bllschberg, Busch/anrl, KOl'zbllSch,11eckenbllscJz.
La fel e întîmplă şi cu celelalte radic:ale(op. cit., p_ 24 --25).
Din aceeaşi lucrare vom menţiona denumiri pentru acest fcl de pădure
şi din alte limbi moderne. Unele sînt înregistrate şi in materialul ALE Astfel,
pentru 'Niederwald' italiana dispune de denumirile macchia, /,rllscaio,cetina
(în dialectul toscan); expresiile tehnice sînt bosea ccdl1o,sau simplu ceduo,
apoi {lO/Jcllala(op. cii_, p. 2G).In portugheză i se spune unei astfel de păduri
maia, În eatalană mata sau brllsljllil,în spaniolă maia, rnonlebajo sau mOrtle
lalado, apoi nwchial 'Strauehwaldungfiir Ziegen'_'I"er.meniipopulari I'raneczi,
menţionali de J, Trier.,op. ci/" p. 2G,sini loillis, /Joi"lui/lis, {!Umqc,
Iiroussaillc;
în terminologiasilvică cireulb expl'cssiilejeune[ailiis (pădure de 0 ani), Tnuycn
iaillis (pădure între 15--25 de ani), haul laillis (p[ldure de 40 de ani), apoi
taillis simple (dnd se laic toate mlăditcle) i laillis SOli"fulaie (dnd la tăiere
se Iasă exemplare J!lHiviguroase pentru siJmîn\ă). în lilnba engleziJ(acest fel
de pi'idureacoperea,in Hl:H, C)2'>:,
din suprafata Impădurită a Angliei),exisLii
de asemenea (1 terminologie bogata: coppice, copse, coppiccwoodsa.1IsauLI,
shrubberysau sprolltland,sau brush, bl'1ls11wood,
lil'llshland,apoi bush (învechi!),
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bruk:e.liurst, holt (termeni mai rar Iolosiţi), sluu» (vechi şi dinlectal), arcave
(dispărut), yroue(poetic). Pentru pădurea tînără de stejar, din care se scoale
coaja Iolosită la t.ăhăcit., se folosesc denumirile tanbork..coppice sau bark..
ccppice şi (iUC(:()f!picewood.
În limba suedeză există denumirile ris, l()uskog,
smâskoq, slwltskoy,:·du!Jbskoy,
buske, lmsf.:;,;/wy,
snăr, busksnăr, husktuţc.Din
limhile slav!', J. Trier meuţ.ioneaz
ă termenul vsl. l(!ljil (ojJ, cii., (1, 27, 28),
Nici limba română nu este săracii în denumiri de acest fel. La intrebarea:
"Culilii ziceţi la (l pădure rni:ă, deasă, formată. din copăcei şi din tufişuri'?" ,
au fost înregistrate pe harta 585, huctu, diu ALR, S'N II (E.Petrovici),
următoarele denumiri şi sintagme (unele neînregistrate în dicţionare sau
neclarificnt.edin punct de vedere etimologie): pădure mărunlii, pâdllre lnlnin{iÎ
(mc1runleâ),jJr'idurcmică, pădure !IO/1(l,
padure grâll1adifii,pc/durerea, piidure
sli[!J({tici p ădure necăjită (e păscută de vite), piidurice, Imei, huceaq, higi,
tăietură, (un:;, luj'iş mărunt, tuţcri, ztnidă, iuşcâr), itrşori tnărunii, desime,
tnuzuci tnlniniei, buljâg, leş, Iozie,Lăstar),l.ăstări«,hrlţ(, puieţi, crinq, cring de
pc1durc,1I111(:(!,
lunchită, qărfnă, [irouinii, miadă, gal, bicre13.
Din cauza întrebării, care avea în vedere termenii generici (hiperonimele),
muh.imea denumirilor referitoare la «Niederwald, din limbile cercetate se
rdleeLă doar parţ.iai in materialul din Atlas lînquorum Europae. Se poate
remarca faptul că in unele limbi exisUt un tiispunsuuie în toate punctele din
<lIlehetată,în timp ce înaltele numărul denumirilor poate fi foâtte
IIIan,: muIte dintre acestea aparţinind conceptului de care ne-am ocupat mai
sus. In situa !ia din urmă se afU rrispullsuriledin rcţ.eleledelimhi'i spaniolă,
de Ijrnbl Q'errnană,de limba engleză, de limbi!.franceză şi altele, Altfel spus,
numb'iru
I elenumirilot secu11da re, specifice,al hiponimelor,în aceste limbi este
mult mai mare.
Astfel, in cele 124 de puncte HllcbeLatedin reţeaua de lim.băspaniolă.
au fostinregistrate peste 25 de denumiri şi de expresii. Ter9ienul literar
spaniol munte apare Humai În :1clde puncte ca prim răspuns şi' in 8 puncte
(:a al doilea răspuns. Urmeaza sp. bosqlle,atestat ea prim r'spuns În 30 de
Joealităţi şi ca al doilea răspuns în 3 localiti\(i. în alte 45 de puncte au fost
înregistraţ.ialţ.i lernleni. În restul de 15 puncte lipsesc răsp:unsurile,Hemarc{nncu acest prilej că ALE oferă pentru prima dată o hartă lingvistică pentru
uecs[.cOI1('.ept
pentru teritoriul spaniol.
Lip:;a u11uitermen generic la nivelul graiurilor populare se constată şi
În cazul limbii germane. Astfel, elin totalul de 59 ele puncte ale reţ:elei din
n D. (;('!'manii, r;}spunsulWuld il fost primii numai din lU punete. Datele
it rE ,'()ucordăcu studii speciale de tipul celui al lui J. Donath, Der Begril!
«·W(Jhiunil seine worlrJcoqraphischeEnl/u[{ung
in der I'tlar/(l4,în eare se constaUtci! In mu·('.a Brandenburg delllunireu IVald nu este dialeetaElşi eăÎn
'" ;-';UlIHlrul
unor;JstfeJde Le,rmelJi,
nesLudia\i
pln(!acumln!.r··o
lucrarespeciaIă,.esle
cu
mult
luai
m,il'c:
Astfel,
l'
lJlaI'e
parLe
din
r':i'JJlJnsuriJe
priluHe
la
lull'elml'ea
"p:'idure
deasă"
i laiJlLrd!u!'ca
"plllllire
UI.l;'iri!·'
(.11,rt Il, Stlih, [,gr;,584)sereferi.i
Ia cOlJ('cpluI
i,Niederwald
il:
disăf,desiş,lâldurâdcas,),z/l/'ylÎ.i,
şlOIl,
{iI1/â(siflliij.zmirlâ,cCl'Ill
desetc"dinlJr.înm
hartă,şi
pâd(i,l'c
fin(lrri,
pâdwemicri,pâdlll'C
mâJ'll1!tâ,
pâduredeMs{ari,
lâstari,lâslârişdepâdl1re,
sâ!zclbc,
vi1gaş,
leş,mladâ,tilfari,lâiefllrâ,
mănlll!iş,
lîrşctede., dinhartaa doua.
14DIss.,PoLsdalll,
lOG2.
jl. 18,fljJudL, SU]J.
oJi.cii"p, lG7···S,nota7.
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locuL.cise folosescurmătoarele cuvinte (în ordinea Irecvenţ.eiindicate după
fiecare din ele) : Heide, 470; Busch, 144; Tannen, 67; Fichten, 43; Holz,
29.; Tanger, 8.. O situaţie asemănătoare există şi în graiurile populare din
R.F. Germania.Din totalul de l36 de puncte, termenul WalrJa fost înregistrat
în 85 de puncte. In reţeaua din Austria, din 48 de puncte, Wald apare în
39.de puncte,
O situaţie asemănătoare ne întîrnpină şi în cazul limbii engleze. în re.
ţ eauacuptinzînd 96 de puncte, în care intră atît graiurile englezeştidin Anglia,
cît şi cele din Ţara Galilor, din Scoţia şi din Irlanda de Nord, termenul wood
a fost notat În 62 de puncte ea prim răspuns şi in 11 puncte ea al doilea răspuns, În rest apărînd termeni secundari. Asupra situaţiei din Franţa, unde la
nivelul graiurilor .populare concurenţa dintre bois (la origine 'Niederwald')
şi {oret (la origine termen juridic) nu s-a încheiat, nu putem sit ne oprim aici
(vezi 1... Soli, op. cii., p. 5 --8:3).
Hăspunsul unic pentru toate punctele din reteaua anchetată există.
de asemenea. Este cazul cu reţeaua de limbă română, in care, în toate cele
96 de puncte (77 în România, 18 în R. S.S. Moldoveneascăşi 1 în Jugoslavia),
<1fost înregistrat termenul pâdure(în punctul din Iugoslavia, ea al doilea
răspuns). Tot eu un singur termen s-a răspuns şi în ancheta de limbă norvegiană (termenul skogapare În 149 depuncte), în cea de limbă suedeză (acelaşi
răspuns, skog,în 78 de puncte), În cea de limbă maghiară (erdo,în 45 de puncte,
şinnume 36 În Ungaria, 4 în. U.R.S.S., 3 în România, 1 În Cehoslovaciaşi
1•.În Iugoslavia), în cea de limbă rusă (les, în 78 de puncte), în cea de limbă
bielorusă (acelaşi răspuns, les, În 29 de puncte), în cea de limbă ucraineană
(Us.În 70 de puncte, dintre care OS:În Ucraina, 1 în Cehoslovaciaşi 1 în
România).
Cum s-a mai spus, denumirile pentru «pădure» elin materialul /lLE
vor fi grupate după principiul motivatiei primare sau al reprezentări!primare,
de .felul: de la «mlaştină».Ja «pădure», de la «munte» la «pădure», de la
«margine,>1,,'graniţă>ila «pădure», deIa «locnecultivat, pustiu» la «pădure»,
de la «materialIemnos,lemn» j'1 «pădur«»,de la «tufiş»la «pădureil şi altele.
în. cazul fiecărui cuvînt discutat SI' vor specifica: forma în transcrierea Io
netică.a ALE (uneori slmplifiicat.ă),forma literară din limba respectivă sau
forma Iiterarizată (tlpizată), numărul de at.estări în cadrul reţelei naţionale,
aria descrisă de termen, faptul că acesta a fost primit ea prim răspuns sau
ca al doilea răspuns, raporturile lui cu eventualele sinonime. într-un capitol
aparte vor fi tratate împrurquturile lingvistice,care sînt destul de numeroase
in cadrul acestui cîmp semantic.
Ordinea in eare sînt discutate răspunsurile .in interiorul Iiecărui capitol
este în concordan!,ăeu cea stabilită de Comitetul In Lernaţionalal ALE refe
ritoare la înşiruirea departamentelor şi a familiilor de limbi. Se va Îneepe cu
faptele din domeniul roman.ic, eontinuîndu-se cu cele din depar'tumentele
germanice (Germania Centrală şi C;ermaniade Nord), apoi eu cele din departamenllli linJbilor slave şi baltice, din departamentul limbilor uralice, din
departamentul cuprinzînd
f,uuilii de limbi din vest" (albaneza, limbile
celtiee, limba greacă etc.) şi se va încheia cu departamentul (al VII-lea) cu.
prinzînd "alte familii de limhi din <Ofit"
(limba turc:ă, limbi iraniene, limbile
caucaziene, limbile mongole etc).
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In cîteva limbi, printre care şi româna, termenul folosit pentra conceptul
«pădure» a avut la început se,nsuI'mlaştină.'. De la acesta s-a trecut la
accepţia 'pădure pe un teren mlăştinos', 'pădure pe malurile joase ale .unui
rîu', după care s-a ajuns la sensul 'pădure In genere'. În limba română, cuvîntul care a avut această motivaţie primară s-a instalat în centrul cîmpului
semantic, devenind termenul gellerie, literar şi popular (hiperonim).
Pentru evoluţia semantică «mlaşt.ină
e-e-«pădure»,materialul ALE cuprinde următoarele exemple:
1.1.1. Horn. psd'tire (pâdure) a fost înregistrat în ancheta ALE ca
primul şi unicul răspuns în toate cele 77 de puncte din Hornânia.De asemenea,
acest termen apare în toale cele 18 puncte din re-ţeaua aşa-numitei limbi
moldoveneşti, ea prim şi singur răspuns. Cuvîntul a mai fost înregistrat,
ca al doilea răspuns (primul fusese fum" <sc!'. suma), Într-un punct românesc
din Banatul iugoslav. Aşadar, reţeaua ALE conţine95dc atestări ale rom.
pădure. Absenţa lui codru este remarcabilă. Ea se explică prin caracterul de
termen specific al Lui codru,earc denumeşte, de regulă, o pădure mare, întinsă, eu copncjIrăt.rînl, seculari,
2.1.l.tn 8 din cele 10 puncteale relelei de limbă albaneză, din Albania,
a fost înregistrat termenul alb. pyll, cu următoarele variante fonetice :pyl,
în 2 puncte ca prim răspuns; pijl], În 2 puncte ca prim răspuns şi într-un
punct ea al doilearăspuns (aici primul răspuns a fost.mal); pol, într-un punct
ca prim răspuns: pi], în două puncte ea prim răspuns. In cele două puncte
deIimbă albaneză din Italia şi în cele Lrcide limbă albaneză din Iugoslavia,
au fost înregistrai.e alte cuvinte,
în privinţa etirriologiei,rom. p(ldllre şi alb, pyll provin din acelaşi
radical Iatinesc popular, atestat, podiile, care a rezultat prin mcVhtezădin
lat. paliis; paliulis. Acesta însemna insii 'mlaştină' (rnarccag,' stehendes
Wasser, Sumpf',Pftrtze). Pe plan indo-curopean,cuvîutulIatinese are. corespondenţi În v. ind. jJa!ua!a-m."I'eich,Pfuhl',. pa!ll(J{ya!l'sumpfig', oset, farwe,
fiirw 'Erle', altei. [elsuna,nhd. Felb'er 'Weidenbaurn',"Iit, pdke! 'Moorhrucli",
let, pelze 'Pflitze', (vezj A, \Valde, LEW2, p. 557).
.
fn l.imbile şi dialcelele H)]nanÎees-au transmis două forme.. Prima,
fără metateză şi cu sensul iniţial ('lllar{eage.')păstrat, se întîlneşte în italiană
(pallule),în dialeetul\'eneţian (pa/ilO),în v.fr. şi în v. port. (palll), precum
şi în. unele. dialecte reioromane (sursilv. paliell, friul.. palut, grodn. palulr
'Moosbodcn', cameL pa[ll 'tiefstcr Tcil des TaIos') (Rl'..'JP, 5 183). Numele
unei localităţi aproape. de Split, în Iugoslavia, PoUlld,.are acelaşi dimon
(vezi H.Mjh[le)cu, La langl1elatine dans le sud-est de ['Europe, Bucureşti I
Paris, 1978, p. 35). A doua formfl, parIMe,în afară. de romfll1ăşi albaneză,
mai are continuatori în dialectul toscan (padlIle 'mareeage'), În eel Jogudorcz
(palITe'ieI.'),în vecheasurdă (padule'marisma'), în v, aragon. (pedull 'Wiese'),
în v. lC011,(paulo 'terreno por plantar'), în limba haseă (madura 'Land am
Zusammel1f!uB
zweier 1Hlche')(vezi RE.W",(:i183, Ciorancseu, DER, (j (l09,
L. Soli, op. cit., p. ;)/JO).Exemplele din ultimul grup demonstrează faptul că
mctateza s-a peLrecutÎneă în latina populară. Dar sensul 'pădure' se întîlneşte numai tn rorniină şi în albaneză.
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Evoluţia semantică de la 'mlaştină'la 'pădure pe un teren mlăştinos'
şi apoi la 'pădure în genere' nu a primit o explicaţie satisfăcătoare. Evoluţ ii
semantice paralele, care însă Ilu au ajuns pînă la faza din română (şi parţia 1
şi din albaneză), În sensul că denumirea Însemnînd iniţial 'mlaştină' nu a
devenit termen generic, Itiperonim, se găsesc şi în alte limbi europene, cum
se va vedea mai jos. După S. Puşcariu, Limba românii. L Privire genera!â,
Bucureşti, I9/1l, p. 262, dezvoltarea semantică."ne duce în regiuni inundahile probabil în apropierea Dunării - acoperite cu codri "întinşi".Această
explicaţie este Intlmpinată de 1.. Săll eu obiecţia că pentru alb, pyl!, din
acelaşi eLimon,pădurile elin zona inun.dahilăşi mlăştinoasă a Dunării mai
greu ar fi putut constitui un punct de plecareal evoluţieisemanticeÎn discuţie
(op. cii., p. 13H,nota 7). H.omanistul german iucliuăuă admită mai degrabă
influenţa semantică a unui cuvînt din substratul autohton, reîerindu-se in
acest sens la lucrarea lui N. Lahovary, Contributionâ t'hisloire Iinquistuţue
ancienne de la reqion balkano-dannbienneel tI la constiiuiionde la lanque roumaitie, în "Vox Romanica", XIV (Hl54), p. :310·-34G. Acesta, menţionînd
formele cu metateză din dialect.eleitaliene ele nord şi din limba hască (padura
şi madura) şi remarcind faptul că metateza este rară în română, îndeosebi
atunci cînd este vorba de elementele latine ale acesteia, emite ipoteza unei
contaminaţii dintre lat. paludem cu elementele prcindo-europenePAD, POD,
BOn, care vor fi denumit "ce qui est humid«, un co.ursd'eau, un marecage,
un lac". Elementele amintite s-ar întîlni în nume ca Pad-ua, Bod-uicus,Pad-us
şi, probabil, în numele Botl-en-see.Despre cuvînttil românesc N. Lahovary
conchide: "Il est difficile de deterrniuersi le mot roumain est un terme autochtone balkanique, commele terrne basque pourrait aussi n'etre qu'en apparence
d'origine latine, ou si la forme roumaine a (>teintroduite en Dacie ayant dejă
suhi cettc metat.hesedans la bcuche des colonsvcnue d'Italie" (op. cit., p. 339,
apud L. SaH, p. 139, nota 7).
Nu numai forma cu mctateză, dar şi evolutia semantkă par a fj apărut
Încă în latina populară tîrzie. Din păcate un avem probe directe în acest
sens. Cele lllai vechi atestări datează abia de prin secolul.al VIII-lea -- al
IX-lea şi provin din Italia. Astfel, forma Cll rnetateză.padule este atestaU.
în Italia pentru anul 757 (în CodicediplomaticoLongobardo)şi tot acolo pentru
secolele al IX-lea -al X-lea (în Il ChroniconPar{cnsedi Gregol'iodi Catina).
H. Mihăeseu,op. cit., p. 277. de unde am preluat datele de mai sus, consemnează
şi o serie de exemple, fără metateză (palllde), în care poate fi întrevăzut,
eventual şi sen .mI 'foret' : lignis alla[is de pa/udeI5; addacile vobis ligna de
palude, Vilae patr. 6, 3, 2 (p. 1 005); Sllmcns[oZiapalWaflllTtde palur1e (ibid.)
în ultimul loc, în text se vorbeşte în continuare despre mlădiţele sau nuielle
de împletit coşuri, adus.edintr-un loe mlăştinos şi împădurit (vezi nota 1;)).
În citatele de mai sus nu poate fi vorba de sensul generic '[ore!". în ele se
-----1,8.,
Vezi
PulrUI!l
siucIIi.>foriae
Frcmiticae
U1}Ţi
X(!lJJ
(cec
Palr%yia
1819.5,
1il).Vi/ae
La accastii
trimitere
Hicn!.h
de l'tlihăescu
In1
gii.sit
dtatulLatina,
de lUaiLXX!Il,
sus.care
Insapoal.cIi în aItii.parteil l.cxlnluL
In schimbaeoloip. !lO'l)
seafliicuvintele
sl.ll'rcxU
IIIfugefel ill pa/lldem.
UJtinmIcuvintan' sCIl';nl
'rn);Jştină
(lmpiiduritfl)',
deoarece
faptelcrelatatese
petrecin\inulul "Scythis"sauScelisci SciUs]"('Oio
dinEgipt,situatÎn apropierea
mlaştinilor
Moerispa/usşi iVlllfoelis
pa/us,cumse poatevedeape harta dela inceputulvolumului
citat,
intitulatăC1WHI!froflhia
}Jorliwlaris
nwnsÎrJ!lwn
I'frmi!fea1'Um
i/1ArOUldo,
SUrioct Pa[orSlillu.

t!
reflectii mai degrabă () fazi\intermcdi;.\că iut.re sensul 'mli!.il.init'.i cel de
'pădure el? mlaşt.ină', pădure din car" pustnicii dillF>.;ipl aduceau mlădiţ.ele de împletit coşuri sau lemuele de Ior, eventual lCJllJldemai suhţ.iri
necesare pentru coustrucţ.iile lor modcste.
Cu toale acestea, mărt.uria limbii albaueze, in care pyfl :l1'eacelaşi
sens ca şi rom. pâr/urc, vine in sprijinul id"ii că evoluţia ei,:,rnantic.;\
a avut loc
în latina populară. Această evoluţie trebuie să fi fost realizată piuă prin
secolul nI V-JeLI.In aeest sens pledează.şi faptul că pădure există în trei din
cele patru dialecte rornănosti: dacorornâu, rnacedorumânşi megtcnorourăn,
în toate eu sensul 'foret'. Numai În dialectul istrororriăuse foloseşte mai mult
codru (alături de bo.,ctj);codru înseamnă aici şi 'munte.' (I. Mării, Notel.exuioloqice şi ctimcloqicc,în "CerceLlride lingvistică", XVI, ]971, nr. 1, p. 8H).
Presupusa influcnţ{t a unui substrat prcindo-european, Iormulată de
K. Lahovary, rămîne o simplă ipotezil care nu poate Ii probată. Această
cxplica(.ieestc calificată de Al. Ciorauescu, nER, ()009, drept .f'aut.astică",
Sensul 'j'ort't' al lui ţnulu]«este o inovaţie a latinei populare din HăsăritEl a apărut atunci cînd situa, termenul generic Iatinesc, a fost împins din
centru! cimpului semantic «pădurei)către perif'criaacestuia. O reconstituire
a procesului semantic nu este posibilă, ea nu a fost .l1ieiÎII cazlll celorlalte
limbi romanice, in care există.texte (Iatiuesti tîrzii) l:c}JJ!.inind
termenii ref'eritori la pădure indl incepind din secolul al VU-Iea, L. sen, of!.cit., p. 400,
observă că în mod eu totul uimitor toate limbile romanice, Iără cxcepţie,
s-au Îlldepiirtat de denumirea lat. situa'''. III ciuda tuturor Încercărilor, eOI1iinuă romallistu}german, ()cauză, s.aulnai mult(" privind dispariţia euvîntului
sau aparitia unor sensuri cu totul marginalenu au putut fi depistate. O explicaţie ultimă nu exisUişi nu poate să existe. :,ansele unei soIu(iî din rwrspeetiva
istoriei limhii rornâue sint, de asemenea, inexistenLe,aULa vre.meeit prirne!e
atestări ale cuvintelorpridl1reşi codl'l1nu urcă înainte ele secolelealV-Iea-a 1
XVI-lea (vezi Dic{il)narulelementelorromâne;;!idin docwnenfelesic/vo-române,
1374 160(),Bucureşti, 1981, p, :>0,170). T\ucleulcimpului senJ'anticin discuţ,ie,Îlnpreullă eu elenumirite secundareeare gravitează În j IJruj lui, se eOllsti!uiseră.cu multe seeole înainte în rmuâneşte, altfel spus lat. sNoa,impreună
eu celelalte denurnirÎ latineşti pentru 'pfldure', anUlIle IlCmllS,{UCil,';,
saltus,
din care de asemenealI-a r[ullas nici o urmă În româneşte, fuseseriide multii
vreme înlocuite de codru (foarte prohabil autohton) şi de piidure, după ee
acesta cunoscusetrecerea semanticii de la 'mlaştină' la 'pădure'. Daeii H:eastă
schirnbare semantică a avut vreo legii/urii ClI zonele mli'îştilloasedin valea
Dunării de .Jos, dacă.ca "-CIIwLreculÎn nişte l'(gillllimIăştinoase din Italia,
dacă ea a rezultat din cauze interne. lingvistice, sau legaLe atît de obieei,
eît şi de limbii, sau deIeă,In fine. suhslT<1Lul
limbii române şi eel al limbii
:l1hanezeiJli ;Iviii \T('UIirol ill producerea schimbTtrii,sÎ1l1ÎnLrebbricare
Lre1miesit I'lunili;'id('()(.:alndaLii
flrfl rftsJlIlIl.
Cît de Împoltante pot fi seJIimbărilesemantice care nu au nici o legiitu6i
directă cu l'ealit::lie'lohL:cLiv[t
(l duvedeşLuşi rom. fii/dure,cart', plecînd, eum
11\DcrivatuJ
81lloalit:us
(silvafic1l8),
(Uncareprovinrom.sef/batic,
iLsalvalico,
fr,sauvage
etc.,a avutşi urein U("lTte
JirlJbi()cxisteniiioeparutăde cean radiculnlui
siloa.
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s-a văzut. elelascJ1sul 'mlaştină', a ajuns SCIaihă în româna vechevsporadic,
chiar sensul 'deal mare sau munte (păduros}' (DLT?,s.v.), Pe planul realităţii
obicetive,mlaştina şi muntele se află la poluri diferite. 1n cazul de Iată, avem
a face fie cu o atractie sinoriimicăexercitată din partea cuvintului cadru,
care În româna veche însemna atit 'pădure (mare, întinsă, seculară)",cît şi
'munte', fie eu un calc lingvistic după 51.gora, care însemna atit 'munte',
cît şi 'pădure'.
:1.1.1.în reţeaua de Iimhă catalană a ALE, şi anume într-un singur
punct de pe insula Mallorca, a fost înrcgistraLpentru 'bois', 'Ioret' cuvîntul
cat. mar'ius (marina). Termenul apare şi In Allas lingidstic de Caialuiuja
(de A. Gricra), pe harta 297, Într-un punct din aceeaşi insulă şi în altul din
insula Msnorca. De asemenea, el 3. fost atestat şi pe insula Eivissa (Ihiza)
(L. seu, op. cit., p. 292).
Or.upîndu-se de el, II. Franconic" îl apropie, cu rezervă, de radicalul
prerornanic"marr- 'caillou, erniuence' (FEW, 7, ;J6D).Dar explicaţia justă
ni se pare a fi cea dată de L. Soll,loc. cit., anume o evoluţiesemantică specială
cunoscutâ de adj, lat. marinus, marina. Deja sensul 'de mare', 'marin', acesta
a aj uns să însemne în catalană 'Land am Meer', în italiană 'Kăstenlaud'
(RE1P, 5359). În graiurile cat.alane din insulele Baleare s-a dezvoltat apoi
sensul 'mit Gehusch hedecktes Laud (am Mcer)",iar din acesta, în insula
Eivissa, 'Wald (am Meer)".Cauza schimbării semanticeeste, la prima vedere,
de natură topografică, ea constînd în legătura care se stabileşte între 'Laud
am Wasser' şi 'Wald", sa11,şi mai general, în imbinarea reprezentărilortopografice eu eeJevegetale (cf. sp.monlc 'Berg', 'Berg mit Wald' şi apoi 'Wald').
1.. Săli observă Însă, ÎI1continuare, că o asemenea evolutie semantică, date
fiind situaţiile topograficeşi vegetale asemănătoare, ar fi putut să se petreacă
în multe alte locuri, Faptul că ea a avut loc numai în Baleare este explicat
prin influenţa cuvîntului arah alqaida, care are aLit:sensul 'Land am Meer',
cît şi 'G-ehiiseh': "marina ist vielleiehl arahiseher Geisl in romanisehem
Ge\vand", eonchide autorul, menţionînd, totodatfl, puterniea inOuellţ.ă a
limbii arabe în insulele Baleare.
Desigur, între acest termen şi cei discutaţi mai sus există diferenţ:e
însemnate în privin!,amotivării primare. Singurul element e.are ii uneşte este
reprezentarea iuiţială «apă», <duclîngă ap''!»'
4.1.1. lntr-un singur PUllet cUn reţeaua de limhă ,ilovcnă a ALE
a fost notat răspunsul Tuk (log).Punctul este situat aproape de locul unde se
întretaie frontierele Iugoslaviei, Ungariei şi Austriei. Judecînd după datele
ALE, .îtigraiurile pOJlulareslovellelipseşte un termen genericpentru {{pădure».
Astfel, din totalul de 7 puncte, în ;1 a fost Înregistrat cuvîntul gast (gazd),
din v.s1. [J/Jozdii'tufiş', În 2 goUa, din v. sI. gQUi,'def.iiş,tufiş', şi Într-un
punct gmaina, din mhd., nhd. gcmeine(Wiese, Wald). 'foţ.i aceşti termeni,
de care ne vom ocupa În altă parte a lucrării, se referă la conceptul «Niederwald». SIov. log Înseamnă 'Jlain'; 'niedcl'er \Vald'.
Eti!1l0Ilulsău este v. sI. l{lgll,a cărui etimologie,pe plan indo-european,
nu-i elară. După E. Berneker, SlouischesetymalogichesWiirterbuch,1 (SEW)
17In eomelllariuJ
lingvIstieasupramaterialului
ALE elin Departamentul
romanle,
intilulat047 Lebois,la rare!.SYllthcsc
pau/'leDepal'tcmcTlI
Roman,
incluanllesdonnees
paul'
le g(llo.l'olllaI!
deFrance,FeYl'ier
1982,p. 8.
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p. 739, corespondentele din alte limbi iudo-europene (considerate chiar de
autor ea nesigure) ar fi : v. ind. Lokâs'Ireier Raum, Platz ' ; lat. liicus 'Hain',
colliicare'cine Lichtung machen"; ahd, liih, v. engl. lcoh, v. isI. lii 'hewachsens
Licht ung, nicdrigcs Gcbtisch"; liL. laiikas 'rias Freie, Fe1d', toate dintr-un
*lur, ţlo-,=luti 'l''> SensulIniţial ar fi fost 'Lichtung', Dar J. Trier, op. cit.,p. 1l!J,
ocupindu-sede germ. Loh, ags. leali,engl. lea, IiI:.Iaiikas,lat. lucus et.:;.,pe care
îi pune În legătură eu conceptul «Niederwald», nu menţionează şi pe v, sI.
/Qgii.La fel procedeazăşi E. Frăn kel, Beitrăţ;«zur indoqertnunischen
Sernasiologie, I, Zutn Bedenlunqsuiechsel
vO[l"IVald, Hain" mit "Sllmpl" in den idq.
Sprachen,besovulersim Baliischenund Slaoischen,în "H.evuedes etudcs indoeuropeennes", 1, Bucureşti, 1H38, p. 407, unde se ocupă de interferenţa semantică 'luneă'H'p[ldlll'e', bazată pe sensul Iundarncnt.al 'Lichtung, Waldblosse',
După A. Bruckner, Waldnamen und Verwandtes,În "Archiv mI' slavische PhiJo!ogie",;-\9(1924--1925),p. 11, v. sI. Ig:'Jll,echivalentul cuvintelor
gl'eeeşti 8pLlfLoC;
şi g'Aoc;,avea sensul 'niedriger, s urnpfiger Walrl, Bruch'.
El trebuie separat de v. sl. loka 'Wiese'.
.
Descendenţii euvîntului slav 19qil,au, mai întîi, sensul 'loc mlăştinos
(acoperit cu stuf, iarbă)', 'mlaştill[l'. Acest sens esLepl'ezentin : palon. lqq,
l(;g, 1119'sumpl'iger morastiger Boden', 'sumpl'iges \Viesenland'; seT'.fug
'!tohr'Îcht im '1'eich'; sorah. de sus Il/Iz,sOl'Llb.de jos fug 'Cirassllmpf,feuchte
bewaldete Niederung' (de aici numele regiunii LllZYCfl Lausitz); eaşllb.
lQg 'Moor, BV'ileh';palab. Zâg(lOq)'Sumpf' (E. Berneker, SEIV, 1, p. 7:19,
M. Vasmer, RllssischeselymologischesvVtjrlerbuch(REW), II, p. 64-G5, P.
Nilsche, GeographischeTerminologiedes Po/nischen,f(ei!n! Graz, 1!lG4,p. 111,
J. Schiitz, Dic geograplzischeTerminoloqiedes .SerbokI'oatischen,
Benlin, HJ57,
p. 60-(1). Din aceleaşi surse rezulttl, apoi, sensul 'cring. tufiş,pădurice,
pădure pe un loc mlăştinos', şi anume în : v. bg. {Qg(i,'Hain', bg. lilg 'ebener,
niedrig gelegener Or!., der mit kleinem WaleI bestanden ist (Gegensatz zu
gONi 'Bergwald')', 'Wăldehen, Busch'; ser. lug 'Hain'; ceh. {1lhi"Waldwiese',
maeed. lug 'Wald'. Aicise încadrează şi sloven. lnk atestat În ALE. Al treilea
sens, strîns legat de cele precedente, este 'luncă', care se întîlneşte În : rus.
Zl/g'Wiese, Au'; uel'. Izzit'Wiesellland'; hg. /ăg 'Wiese', ceh. luh 'Aue', polab.
liill[l«* lug) 'Wiese'. In ultimul eaz există şi sensul 'păşune', pe eare îl are
şi uel'. lull 'lHerLrift'.
Sehimbareasemantică (<mlaştină)/
-> ('pădure,)(pe un loc mlăştinos; crîng,
dumbravă) a avut loe, prin urmare, în limbile bulgară, slrboeroată, cehă,
maeedoneană şi slovenă. Nie[lieri nu s-a ajuns Însă la denumirea generică
pentru pădure. Totodată se constată în unele limbi o interferenţă semantieă
între reprezentanţii radicalului lrjgii şi cei ai lui IQka(IQJnl).în ultimul caz,
sensul fundamental a fost 'Kriimmung, BiegllIlg',de la care s-a treeut la eel
de 'loc împădurit, luncă pe malul unui eot de riu' (eLrus. lllkâ 'clasWiesen-oder
Waldland einer Flllf3krUmme',
bg. lăkâ 'Wiesen,Weide in der Fluf3niederung',
'busebig'c Niederung') şi to(odatfl la eel de 'luncă mlăştinoasă' (el'. sloven.
liJka 'sumpfige TaJwiese') (E. Berneker, ;';'EW, I, p. 7;39).
Evolu(ja semantică'În clirecţ.ia'pădure pe un loe jos, tufiş, cI('si' din
limbile slave mcn!:ionaLepare sfi fi avut loc destul de timpuriu, după cum
stă mărturie gr. ,,6yyoc;'Wald, Diekieht, Gehiilz', care esLe un ÎI1lP/'llIllut
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vechi, datind din perioada cuprinsă intre secolele al VI-XIV-Iea, din
limba slavă mcrldională, anume chiar din radicalul lQgli.
5.1.1. În reţeaua ALE ren!!'!1limba greacă, formată din 81 de puncte,
dintre care 78 în Grecia, 2111sudul Italiei şi unul În Corsica.s-a înregistrat
pentru «pădure» lUI număr relati-, mare de denumiri, fapt. care dovedeste
că la nivelul graillrilor populare nu esl.sUlun termen gerH'riepentru acest
concept. Printre acestea, r)'u;;os.al cărui sens iniţ.ial a fost 'desi,,:,','tufiş', înlrnneşl.e cel mai mare număr de atest.ări (32, din ('ure 27 ca prim răspuns) ;
de la el există şi derivat.ul(Ja,<,oll'ari.
înregistrat o sillgur{ldată ea al doilea
răspuns, alături de d'asos. Pe locul al doilease situează rutn'ani ( Le.Ol'man),
eu 24 de atcstări, din care 20 ea prim răspuns, iar pe Jocul al treilea {'OI1[Jos,
eu 15 atestări, dintre care 12 ca prim răspuns; derivatul lonq'ori apare iutr-un
singur punct, alături de I'oI1.1l0s.
Aria de răspîndire a lui l'onqo«,ca prim răspuns, cuprinde 1 pune! de
limbă greadi din Corsica!",!} puncta din Epir şi Acarnania, il puncte din
insulele din.Marea Ionică, Kerkyra (Corfu),Kephallininşi Zakynt.hos(Zante),
în fiecare cite un punct, apoi 2 puncte în Pelopouez,şi anume unul în nord
(Ahaia) şi altul În centru (Arcadia). Răspunsul amai fost înregistrat într-un
punct din nordul insuler Euhoia. Ca al doilea răspuns, l'onqo«apare înLr-nn
punct din răsăritul Thcssaliei, pe ţărmul mării Egee, alături de rnm'cni ,
într-un punct din .est.ulinsulei Euhoia, în partea ei de mijloc, alături tot de
rum'cni, şi într-un punct din sudul Peloponezului(Lacouia), alături de o'osos.
FaFl de acesta din urmă, care-i răspîndit aproape pe lot tenitorlnl Greeiei
continentale, preeum şi în multe insule tlînMarea Egee (Creta, Hhodos,
Samos, Chios etc.), l'onqos are cea mai deasă atestare în partea de vest a
Greciei conl.inentalc, în primul rînd in Epir şi în Acarnania, precum şi în
insulele elin Marca Ionică. Celelalte atest.ări au caractr.r diseontiUULI.
Aeeaslă reparti [.il'teri tOI'ia!i.î
eorcspllllde, În lillii geIlerale, eu rezultatele
la care a ajuns IVI.Vnsmer,Die Slaul'llin {;rÎechenland,ediţ.ian. II-a, Leipzig,
Hl70, cu privire la ri.îspindireape teritoriul Greeiei ti loponimelor A6yyoc;,
Aoyy6:;,l\.oyy&c;,
;\r)yyrJ.,i\flYYc(,eu derivatele, Aoyyi>T(n,
/\oyy&p!>,
.I\oyy&k,>,
Aoyyo['CnlCi'.,
jVrlZ1)p(j)..oyy(),MS(Jof.;6yyO'.
ele., enre, fie c{1au fost date de slavi,
fie că au fosLI'n'ale mai tirziu de gn;ci de la apelativul
', au In haz:'l,
I.n ulLimi inst:wjă, radicnlul Y. sI. InDII(\f. VaSHIPI'op, ,p.IO, 77, m,
lOG, 1:lG. 1
1
1ti;), 1fî9 DO, 200, :n 1 312). Top(Jflirnelemen(.ionate
sîni mai. nurneroaseîn partea de vest a teritoriului .greeese, În genernl, influenţa slaYf\.a fost mai puternic:'!in aceas[[l parte eleei'!în cea de riS[lril.
în mod deosebit trehuie sublinia!.faptlll cii ea a lăsat urme mult mai vizihile
în Epir şi in insulele dinl'vIareaIonică, unde slnvii i-au păstrat eel maÎ mult
ti.mp identitatea (IVI.Vnsrner, op. ci!., JL :317).
Cuvîntul grecesc a fost împrmnutat din limha slaviIor care au invadat
Peninsula Ba1eanieăşi Grecia începînd de pe la mijloeul secolului al VI-lea,
aşadar dintr-o epocă foarte veche, cînd ind llU avusese loc denazalizarea
voealei Q.Păstrarea acestei trăsături fonetice constituie lina dintre partieularită(;ile arhaiee foarte irnpo.rtantepentru slavislie[j a împrumuturilor de origine slavă din limba gread (M. Vasmer, op, cit., p. :\J8-:31H). Totodală,
18Pentr'llpUllctele
greceştidin sudulItaliei,vezinota 5.

,[J
adăugăm noi, prin sensul său hine conturaL,în care lipsescconotaţiile'mlaştină',
'luncă mlăştinoaşă', cuvîntul grecesc poate constitui () mărturie şi cu privire
1a vechimea evoluţiei semantice «mlaştină» «pădure (de mlaştină)) -> «P:ldure» (în sensul de 'Niederwald), evoluţie înUlnită şi în alte limbi slavc
(vezi .'l.1.).
5.2.1. în punctul anchetat pentru ALE din insula Kephallinia, alături
de termenul l'onqos s-a înregistrat şi dorivatul Ionq'ari, care are în partea·
Iinală sufixul diminutival -ari. Gr. )\()yy&p'pădure mică, pădurice' Iuncţionează ca toponim, AoyyrXp,În Thessalia, Atcadia şi Laconia (:\ILVasmer,
op. cii., p. 93, 1!:J5,169).
Schimbareasemantică de Ia 'Joccu multă apă.', 'loc mlăştinos' Ia 'pădure
de mlaştină' este atestată şi în alte limbi şi dialecte europene. Mai rar (sau
probabil niciodată) s-a ajuns la sensul generic 'pădure', Exemplele care urmează nu sînt inregistratI' in materialul ALE. Cu toate acestea, socotim că
nu-i lipsită de interes alăturarea JOI'seriei de cuvinte din paragrafele precedente. In acest fel, principiul motivaţiei «mlaştină'i «<loccu multă apă i>)--+
«pădurei?este ilustrat cu încă alte exemple, cele mai multe aflate În faza
incipientă a evoluţiei,
li.l.1. Astfel, într-o zonă restrînsă din Ardennes (Franţa) este cunoscut
termenul web(waibe),al cărui sens Iace parte din sfera semantică a termenului
pădtue. Din punct de vedere etimologic,el a fost apropiat de gal. *waberojwobero-'Bach', de Ia care s-ar fi dezvoltat sensul 'wasserreichcssumpîiges
GeJande'şi apoivsumpîigerWald' (L. seu, op. cir",p. 1;39).
7.1.1. O evoluţie semarrtică asemănătoare a cunoscut lat. insula. Intr-o localitate italiană din sudul Piemontului, cuvîntul isola [lzlll«]denumeşte
un fel de pădure de luncă. în Calahria, isca Înseamnă 'striscia hoscosa e cespugliosa lungo il corso . di un îlume', 'In Trerrtino,iscia are sensuile: 'canneto,
gillncuiu(terreno paludDso,con (':Junee giunchi)' ; 'saleeto, vetdeiaia (umido,
pieno di sllei o vttriei)'; 'granocehiaio'. Sensuri asemănrrtoarţse găsesc şi In
galioromană, în eafalanrLşichiar îl1albaneza din Halia(alb. iske'Ufergebiiseh,
împrumutat din italiană). Accepţia 'Wald', 'Gebllsch' mi apare În toate
cazurile, evoluţia sernantie{toprindu-se la 'teren aluvionar (Schwerhnlland)'
sau, plecînd de aici, la. 'tnfiş pe {)insulItfăeulă din aluviuIlileUllitidu'. Mai
departe s,a ajuns la 'p[ldufe de luneil (Anwald)'. Nieiî.i.eri
nu ti fost realizahl
denumirea geIlt'ridi pentru pădure (L Stil!,op. cit., p. 247 240). Schimbarea
semantkă dela'insul{t' la 'tere1lling{lapă', apoi 'pajişte umedă' şi apoI 'lumEt
llmedă' s-a petrecut şi În cazul euvÎntului german il ue şi al corespondentelor
acestuia din alte limbi gerrrwnice.Etirnollul germanie comun a fost *ahwi!,
al e{truisells efa 'aprt'. 'frecerea spre sensurile,'pădure', 'tufiş (pe malul unei
ape)' n II a avut însă loc.in acest eaz (L. Si511,
op. cit., p. 218, nota 7).
8.1.1. O faz{!incipientă, Iledusăpină la capăt, a evoluţiei semantice
În discuţie prezintă şi descendenţiiîntmele dialecte gallorornaneai lat. *rip·aria. Este vorba de riviere 'prairie marecageuse', ribiero 'pâturage le long
de la riviere', rebiero 'pacageouahondent les joucs' (ibid.).
n.1.L Cuvîntul portughez bOll11'Gestriipp', a eărui etimologie este
controversată, a fost explicat de .1. Hubsehmid printr-un f(ldical preroman
*ballltia,al cărui se.l1S
va fi fost 'Ort, wo Wasser hervorquillt; Sumpf', devenit
apoi '(slImpfiger)Wald,.Wiese, unbeballtes Laud' (L. Siill, op. cit., p. 249).

80

V.ARVINTE

16

10.1.1. Cuvîntul suedez (dialeotal) măr'mit Wald hewachsenes, sumpfigesLand' a dezvoltat acest sens din acela de 'Moer, Sumpf' (L. SăU, ap.
cit" p. 248, nota 8).
1l.l.Lîn dialectul mazurianallîmbii poloneze,termenii biei 'niedriger,
sumpfiger Wald' şi bielica 'id.' stau în legătură cu v. bg. bN(i 'weiss', cu 'lit.
băias, balias; bâlti 'id.', acestea raportate la v.bg.blalo, rus. bolotb,»
polon.
bloio, lit, bal ă 'Sumpî, .Morast, Pfutze, sumpfige,MLermit GehCilzbewachsene Strecke, unbefahrener Wiesengrund', Ia alb. bal'teşi la rom.balW
(E.Frankel, op. cil.,p. 411--412, P.Nitsche, op. cit.; p. 131, 149).
12.1.1. Rus, boloto 'Sumpf' are, dialectal, şi sensul 'auI Sumpfboden
wachsender Nadelwald.'(P. Nitschc, op.. cit., p. 7/,1).
lil.l.l. Cuvîntul po!olle7ibajot: 'Sumpf", "Iumpel', a cărui etimologie
este controversată, cunoaşte, în fOI'.madialectală de plural bajor!J,şi rsensul
'unzugăngliehe Dickicht, hesonders auf Sumpf'en' (P. Nitsche, op. cil.,
p. 141, 205).
14.1.1. De asemenea, polon, dial. solQtwina ',Waldesdiekicht' provine
din ucr. sololvyna'Sumpf", "Salzmnrast.',v. polon, siotioina "Sumpf";cf. şi
rus. solotfna'Morast', 'Sumpf' (P. 'Nitsehe, op. cit., p. 148).
15.1.1. Cuvîntul. Iituanian !le/mas are sc.nsurile:. 1. 'jeder waldlose
(reine)•Morast',2. 'mit feineIl1Holz bestandener Sumpf', t (în variantele
dialectale lijkns. tel/mas) 'Wald, Hain'.. Se.nsuri a.semăp.ătoareare şi echivalentul lclolliall MIma: 1.'Sumpf, Niedrrung zwischell zwei Anhăhen"..2.
'feuchte, sumpfigeStelle im Walde,sumpfi.er\Vald', 3. 'grossefeuchteWiese'.
In ambele limbi rădăcina este leik-, lik- 'biegen,beugell', care se află şi la
baza sI. IQka,lQhl 'Krlimlnung, Biegung': Unii din descendenţii acestuia din
urmă în rs[l şi În bulgară au dezvoltat, de aSemC!lea,sensuri apropiate:
'loc irnpădurit la cotitura unui :'îu', 'loc eu tufişuri peun teren jos' (vezi 4.1.1).
Pe alocuri s-a putut petrece şi o interferenţă sernantică cu urmaşii în limbile
slave ai radicalului sI. lQg(i(E. Frankel, op. cit., p. 405-408).
16.1.1. In limba ..leLonă, alături .ele bda ..'feuehter Boden, . (sllmpfige) Wiese,lehmiges,baumloses TaI'; există şi forma bal.),care are, dialeetal,
şi sensul 'Walel' (E. Frinkel, op. cit., p.412).
17.1.L Lat. palus 'mlaştin{l'(vezil.1.L) are Îl1unele limbi indo-europene
corespondenţial căror sens,dellUmeşLe
o.anu'mită specie de.eopae. Est.e vorha
de arbori de luneă, de pe malul apelor: ahel.reZawa,nhel.FeZber'Weidenhaum'.,
oset. !'arwe, [iirw 'Erle' (A. Walde, LEW2, p. 557.; Wa1de-Pokorny,
Vgl. Wb., II, p. 55; \Veigand . IIirt, Dt.Wb., 1, coL 516). Dar, spre deost'hire
de situa!.b .din limbile română şialhane7;, evohlţia sem,antică..IlUa.eonttnuat
spre sensul 'pădure de luncă'.şi apoi'pădure in genere'.
•.•.
18.1.1. O evoltlţie semantică.paralelă (ezi L. SeiH,op. efI., p. 388-390)
se cOIlsLatăşi în cazul euvîntului arab ar-gâjda, din eare provin castii.
algaida 'bosque' (se11snu prea dar) şiandaI. algai(laSalld.4line' Inţelesul
iniţial ar fi fost 'Hohricht', 'Ufergeblisch','Auwald'. Elementele semantice
componentesînt 'LaIldam\Vasscr(l'deef)"şi'Bamrl"-, B1.ischbestand',Pentr1l
evolulia 'Uferland' 'Ufergehuseh', vezi 3.1.1.
Alături de evoluţia semantică «mlaştină;>
-'>«pădure.(demlaştină) »,reali··
zată ineompletîn cele mai multe din exemplele de mai sus, poate fi semnalată
şi sitllaţ.ia inversă,eÎnd se pleacă de la «pădure,) spre. «mlaştină,>.1n aeest
caz, numărul exemplelor este mai mie. Nici unul nu provine din materialul
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ALR Prezentarea lor Se justifică prin aceea că ele ilustrează interfernţşi,
t.ot.odată, lipsa de contur, la nivelul popular, ale conceptelor şi sensnri1()I'în
discuţie, în strînsă legătură eu modul in care se prezintă însăşi realitatea
obiectivă avută în vedere.
HI.Ll.Astfel, cuvîntul spaniol solo [< lat. sallus 1. 'vale împădurită,
defileu', 2.'p{lşuue de munte', 'ph)i', ;L 'munte Împădurit', J. 'loc cu păşune
(ca proprietate)', vezi Gh, Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşfi, 198:),
s.v. J.care iniţial a avut sensul 'Weidewald, Waldwei.de',a realizat, regional,
În Asturia şi Le6n, evoluţia semantică în direcţia 'Wald am Wasser',rWmdclien am FluI3lăufen'(prima atestare din anul 928) (L. Săli, op. cii., p.
36:k-371). După romanistul gt;rman, modificarea s-ar fi petrecut, in .urrna
unei încrucişări dintre lat. salius şi un cuvînt preindo-europe.an*tsolto,con[inind ideea rde "apă', cuvînt care ar avea contimratori In Ir. dial. eliot,
cheii TfLtze', în cat. sol "I'umpel, Pfut.ze, Lachc', In basc, solo 'petit trou
pratique en terre pour semer' etc..Primar, evoluţia trebuie să fi fost determinată ele situaţii obiective, concret.e. Ea nu a mers însă pînă .la sensul
'mlaştină'.
20.1.1. Termenul polonez dialectul sikla 'Ieuchte Wiese' are ea etimon
uel'. syhla, care, la rindul său, provine din rom. sihltl,'pădure deasă de copaci
tineri, hăţiş'. Stefan Hrahec, Nazwy qeoqraţiczneHticulszczyznli, Cracovia,
19)O, p. ,1\)(apud P. Nitsche, op. cit., p. 7-1),explică schimbarea semantică
prin faptul e[1solul pădurii menţine mai mult nmezeala şi devine mlăştinos
in anumite locuri.
21.1.1. Aceeaşi evoluţie se constată şi În cazul cuvintului rusesc qai
'Hain', care, dialectul, a eăpătat şi sensul 'mit Schilf blwaehsener sumpfiger
Boden' (P. Nitsehe, op. ci!., p. ()().
22.1.1. Tot astfel, polon. bol' '(Kiefern-) Wald' il căpM;at In dialectul
din Podhale sensul 'Sumpf' (P Nitsche, op. cit., p. 74).
:1
Din toate exempleleprezentate, numai rom. pi1durea drvenit termen
generic:, hiperonim. O explicaţie satisfheătoare, lingvistică shu la nivelul
realităţii obiective,a acestui fapt urmeaZ[1a fi găsită mai tîrziu, In comparaţie
eu alte tipuri de motivaţie, de care ne vom oeupa în altă IaI'te, motivaţia
(,mlaştină>}-,..«pădure»se arată a fi, pe baza materialului ALE, eea mni puţin
procluetivăîn crearea denumiriJorpopulare pentru 'p[ldure'. Ea funq.ionează
accidental, generînd mai ales denumiri specifice (hipollimc).
COMMEI\'TAIRE
LINGUISTIQUE
Ă.LAQUESTION
on ',L.E1301S",
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DANSL'.4.TLA,)'
LINGUA.RUM
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aupomtdevueetymologtque,
qu'ăpeupres65rnots.Celanousa permisd'etabltrle sensoula
mo.tivationwimaires
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ii TLASUL LINGVIST le LITUAN lAN. PRINCIPII
ŞI PHOBLEME
DE
AHITON
VHACIU
în cele ce urmează, vom examina, sumar/în esenţă, primele două volume
ale Atlasului LituioisticLiiuanian (ALL C Li etilnit; Kalbos Allasas " LKA):
Lekslka,Vilnius,19771;Eoneiika,Vilnius, 1\)822,conceput să apară în 4 tomuri
(III : Morţoioqia,IV ; Sintaxav: Ele vor Lotalizaun număr de aproximativ 400
de hărţi lingvistice.
'
Existenţa, în decurs de mai multe secole,af.ărjrniţării politice şi teritoriale, a dus la formarea, în Lituania, a numeroase dialecte şi graiuri. În orice
caz, în afară de lituaniană, se pare că nu putem cita o altă limbă iudo-europeană care să fi posedat atîtea ramificaţii lceale-, lucru semnalat de specialişti
încă în a doua jumătate a secoluluitrecut (F. F. Fortunatov şi V. F. Miller,
1872)5.Mulţi dintre ei şi-au îndreptat atenţia, în ultimele două secole,spre
cercetareaşi clasificareaacestor graiuri (de exemplu,A. Schleichej-,J . .Juskevii:ius, F. Fortunatov, A. BaranauskasvK. Brugmann, A. Leskieh, A. Bezzenberger, L. Ceitler,E.Wolter, H. Gauthiot, F. de Saussure, F. Şpecht, K. Buga,
.J. Jablonskis, E. Sittig, G. Gerullis,P. Arumaa,O. Broch, G.'Cappeler,A. Dorrtsch, .J. Endzelin,B. A. Larin, Z. Zinkevicius",.J. Otnbskila.)7,
interpretind,
,
1 Autoriivolumului:E. Grlnavecklenc,
A. .Iona
ltyte, J. Llpskiene,
I(. Morkunn
s, M.
Hazmukalte,
B.Vanagiene,
A.Viduglris
; colccttvulderedacţie:E. Grmaveckienc,
A..Ionaltyte,
K. Morkfinas
(redactorrespollsabil),A.
Vidugiris
şi Z. Zinke
vlclus.
2 Autoriivolumulut
: E. Grtnavecklene,
A. .Ionaltytc,J. Llpskjsne,
K. Mork
ănas,B.
Vanagtene,
A.Vlduglrls
; colectivul
deredacţieesteceldela voI.1.
3 AtlasulaparesubegidaInstitutului
de Limbăşi LiteraturăLltuantanăal Academiei
de Ştiinţea RS.S. Lituunicne.
4 Defapt,în a douajumătatea secolulul
al XIX-leaatarediversificare
dlalectalăera
foartepronunţată.
FărăÎndoială,
subacestraporL,
lltuanlanadepăşeapcorlcnrodintrelimbile
iudo-europene
cunoscute
atunci.
li Vezi,deplldă,F. F. Fortunatov
şi V.F. Mlller,
Litooskie
nurodtujc
ţiestii
, în "Izvestija
Moskovskogo
1:Jniversiteta",
1872,m.t, p. 125-126;nr.2. p. 127-431(aplldM. N. Petcrson,Oeerk/itovskogo
jazyka,Moscova,
1953,p. 7).
fiAutorula publicatdouălucrări,de maimare.amploare,consacratedialcel%{Jici
şi
dia/eetelor
lituanÎene
: avemîn vedere:Licluvill
dialektologija.
I.yginamoji
larmil),fOllelika
il'
morfoloyijaLD(DialeeloloU/a
litllanianil.
Fonelica
şi morfologia
compara!1l
a yraillri!or
J,.Vilnins,19fi(\,
512p. (inclusiv
75de hArţ.i,
p. 145·-520);LielrwÎll
kalbos{mJnr;s
(Clra
imi/elimbii
/ituanlene),
Kaunas,19li8,\10p.
7 Despreuniidintreei veziZ. Zinkevil'ins,
LD, LKA,I. p. 7-·-18:A. Sabltliauskas,
ZodiiaialqlJja(Cuvin/ele
renasc),Vilnius,19G7
(eli.a Ikl, Vilnius,
1(80);id.,Lielllvi!-/
kiilbos
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totodată, un material imens,care, însă, trebuia verificat în prezent, prin observaţii şi anchete pe teren. Ce-i drept, unii dintre Iingviştii menţionaţi (ca, de
exemplu, A. Doritsch) au refuzat să dea o clasificarea graiurilor Iituauiene,
invocînd ca argument faptul (valabil pentru trecut) că aceste graiuri nu au
fost studiate încă suficient. În momentul de Iaţă, situaţia s-a schimbat însă
radical", De fapt, cercetarea dialectelor lituaniene a inceput de timpuriu.
Deja la Daniel Klein (30.V.1609 28.XI. HHitî) autorul primei gramatiei
tipărite a limbii lituaniene, scrisă în latineşte (GrammaticaLiioanica), apărută
la Konigsberg(lit. Karaliaucius), în 11353:
în anul Hi54, cartea este tradusă,
tot la Konigsberg,Într-o ediţie de proporţii mai restrînse, în limba germană
(CompendiumLitoanico-:Germanicum}, ambele retipărite la Vilnius, cu un
studiu introductiv de T. Buchiene 1;>i
..1. Palionis (63 de pagini), în 1957, în
originalşi versiunelituaniană : Pirmojt lietuuui kalbosqramoiika1653metai»>,
găsim unele indicaţii privind fragmentarea dialect.alăa acestui idiom baltic.
In anul 1950 a fost alcătuit un proiect de Proqrataă (aşa i se spune În
lituaniană) de culegere a materialului dialectal (autori: J. Balcikonia şi
B. A. Lar'in ... lexicul şi sintaxa -, şi J. Senkus >-[otieticaşi mor(%gia)9.
In 1950 şi 1951 Institutul de Limbă şi Literatură al Academieide Ştiinţe a
R. S. S. Lituaniene a organizat do'uă anchete (expediţii dialectologice) de
probă. Alături de cercetători ştiinţifici, au luat parte şi cadre didactice universitare şi din iuvăţămjntul secundar (.1.Aleksaudravicius,J. Dumcius, N. Grigas, J. Kruopas, A. Laigonaite, J. Paulauskas, J. Palionis, M. Sapijanskaite,
K. Zievys ş.a.). S-a lucrat cu o "progl'amă"cuprinzînd :370de Întrebări referitoate la toate elementeleconstitutive ale limbii: lexic (1 ·.114), sintaxă (115179), foneficl1(180--283), morţoloqie(284··370). Dacă+tinem cont de faptul
că mai multe probleme mai mărunte au fost notate cu litere (a, b, c... ), putem
spune că ancheta numără aproximativ 760 de chestiuni. In primăvara lui
1951, acest chestionar de strîngere a materialului dialect.ala fost revizuit
şi pus în dezbaterea primei Conferinţe de dialectologielituaniană. Din vara
aceluiaşi an, s-a trecut la cercetarea planificată a dialectelor, ajungîndu..se
la întocmirea ALL. Paralel, se pregătesc -- şi au şi fost publicate În parte >-;
mai multe monografii dialectale (inclusiv ale grainrilor din zonele dc contact cu Jetona, polona, bielorusa şi rusn)!".
Iyrim)
jimoislorija,iki 1940m. (Istoriacctcetă1'ii
limbii/iluaniene
pînăîn anIlI1940),Vilnius,
1979;id.,Lieluuil!
kalbosIyrinejimo
islorija,1.940-·-1980
m. (Isloriacercetării
limbiiliIuallielle
anii 1940--1980),
Vilnius,1982; id., [(aip{YTille/a
lietuuill
kalba(Cuma foststudiatălimba
lituaniană),
.Kaunas,1984.
.
! Astfel,au apărutnumeroase
cercetări
monografiee
şi studiispeciale,
glosareregionale,
etc.t'nafarădecelecItatedeiasupra,vezişiV.Gl'inaveckis,
Zemaicili
tal'mill
isiorija(Fonefika)
(Is/oriagl'aiHrilor
zemaile.
Fonetica)ViInius,197:1,
:370p.; J. J Kal'delyte,
GerUteiLl
tarm!'
(Fone/ilw
il' morfologija)
(GraiUl
din Gervdiai.
Poneliea
ŞimOTfologia),
Vilnius,1975,144p.
(localitatea
Gerueciai
_. r. Gervjaty,
pol.Gierwialy
seaflăpe teritoriulIL S. S. Bieloruse)
; T.
M. Sl1dnik,
DialeklyliIoDslw-slaujanskogo
pogl'anicja.
Ocerkifonologiccskicll
sistem,VilJlius,
1975,232
p. ; Uelzwill
ul'califl('s
ling/JÎslikos
klausimai
(l>robleme
delingvistică
spaţialăliluaniană),
Vilnius,1977(culegere
de studii),2:15p. ; LietzlVili
ka/boslarmes(Graiurile
limbiilituanicne),
Vilnius,
1970,519
p.
(vezj
1I1s(mnăriJe
noastre
din
PD,
VIII,
1973,p.
257
·-259)
; V.Vitkauskas,
Siaurtisrgiqdllllinillkll
SIlCktll
zodYlws,
ViJni1ts,
HJ76,f,60p. (Dic/iollUllll
nrailll'i/or
nord-estice
aleduninim'/lol')
(slntgralllridin grupadialecteloJ'
iiemaill').
VeziLielw)il!
kalbosatlasomedziagos
J'inkimo
programa,
Vilnhls,HJ51; ed.Il II-a,Vil··
nlul, 1956.
10Vezişi consideraţiile
noastredin FD (loc.cii,),
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Materialul pentru Ailas a fost recoltat din peste 700 de localităţi. în
urma cercetărilor pe teren, a :luat naştere o cartotecă cuprinzînd circa
700 000 fişe.
Hărţile consacratelexicului(119)şi [oneiici!(112) sînt comentate în două
volurnespeciale. In primul volum se discută etimologiacuvintelor, protoforme,
semanticatermenilor,repartiţia teritorială, forme reconstruiteşi forme actuale
etc. Comentariilepropriu-ziseslnt precedate, aici, de Introducere(p. 7 -32),
unde, între altele, se insistă asupra geografieilingvistice şi importanţei ei la
alcătuirea ALL, iar apoi, asupra primului volum.
Harta nr. 1 indică repartiţia spaţială a graiurilor (cu reproducereaschemelor de clasificare-tradiţională şi actuală).
Lituaniana se împarte în două dialectc: de sud (zemail) şi de sus
{aukstait). Dintre acestea, dialectul zemaii(ca dialect Iituanian) seamănă mai
mult eu letona.
Gruparea dialectelorIituanieneÎn două se face după criterii de natură fonetică. în dialectulaukşiait,grupurile de sunete din protolituaniană *tja, *ijai,
*dja, *djai se pronunţă ce, cei (sau eia, (iiai)şi, respectiv, die, diei (diia, diiai),
în timp ce e (e lung Închis) este rostit ca un e asemănător cu cel din germ.
Sec,Reh,sau Ir. l în cuvîntul [ertne; cf, plat'5em
"a celui lat", jau cems "boilor",
jau ăei,.boii",jau ceis"cu boii" sau pla tiam, jâu ăiums,jau ciai,[au iiiais; medzems
(dat. pL)"copaeilor",mediei"copaci"sau medtiams, medziai, sekla "seminţe",
s eli "a semăna", dNi "a pune".
In dJaledulzemait, grupurile preistorice "tja, *tjoi, *dja, *djai s-au
transformat În le, fei, de, dei, iar ti este pronunţat ca diftong (ie) : cf, platim,
jaulems, jlillfei sau jăut«, [âuiei« sau jâuiş», medems,medei sau mecIe;siekla,
tlidi.; sieti.
în graiurile aukstaiie, o este rostit ca monoftong, cu alte·cuvinte, ea
un .0 In,ailI.lUitsau mai puţiI: înhis, dar in c::JeZeJIlite:1 se,.cOll1po·tă
ca n
venlabll clzfLong(110): eL m hmba eomuna: brolls "uate', aukst. brolrs,
ie m. brilolis.
Graiurile auJ;,:Slaile
şi zemaitese subimparLîn trei grupe: occidentală,
centrală si orientală. Între aeestea din urmă mai există.lnsă i graiuri de tranzi,ţ.ie.Crite;'iilefoneticede care se ţ:ineseama În delimitareasubgrîiurilor auk.vtaite
sînt urmiHoarde:
1) prollunt.arcadiftongi.loram, an şi em, eli ;
2) grupul le.
tn subgraiul occidental, diftongii am, an, em şi en sînt rostiţi ca a şi e.
tn dialectul zemait distingem subgraiurile: sud-vestic, nord-vestic
şi sud-estie.
Limba litUHnianăliterară s-a format pe baza graiuriior auUtai le de
sud-vest. Pro<:f5ulacesta Se iniţiază de,-abiala sfîrşitUlsecolului al XIX-lea.
Limba lituaniană literară este. în general, mai conservatoare decît alte
limbi irido-europene vorhile în prezentll• Acest aspect arhaic a fost preluat
din dialedul aukSfaitde sud·vest, pe baza căruia, cum am mai spus, de altfel,
s·a şi formaLlimba lituallial1ăliterară. Caracterul conservator al dialectului
pomenit.se explică, după toate probabilităţile, prin faptul că el est e sit uat
11 Veziş!lucrarea
noastră,SLG,IllŞl,1972,p. 125-185.
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la periferie, de multă vreme În vecinătate eu dialectelejofvinge12
• Materialul
lingvistic de care dispunem probează că juinuuţa (şi nu vechea prusiană) a
constituit puntea de tranziţie dintre limbile baltice şi slave.
Celelalte hărţi ale ALL (2--120) cuprind: denumiri pentru casa ţărănească.ş-ipărţile din care este alcătuită (diferitele părţi componente): acoperiş, temelie, plafon, pardoseală de lut, denumiri ale duşumelei, termeni
pentru tindă, cerdac (pridvor), zăvorul uşii, sobă şi părţile ei alcătuitoarc,
denumiriale curţii satului, ocolului(pentru vite), căsoaieişi părţilor ei, denumiri
ale adăpostului pentru dobitoace (vaci, cai, porci) şi păsări; termeni pentru
arie şi părţile ei ; denumiri pentru toeul uşii, pentru locul de depozitare a
fînului; termeni pentru baie (construcţie)şi părţile.ei ; denumiripentru garduri
şiIelurilelor ; denumiriale uscătoriei de snopi .?Îpărţile alcătuitoare: denumiri
aleobiect.elorde gospodărie (căldare, albiercovată, butoi, căzi, ale butoiului
de bere; denumiri pentru putină (ciubăr), mătură, cociorvă, furca pentru
oale, lopata de pîine, covată (copaie), instrument pentru bătutul şi pisatul
crupelor; denumiri pentru bătător de rufe; denumiri pentru netezător şi
bătător de rufe; denumiripentru coşul (panerul)ohişnuit şi cosurilede sărbătoare) r denumiri pentru feluri de mîncare (supă de cartofi, supă de varză,
supă de sfeclă, denumiri ale crupelor, cheag-ului,ale salamului,t.ermenipentru
salarnul din crupe sau cartofi.; denumiri pentru un fel special de unt preparat din smîntînă puţin încălzită ; denumiri ale crupelor sau t.urLelordin
ovăz prăjit; termeni pentru chiseliţă); denumiri pentru diverse tipuri eletopoare; denumiri pentru căruţă şi părţile ei; termeni pentru sania obişnuită
şi părţile ci; denumiri pentru plug, boroanlîjgrapă,coasă, imblăciu şi părţ.ile
lor; denumirea uneltelor pentru prelucrarea inului ; denumiri pentru furca
de tors şi părţile ei; denumiri pentru războiul de ţ.esutşi părţile lui; denumiri
ale pietrei de 'lunară şi părţilor ei; termeni pentru put.ineişi pTlrţiledin care
este alcătuit : termeni pentru şuhă : denumiri pentru răţoi, cal, mîrtoagă
(gloabă, eal de dirvală), miel; vier ; porumbel; corb; stand; botgros; c.iocirlie; şarpe; broască; plăticăjocheană şi Rutilus rut.ilus L; Scardinius
eryt.hrophthalmusL (peşte din familia crapului, cu aripiouro roşii); ştiucă;
morrnoloc: cărăbuş, calu-popii, libelulă; fluture; greier şi cosaş; denumiri
pentru cartofi, sfeclă, gulie, morcov, salcie şi lozie: ienupăr, plop (tremurător); termeni pentru fructul de brad şi de pin; griul de toarnnă ; nrzică :
coada-şoricelului;coacăză; hribjmînătarcă: vincţică : Agaricus Lonninosus;
chitarcă; roşeov; matea albinelor; termeni pentru trintor, pentru stup şi
părţile lui, larve de albine(şi albinetinere) ; dcnumiripentru fluierul piciorului;
denumiri pentru vale, ridicătură (inăIţime); izvor; curcubeu; termeni pentru
cn.pusculşi zori; denumiri penLrufierar, scînLeieşi vatra fierarului; termeni
pentru căpiţă (claie),stog şi schirdă ; denumiri pentru floare; termeni pentru
coajă ele piine, călcîi (hrinci.i)de pîine (codru), colţ: de pîine; termeni pentru
tăierea lemnului în pădure; termeni pentru pădure; aelj. sunkzls "greu,
dificil, chinuitor" şi sinonimelelui; verbe folositemntru a exprima no}.iunea
d(l "a Îmbrăca pantalonii" şi ,,<1îmhrăca fusta" ; repartiţia cuvintelor geinys,
keiflYSşi accepţjile lor; repartiţ:ia t.ermenuluidrev(i: sensul şi sinonimele lui
12Vezişi J. Otrbskj,Gramalyka
jpyka lilewskicgo,
t. 1.WÎil(lom()ci
wstCPIlC.
Nl1uka
o
gloskach,
Varşovia,
1958,p. 26; vezişi articollil
aceluiaşiautor:Jazykjalujagov,
în VS.Ja,5,
1I·1oscova,
19l11,
p. 3-8.
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scorbură; stup în scorbură de copac'"; repartiţ.ia termenului de înrudire
aiuşnas (germ. der Oheitn; ,,fratele mamei; unchi"); denumiri pentru soacră
,.mama bărbatului" (lit. atuşia ş.a.) : repartiţia termenului .eSllras (germ. der
Schuneqeroaier
) şi sensul lui; repartiţia termenului masa "sora soţ.ulni" şi
sensul lui (dacăsensulnu s-ar opune, cuvîntul românesc moşar putea fiînrudit
cu cel Iituanian; în acest caz, harta] 17 ne-ar interesa şi mai mult); repartiţia
termenului dieueris (1'. deuer'; "fratele soţului"); repartiţia verbului bre/esti
şi sensul său (germ."diimmern"; r. "brezii!', ressvetat', smerkat'sja"); repartiţia termenuluisebras (germ."der Freund, der Handelsgenosse,der Kumpan=j; denumiri pentru marti "soţia fiului" (germ. die Braui, 1'. neoestka}
şi familie; repart.i.ia şi sensul termenilor paderme (germ. der Siamm; r.
rod; poroda), qentis (germ. die Sippe, r. rod; plemja}, dreuinlnkas (germ. der
Beuiner), barliruţkos(germ. der Be), biCizllisjbiCiuolis
(germ. der Itnkerş.
Pentru ca să nu existe dubii în legătură cu forma (înfăţişarea), tipul
(tipurile), părţile componente saII detaliile unor obiecte (şi numele lor) din
gospodăria (şi ocupaţiile de hază) ale ţăranului Iituanian, Comentariile la
LKA vol. 1 cuprind ilustraţii reprezentative.
Volumul al II-lea al ALL (Foneuka) numără 112 hărţi, In Comentarii
(148p.) sînt discutate 3 feluri de probleme: 1) oocalismulşi consonaniismul;
2) procese (fenomene)fonetice; 3) accenloloqia,din. perspectivă diacronieă şi
sincronică: de pildă, tratamentul sunetelor din prelituaniană În diverse poziţ.ii
(vocale scurte şi lungi, accentuate/neaceentuateetc.); consoane dure şi moi,
diftongi; fenomenelede diftongareşi monoftongare; sincopa; proteza; epenteza; metateza ş.a.
Hărţile şi ComentariileA1.1 (I--II) prezintă, pe de o parte, trăsăturile
caracteristice ale lexicului şi [oneiici:graiurilor Iituaniene de azi, iar pe de
alta, unele tendinţe din evoluţia lor.
1nanul1547,a fosttipărităprimacarteÎnIimha llf.uaniană,
Caiehismuşp
:.il prasiyszadei,
carenu estedecîttraducerea
unuicatehlsm
luternn,realizatăde MarlYlţas
Maiuţjdas
(in
formăIattnlzată,
Murtinus
Mosoidius
sauMosoidins
), în monografia/sa,
DieSprachedes
litalliscl!en
l\atechiSlHlls
vanMazvlldas
(Oslo,HJ29),
lil1gvislul
norvegian
Chr.S. Stang
ajunsese
Ia următoarele
concluzii
(defapt,maimultipoteze)
:
1) Mazvydas
nu provenea
dinPrusiaOrientală
(=LituaniaPruiallădin mareleDucat
Lituanial1)
;
2) bazalimbliIn Cafehism
o constituie
grainrile
de nordsaumediozemaiic
;
8) graiulCaiehisl1mlui
nu esteinsăpurzemaii,
ci cuprinde
şi elemente
aukstaite.
Cercetind
particularităţîle
dialectale
aleprimeicărţilituaniencin foneiică,morfologie,
deri/JUre
şi vocabular,
J. Senkusrelevăasemănările
eal'Ccxistă Intre limbaaeestui
text şi graiulie.maitdeazi13•InGramatica
sa,D.RIcinsebazează
pedialectnl
aukMait
devest,precumpănitor
inPrusiaOricntal:1.
tn seeolele
al XVI-lea-- alXVIII-lea,
Inacest
dialectaufostredactate
monumente
literare(operele
luiB.Vilcntas,
J. Bretkunas,
J. Reza
ş.a.).în plus,KlcinInsuşia trăit In mijlocul
celorcarevorbeaudialectulamintit.eăeia
fostpastorîn Tilsit.Totuşi,adeseori
D.Rlelnreproduce
şi formeparaleledinaltediaJeete
litual1iene.
Procedeul
ni separecu totulexplicabil,
dacăavemin vederecă pevremea
aeeeanuexistaIneăo normăliterarăunÎeă.Dupătoateprobabilităţile,
Rleinlşiluaexem13VeziJ. Scnkus,Pirmosios
lieluuiSkos
knygos[arme(GraiulprimeicărlililuallÎene),
InLKK,1. 1957.p. 67-83.
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pleleatit din limbavorbită,cit şi (linscricrtlcreligioase
ale secolelor
al XVI-lea al
XVIII-Ica.
Formeleparaleledindialecte(Klalpeda
, Vilnius,
Kaunas,Kedainal
şi Insterburg),existente
la Klein,.nedemonstrează
că el se sprijinea
pe limbavorbită,deoarece
nu toateformele
atcstatoin Gramatica
sa segăsesc
in rnonu
mentelc
scriseeene-auparvenitdinepocarespectivă.
Pe de altăparte,uniicercetători
auarătat că D. Klelnşi-a
extrasanurnlteexemple
decareaveanevoieşi dinpredicile
luiK. Sirvydas
(voI.I,Hi29,
vol.al II-lea,1644).AeeastăGramatică
maipăstrează
vocalaii dinvecheabaltică,vocală
devenită
intituanlana
deazio.InCale/Jismullui
M.Mazvydas
(1547),
carearcIabazădlalec
tul iemaii,predomină
vechlulâ. Totuşi,intr-ooperăUlaitîrziea luiMazvydas
(1589),
Cieste
inlocuitprino. In scrierile
lui B. Vilentasşi J ..Brctkiinas
(a douajumătatea secolului
al XVI-lea),
vechiulii aparearareoriIn deslncnţele
atoneşi numaisporadic
în rădăcina
şi in desinenţele
accentuate.în Grumalica
lui Kleinpredomină
formelecu u (tnalone,
mokylas,
moteriski,
iillnoli).Formele
care-Ipăstrează
pciiseîntîlnescexclusiv
inexemplele
cltatepentrua ilustraparticularităţile
dlalectului
icmaiielinKlaipcda(pana, iadisetc.).
Prinurmare,Grammatico.
Litnanica
atestăcă,insecolul
al XVIII-lea,vocalaprotobaItică
ii
a trecut,In dialectuloukstatt
devest,la O,in timpee,in dialeetuliemait;dinKlaipeda.
vocalaprimordială
ii se malpăstra.
fntrucltlimbaIltuanlană
estefixatăînscrisla ofazătirzie(incepind
eusecolul
al X'Vl-Iea),
LKA va constituiizvorulprincipalşi celmaiimportantpentruistoriaacestuiidiom.
Numaiastfelvorputeafi urmărite,in dtacronie,
căiledeformarea limbiiIltuanlcnc
pe
bazadialectelor
vorbitede trihurilevechibaltice.Graiurile
limbiilituaniene
reprezintă.
In consecinţă,
urladintrecelemalimportante
bursepentrustudierea
teoreticăşi practlcă
:1acesteilimbiiudo-europene.
In plus,materialul
oferitde ele contribuie
la elucidarea
multorprobleme
deistoriea limbiilltuaniene,
de!ingvistieil
balticăşi Indo-europetsttcă'".
în fine, cu prilejul investigaţiilor pe teren În vederea alcătuirii ALL,
s-a urmărit reflectarea structurii arhaice il dialcctelor traditionale. Au fost
anchet.ate îndeosebi persoane din generaţia luai vîrstnică, recurgîndu-sc şi la
subiecţi de peste o SUt[1de ani, deoareceîn intenţia autorilor a stat înregistrarea
clt mHÎamănunţită a partieularităţ.ilor specifice acestor graiuri. Dar, cum s-a
mai spus, ALL prezintă importantă nu numai pentru cunoaşterea graiuriior
lituanien« (în stadiul lor actual şi în evoluţie),ei şi.pentru cercetarea unor prohleme de baltistică, slavisticăşi indo-europeistică;de asemenea,pentru studierea
contactelorinterlingvist.ice: iituano-Ietbne,-ruse, -bicloruse,·-polone,-germHl1e.
14L!tuilnianu
prE'zintă,
<JIături
desanscrftă,
greacă,
latinăşigotidi,o importallţ.ă
dcosehit,l
pentrucercetarea
trecutuluilimbiloriudoeuropene.
Aceastaimpuneo eunoaştere
maiprofundă
atit a limbilliterare,
cUşia dialeelelor.
caremaipăstrează
ln'eătrăsăturifoartevechi(Infonetică.
9'l'amaUcă
şilexic).Astfel,in sistemul
foneticobservăm
abl1n(ltnla
unordiftongLvechi
moşteniţi
din illoo-cu'ropc,UHl
primitivă.
mcnţ.lnerea
accentlllu.i
tonicsau muzical(deşiscadezvoltatŞi
lIn
accent
deintensitate),
tipurideintonaţiicareamintesc
de
celedIn vedieăsau
dialectul
home.rie.
De.clinarease
facedupăteme(eaîn hitită,sanscrită,
greacă,paleoslavă
etc.).TrăsăturIle
arhaicedistinglituanianaI1Unumaide toatecelelalte
li'tnbiindo-clIroIJel1e,
ci şi de letouăsau
vecheprusiană.
cu eare,fireşte,arc relaţiigenetice
maiapropiate
(vezişi .J. Endzelin,Ballu
ua(odu
skw:ws
llilformas(Sune/ele
şi formele
limbilor
baltice),Riga,1948;id.,LatvieSu
valoc/os
gramafika
(Gramatica
limbii
!c{onc),
rUga,
1951;
id.,
Comparative
phollologyand
morpllOloglJ
ofthcBalfic[al1guages,
TheHaguc"Paris,1971;ehI'.S. Stallg,Yergleichende
Grammalik
cler
ballischell
Sprachen,
0810·-Bergen,,"
Trmlls6,
1966; A. .JKaulills,TIzeBallle: OrigfIlof lbc
Indo..European
lang1layc8
andpeoples,
!ZieI.1977; B ; LKKş.a.).Faptulcă limhalituaniană
a C(lnserv:H
celemaimultetl'{tsiiLlIl'i
arhaieel-aîndreptăţitpe H. lIirt siîafirmeeăpatl'iaprimitivăa iudo-eul'openilor
se afla nu departede actualaLit\1anie.
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A.T.L,'1SUL
LINGVISTiC
LITUANIAN

ALL
11l1kSt.
13
dat.
FD
fr.
gilrm.
!it.
LKA,1- II
LKK
pl.
po!.
r.
Vraeiu,A., SLG
VSJa
Zlnkevtclus,
Z., LD
zern.

SIGLEŞI ABHEVIImI
AilasulLingvistic
Litunnian,Vilnins.
aukstait(dialectIttuantan).
;,Baltisticu",
Vilnills.
dativ.
"Fonetkăşi dialcc.tolugle",
Bucureşti.
francez(fl).
gerrnan(ă).
lrtuanlan/ă).
LictnniuKalbo»Atlasas,Vilnius.
t.ictuoiu
Knlboiţţros
Klausimai
(Probleme
delingvistică Iituaniană
), VtInlus.
plural.
polon(ă).
rusă.
Studiide lirumisti
că generală,Iaşi, 1972.
"Voprosyslavjanskogo
jazvkoznanîja
". Moscova.
Lietuntiidmlektoloai]u,
Vilnius,1966.
zemait(dlalectIltuaniun).

THBLITHUANIAN
LlNGU1.ST
le ATL1.8: PHIl\iCIPLES
ANDPROBLEMS
Thlspaperdealswlthsnrneproblums
connected
withthe elabora
tionof t.hetirst two
volumes
oftheLithuant
anl.inquistic
Atlas(0-=
LLA): 1, vocnbularţj,
Vilulus,
1977; Il, Plionetics,Vilnlus,1H82,whichIs to be published
in 4 volurnes
: III, Morpbolooţ),
and IV, Stţniu«,
Pofttlcal
anrlsocialdivlsion.vwhich
lastedfor severalconturtes
in Lithuauia,causedthe
apparlttonof IJUlllCl"OUS
diatectsandlocaloariants(pniot
s), 'I'hereseemsto he no other lE
Iangua
ge exceptLlthuanlanwith80rnanylocalramlflcat.lons
; thisract was.lloUecd
by speclalistsas elltlyas [!lesecond
haUoftbelastcentul'Y
(F. F. Fortunatov
andV,'F. Mifler,
1972).
Manyofthemfocused
thelraUention
onthestudyoftheselocalvariants,gat;hering
al1dil1tc1'pretingan lrl!luense
material,
wliich,nevertllcless,
has10beverified
todaybyfohservations
and
inquirieson the spol,ou tlIehasisof newerinquiriesof dialecfologU
aud,li/lgaisUc
gwgrapby.
Tot1115
purpose
a projectofProposa/s
fortllegatherillg
ofdialectalmatcrii11
wasmaele
upin1.he
sumlller
o.f1950. .In1950and 1951tlie Illstituieof Lithuunian
Language
of the Lithuani:m
SSRAcadellly
of Scieuce
organized
twotest inquiries(dialectologieaJ
epqlcditioIlS).
TlIc"program"lncJuded
370qllestiolls
referl'ing
to alithc constiluent
elements
of1!he
lunguage
: the/Jocab1llary(1--114.),
syntaa:(115-l79),pho/lClicS
(l80--283),morphology
(281-·;3'70).
J[ wetah
Il1toHceollnt
tllefactthat manyproblems
ofsma.l1er
interestweremarkedbylettcrs(II,b, c, ...),
wenJuyconsider
the inquiryl.ocomprise
750questions.
In l.hcspringof 1U51t11is
inquiryfor
the gathering
of Iinguistic
materialwasrevisedand thenit wasa poil1tin tlle discussioll
of
tlle Firstconference
of Lithuanian
dialedology.
In thc SUl11l!1cr
of t.he83111e
yeartlieplarll1cd
research
ofthedialect.s
startedoff; it eonelucled
withtheelaboration
ofthcLLA.At the same
Urneseveraldiale('Jtal
lJ]ollographieş
(incJudillg
tlIestudyoft11e5u!JcUalects
in tllearcasofcontact witliLettish,Polish,Bielorllssian
andHussian)
are bcingprcparcd(someof thernlIave
alreacly
heenpuhlished).
Dialee/al
Icxlswej"c
gatltcred
alongside
withthe storingoI Lhematerial
for LheLLA.
TllematerialfortlleLLAwasgalhered
in ovcr700Iocalities.
Asa I'csultofthe inquiry,
il cardindexof about700000filesappearcd.Generally
speaking,
t11einquiriesOIltlle spot
aimedat the recordofthearchaiestrucl:ures
oftraditional
dialects.
Thequestiollcd
wereUlostJy
agedpersoIls
i.ne1uding
generations
over100YCUTS
(jId,as it wastllepurposcofthe authorstn
storcnp as completely
aspossihle
tlIepeculiaritics
oftraditional
subdialeds.
The/Jocalmlary
(119)alldphoneiic
(112)ehartsarc ineludedin twospecialVOlllUlCS
(the
et.ymology
ofWOl'rls,
protoforms,
the semantics
oftheI.erms,
territol'iaJ
clistribulioll,
reconstructedaudpresent-day
]'orms
etc.).ToavoidalJ,)'
doubtasto ilIeforms,typesamiconstit.uent
parts
ofsomeobjects(audtheÎI"
names)oftheLilhuanian
hOHsehold
and of t11ehasic oeeupations
oftheL!thuanlan
peasant,tlIe"Corn:nental'ie\"
to vol.I includc43rcpresentative
U1ustrations.
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'I'he"Commcntaries"
t.ovol.II trcatoft.hreeklndsofproblerns
: I) thc nocalisrn
andCOnSOliOl1itsm:2) plunieiic
proccsses:
3) thc accenioloqu
both âiachronicallu
ouă sţţnchronicain;
(e.g.the
trcatmentofsoundsin pra-Lithuantan
in diverseposttions
: shortand101lg
vowels,stressed
and unstressed
vowelsa.s.o,; strongconsonants
aridpalatals: diphthongs;
dlphthongat
ion
and m.mophthongatton
: sţţncope
...prothesis
; epeniliesis
; metaihesis,
etc.
L1.AlsImportant
notonlyfoftheknowledge
ofLithuaniansubdialects
in thcirpresantdaystage,bulalsointheirevolutton
aswellasforthestudyofsomeproblems
ofbalttstlcs,slavtsticsandlE Iingutst.îcs,
Thecarrylngoutofthe LLAwillalsofacilitatethe Invest.igat.lon
of
tntcrllngulsttc
contactsbctweenLithuamanand Let.tish,Russlan.Blelorusstan,
Polishand
German
respectlvely.
'I'he!1l0pS
and CO!1lmenla1'iesin
the Lldi (1-. II) referto the characterlst.ic
:fcatnres
of
nocabularu
audţihoneitcs
ofpresent-day
J.ithuanlan
subdialects
ononehand,aud,outlleoiher,
to sometcndencies
in tlleirevolution.
Sincethe firstrecordofwrittenLithuanian
language
belong5
to quitca lateperiod(ilIe
16thcentury),
the LLAwillbethemainsourccandthe mostimportant
oneforthe hlstoryof
Lithuanian.
Therefore,
onemayhavea diachronic
step-by-step
viewonthewaysoIfOl'ming
of
commOll
Lithllaniall
onthe basisof dialectsspokenby oldBaltictribes.
Faculta/eade Filologie
Iaşi, Calea 23 August,111'.
11

PHOBLEMAA}1ESTECULUIŞI 1\ NIVELAHn LINGVIS]'ICE OGLINDITĂ îN EVOLlrpA DIF'rO:'-l"GILOHDIN DIALECTCL
"DElrrSCIIBOIIMISCH"
DE
MARGAHETA-SIGRID
,TUMUGĂ
In lucrarea sa DcuischbăhmischeAnsiedlunqenin der Bukouiina',J. Polek
localizcazăcele trei grupuri de dialecte germane dîn Bucovina şi anume:
ee! ţipser În sud-vest, adică.în Carpaţii Orientali, cel şvah-Irancon în podişul
din sud-estşi Între ele, pe coasta de est a munţilor,aşa-numituldialect.Deutschbilhmisch".
Vorbind de "DeutsclIheilllnen".,
deci de germanii veniţi din Boemia, ne
referim Ia coloniştii aşezaţi În localităţile Neqrileosa, Stulpiccni, Frasin,
Păliinaosa,Gura Humotului, BOI/reni,MiiriăsiueaHumorului, Poiana Micului,
Cadea, Solca,Clii, Dealul I ederet, vouiodeosa.Putna, Gura Putnei.
Pentru formarea si evolutia dialectului acestor colonii, ei de altfel în
cazul oricărui dialect je insul[l, factorii determinanţ.i sint pJ1gineacoloniştilor, modul de aşezare În noua pctrie, prestigiul oconomico-social,cultural
sau lingvistical diferiLelorgrupuri de vorbitori care intră În amestecetc.
Intre cele trei grupuri nu a avut loc nici un fel de amestec. Şvahii şi
ţipseri], coloniznţ.iînaintea celui de al treilea grup, au ocupat zonelemai bune
din punct de vedere economie.AsLfe.l,şvabii s-au asezat in podişul roditor,
iar ţipserii, veniţi ca mineri pentru exploatarea zăcărnintelor de aur, cupru
şi mangan, şi-au ucal coloniilei-i munţi. Ambelorgrupuri li s-au oferit o serie
de conditii, cum ar fi: case, in cazul şvabilor uneltele şi sămînţa necesare
cultivării ogorului, libertatea de impozite şi recrutare pe mai multi ani etc.
Al treilea grup, venit mai tirziu, dintr-o regiunesăracă, pradă crizei economice,
a fost colonizatîn11'-0zonă CIIcondiţii mai dure. Terenul perrtnlcas[l, agricultură şi păşune, coloniştii au trebuit să şi-l def'rişezesinguri. Nici celelalte Înlesniri menţionate mai sus ei nu le-au av Ilt. Această stare socială a dus de la
început la izolarea grupului, fapt accentuat apoi de graniţele confesionale:
coloniştii veniti din Boemia, aşezaţi la mijloc, erau catolici, spre deosebire
de celelalte două grupuri -- unul în vest şi altul in est =» în majoritatea lor
protestanta.
--_._--- ---1 In "Bohemia",
Praga,1901,nr. 36'0,p. 1.

MAFtGAFtETA-S:llGIUD
JUMUGA
Coloniştiivin din vestul Boemiei, regiune colonizut.ăşi ea la rîndul ei
în cadrul expausiuniispre est a germanilor, adică în perioada germanei medii
de sus şi a celeinoi timpurii de sus (secoleleal XII-lca-al XVI-lea). Aşadar,
am putea vorbi, în cazul insulei lingvistice în dicuţie, de un dialect-fiică al
unei coloniioriginare,primare, al unei "eolonii-l11<lmă"2,
desprecare E. Schwarz
şi H. Kubitschek afirmă că nu-şi Încheiaseprocesul de amestec şi de nivelare
lingvisticăla sfîrşitul secoluluial XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-Iea3,
moment cînd are loc colonizaroaîn Bucovina.
în Boemia, nivelarea începe în secolul al XII-lea, dar pînă În primul
sfert al secoluluial XIX-lea vin mereu noi coloniştiîn aşezăriledeja existente,
ceea ce duce mereu la noi amestecuri. După H.Kuhitsehek, la începutul secolului al XIX-lea încă mai iaufiinţă aşezări ale sticlarilor, veniţi din ariile
lingvisticeînvecinate, adică din Bavaria şi din Palatinatul de Sus-.
Caracterizind dialectele din Boemia ele vest, II. Hassmann afirmii că
ele se deosebesc ele celelalte graiuri havareze-austriace făcînd abstracţie
de cîteva particularităţi ale lexicului, care de regulă au un caracter mai recent
şi au pătruns din dialectelegermane mijlociidin vecinătate -- prin gama Ioart.e
variată a diîtongilor-. Dintotdeauna lingviştii care au cercetat aceste graiuri
au remarcat aşa-numiţii"diftongi răsturnaţi" : ou pentru g.m.s.6 110(în celelalte
graiuri havarezc : IW)şi ei pentru g.m.s. le (în restul graiurilor bavarcze : la).
in discutarea dif'tongilordintr-un dialect german trebuie avute în vedere
următoarele fenomene":
»;
1. Diftongarea vocalelor lungi g.m.s. t, Il, ii, ele devenindei, iii ; ou, au;
Mi, iiii, de ex, : tnin > mein, tiuun f niuu > neu, !JOs> Haus. În limba literară, aceşti difLongis-au unificat cu dif'tougii vechi ei, ou, OU, fenomen
care s-a produs foarte rar în dialcctelegermane, excepţie făcînd cele bavareze
şi cele şvăheşti, unde g.m.s. ou, ii. au devenit 011; {il!,ii' au devenit Mi, au
(prin delahializares··a obţiuut ai), Î s-a transformat în ei, iar ei in ai, de ex,
in dialectul .Deutschbohmisch" din Bucovina: braUXJ<:bruchen "hrauchen"
(a avea nevoie),lJâll<:'lJ{)l
.,faul" (leneş,putred), glâI(I!)m<qeloL1ben
"glauhen"
(a crede),orău«; IJTOl1We
"Frau" (femeie),hâişJ<hiuser "IHinser" (case), hiiid.«;
hiuie "IHîute" (piei), hâj <h6llwe "lIeu" (fîn), dr ăi< dri "drei" (trei), bais{l<-:'
-----'----2 V. Zirmunskij,
Sprl1chgcschichle
undSirdlu17gsnwmlartc17,
in "Germaniseh-Homanlsche
Monatssehrift".
18,1\)30,p. 116; A. Sehwoh,lVege
undFormenriesSpracJwusgleich
in l1euzeillichen
ost-umlsl1rioslriwtsc/lI'I1
Spmchinseln,
Munchen,
1971,p. 7:3;C..I. Buttere!',Gl'll11dsij/zlicheszw' Spl'achinselforscllllIlg,
în "Beitr"ăge
ZUI'Geschi.ehte
der deulsehenSprache",voI.
89,191,3,
p. 184.
3 E. SChWHTZ,
Smlclcndelllsche
Sprachriiullw,
I\Hillchell,
1962,p. 60; H. KuhilsdH:k,
Dielle!llndarlen
des]J6hmerwaldes,
Pilsen,19-2'7,
p. 4.
4 eL E. Schwl1rz,
Sudetendeulscher
WOl'lal/as,
Munchen,
1952,p. 12.
6 H. Hassnmnn,
EnlwicklrlIlf]s!Jcschichle
rierZwielalli/:
in dl'JIlvfulldal'len
rit/'/)oijri.<chrn
Oberpj'alz
undWestbohmens,
în "Teuthollista",
5, 19281929, p. 18U.
6 Germana
mediede sus(ce,g.m.s.)euprindedialcdcledinparteade sud şi de mijloc
a arieilingvistice
germane,
pînăla graniţaic!Jlik(cHres-a formatca urmHre
a ccleide a doua
mutatiicOllsonanticc),
InperioadadIntresfirşitulsecoluluI
al XI-leaşi Inceputulsecolului
al
XIV-lea.
1 R. v. Kienle,lIislol'ische
Lallt undFOl'I11enlehre
des DClllschen,
Tiihingcll,1'969,
p. 3c1-37.
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muşca), i!laf.;;<'uleisch
"Fleisch" (carne), miii<mei(.i)e "Mai"
19areadiftongilorie, uo, De,care au devenit [ il, ii în Irancona
UD,În partea c'sLicăa Irancorieide est, În Boemiaşi în dialectede «x. : [teh>,/iebj li : p j, quo!>gul, briieder:» Briuler, Vo.ate din această evoluţie s..au transformat apoi În vocale
rrmate de două consoarte.Astfel, lui muoier, lJI110
z, qruomat,
le corespund Muiier, maB, Grummei, JVIiWer
în germana
:)('teJe,mai ales cele sudice - printre ele pe primul loc havain mare parte diftongii În diferite variante.
ea lui e, i, ei in vecinătatea consoanelortu, sch, şi a celor
'elabializarealui ii, ii, C/I,care devin c, i, ei.
fiscuţic cunoaste două categorii de diftOllgi:
care al doilea element este Il sau i ;
! J, respectiv fi ea element finaL
reprezintă diftongii vechi, păstraţi din g.m.s. sau rezultaţi
itc; din al doilea grup Iac parte, în general, diftongii noi.
Iti sînt lungi sau scurţi. Ei sînt descendenţi in raport eu
ică a doua eomponentă prezintă o intensitate mai mică :
5i"wie"(nun), ghJ1"Kuh" (vacă);bajs{l"beiBen"(a muşca),
cce), h6(lr ,,Flnar" (păr). Rareori informatorii pronunţa LI
: grirb;J(f_,A.l'heit"
(muncă). Deoarecegermana, în general,
gi usceudenţi, înclinăm să a dmitern în dialectul nostru
ului aloglot..(român).
)entsehhiihlllisch"din Bucovina avem următorii difLongi
(ou) ;
-ianta palatalizată a lui 11),ou (varianta padtalizată a lui
g.m.s.: 110);
arianta palateIizatii a Jui o (g.m.s. iie;,
tt?;

sint: a il, ai, Ji, ;;U, li!, de ex. : liralXl "brauehen" (a
FUluber"(hoţ) - aici ar trebui să apară varianta palatali, căreia în dialect ii eOl'espundeaj, deei raiba--, bajs{I
ia "Feller" (foc),sbJjgl" Spiegel" (oglindă), IlJ{l[J;;d
"naIle"
ieehen" (a se tîd).Dngarea lui Î şi il este bine cunoscut, deoarece a jucat
rmarea limbii germane literare. In Bavaria acest.proces
lcheial in secolul al XII-lea, i'n Boemia la lneeputnl
tlIampreluattranserierea
utilizatăIngramaticile
istorice,
iarpentru
foJositi\
In elabot'tlrea
atlasllluilingvisticslldevestgerrrnll1
: ", f":leuledesehlse.b,tl, !jJ [)=:consoane
slIrde,b, (,1
j ŞJ1,)::-:eonsoalle

Vechiuldiftong fiu apărea în g:.m.s.numai înaintea unor consoartelabiale
sau palatale (înaintea dentalelor s-a transformat în Q: l7i)d"Nof' ;nevoie).
În dialect, sfera sa s-a restrîns şi mai mult prin dispariţia componentei
li,
•
care a fost asimilată de consoanalabială: b ăm"Baum" (copac),ghava"kauren"
(a cumpăra).
eli apare în dialect ca urmare a diîtongării lui Î, alături de varianta
labializată a lui LÎşi iu (din eu). În bavareză,
acest diftong s-a identificat
A
complet cu varianta palatalizată a lui ii, cînd în Asilaha următoare apărea i
sau i: Acest i, j a dus la dclabializarea lui ii, el fiind apoi diftongat
ca şi i (provenit din i.-e. ei), .de ex.: mais<2mouse "Măuse" (şoareci),
hajd < houte ".Hăute" (piei), ]U"iiŞd
< houser i,Hiusel'" (case), lâid < Iiute
"LeuLe"(oameni),nă; < niuw .meu" (nou), drfii < driu "cIrei"(trei).
Şi g.v.s. ( = germallulvechi de sus) -eun(dirrmai vechiul-awi) a devenit
ai: hai < hewi "Heu" (fîn), qot ăia < frewen "sich Ireueu" (a se bucura).
De asemeni, ai apare drept corespondent pentru g.m.s. ou (varianta
palatalizată a lui au, ou). Deşi, aşa cum am arătat mai sus, consoana labială
următoare asimileazăcomponenta a doua a lui au, dialectul în discuţie l-a
păstrat: riuunt: "J'allfel1"(a se bate), glritl(l!)f!l
"glauben" (a crede).
Fiind vorba de un procesgeneral,sprijinit de limba colocvialădin patria
originară a vorbitorilor şi de limba literară, aceşti diftongi (aj, ău} prezintă
o evoluţie destul de unitară în dialectul nostru.
FormeledivergenteapaI la ceilalţidiltongi,ei avînd în dialectele germane
de sud evoluţii individuale, mai greu de urmărit şi de.sintetizat,
Jl, i5ti este un diftong răspîndit în aşa-numitul dialect "nordgauisch",
care cuprindePalatinatul de Sus, Boemia de vest, zona Hegensburgşi Ingolstadt-". Aşa cum s-a mai arătat, este un diftong"răsturnat", avind drept corespoudcnt în restul Bavariei LUI.
După Hassmann-",vocalelelungie şi o au avut în bavarezăo evoluţie dublă
şi contradictorie. în sud, sub influenţa Iranconă şi romanică, au devenit deja
în perioada g.v.s. 1/0,ie, în nord, pornind din aria Regensburg, au devenit
ou, ei. Dialectul svăhesc prezintă o treaptă de mijloe: Q(l,apropiindu-se astfel
cel mai mult de veehiul o. în dialeelul"Deutschhiihmisch"apare 51, i51,de ex.:
b'5lX;;"Buche"(fag), v;;vs"FuB" (picior),hdvsd{1"husten" (a tuşi), ghJl "Kuh"
(vacă), (i) m;ilS ,,(ich) muB" (eu trebuie).
Ca şi în alte graiuri.bavareze
1-1de mijloc, iiţI, (jti apare şi pentru a din
g.m.s.: IVSIJ,)assen" (a lăsa), mw?d "nahe" (aproape).
Ji, Qi provine din
prezintă ia < g.m.s.
1-)ei (restul graiurilor havareze
_.
(/
ie) şi din iie, de ex. : sbJjgl "Spiegel"(oglindă),VJj:r"Vieh" (animale), .§b(Jix(J)
"Speiehe" (spiţă), ljJJds[1, vQj(l.{1 "Weizen" (grîu).
După Lcssiak'2,a avut loc următoarea eVJiuţie: ei > iii > Qj> ooi :>
Q{J.'I'reapta iJi s-a menţinut pînă astăzi în bavareza de nord şi în dialectcle
cimbrice,parţial în ansLriacade sus, în ariile Sa]zburgşi TiroF3.AceastăvarianUt
9 \'7. Brallue,.Abl'i(detalllwchdeulsclzen
Grammatik,
Tfthingcn,
197'0,p. 38.
10lI. I-Iassmaun,
op. cit.,p. 191.
11Ţ-I.Hassmann,
op. cii.,p. 192.
1\2Ap.H. Hassrnanu,
op. cii.,Jl.188.
13Ibidem.
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apare şi în dialectul nostru, în cuvinte hisilahice (vezi ex, de mai,.sus), în cuvintele monosilahice,evoluţia a mers pînă la capăt, deci avem Qf]:»« "J;);:i"
(ou), ghQF!
(n) "kein" (nici un), el.';l!
Q(l"zwei" (doi), dQug"Teig" (aluat), brrJ(1l
,.breit" (larg, lat), I!Q(lS
,,(er)weif" (ştie). Putem observa această evoluţie uneori
chiar i în cuvinte care iniţial au fost hisilahice: h'Qgm<g.m.s. heitne "heim"
(acasă),
Zifeste caracteristic pentru dialectele din Austria inferioară,din Pă durea
de mijloc şi cea inferioarăa Boemieişi din Boemiade SUdI4•
Coloniştiiau adus
acest diftong din Pădurea de mijloc: Miii" "Stein" (piatră), Lui""Lehne" (spătar), U,illiişl"verlieren"(a pierde),dsiiigl "ziehen" (a trage). În unele cazuri,
el apare pentru vechiulei, dar in genecat'elreprczint.ă,pe lîngă (ii, iii'", o variantă "răsturnată" pentru ie din g.m.s.
Diftongii noi prezintă, în general, () unitate mai mare. Prin lungimeain
pronuntie a vocalelorscurte o şi e au apărut diftongii LiI,.lfl, de ex, : MiflSd{l
"hllsten" (a tuşi), riifl9Tp"HLibe"(sfeclă),!jti!l/!"Brid" (scrisoare), !li/d "LieeI"
(eîntee). Alţii sîrit urmarea vocalizăriilui r final; astfel, avem eg, fi!, de ex.:
dfi/ "der" (acesta), fg, Î'i!"er" (el), lieana "Homer" (coarne), ,S-dei/17
"Stern"
(stea). Tot prin· vocalizarealui r final a apărut 1!', de ex.: bli/n "Birne"
(pară), ghli!ds{l"Kerze"·(lumînare),mii! "mir" (mie). Tot vocale noi au luat
naştere şi prin contracţie : nli!lnld "niemand" (nimenj).
Am putut consemna şi o s(rie de forme hihride : urăidhin: "Friedhof"
(cimitir),IIg4a"Lieder"(cîntece),i]{ll'm
"arIll" (sărac),Qâl'qiJd
'"Arbeit" (muncă),
ii/m, iJjm"ihm" (lui).
După E, Sc.hwarz16,
patria originară a dialectuluicereetat de noi prezintă
în general ou pentru g.m.s. o, Cipentru g,m.s. e şi oi pentru g.m.s. ei.
în dialectul nostru, ou apare ea 'Jt1: bl'/(I"Brot" (pîine), g6(lS"groJ3"
(mare - adj.), ulJ1 "Floh" (purice); ei apare ca e, {g: .snc "Schnee" (zăpadă),
g(?"gcen" (.amerge),d f "stehen:'.(a t).' s f(L"Ze.e" (deeul le)r pici?r),me.
"mehr (ma! mult) ; Olapare ea al, Ql uI, Q(l,( .:baln"Bem (plp0r), IlHI]"ivlaJ"
(luna mai), 7JiXl,,:Eiehe"(stejar), Mlijn"Stcin" (piatră), llr' ,.r.ehl1e'·(spătar),
dSl(Q{l
"zwei" (doi), dfj(Ig"Teig" (aluat), 8(ngsd"Sense" (com,a).
Varietatea de corespondente.se manifestă şi În cadrul!ac.eluiaşi cuvînt.,
de ex. : "GeiH"(capră) apare in general cu forma g[j<IS,
la Poiana Mic;uluiaVem
Însă gQjs,iar la Clit ambele forme. Comparativul adjeetivului."heiD"(fierbinte)
este Ia Caeiea şi Poiana MiculuihQ(ISa,la Boureni, Gura Hurllorului, CIit Şi
Putna hlflsa, la Voivodeasaşi Sueeviţa li/fisa."Kein" (niei un) are în general
forma ghQg(II), la Clit mai apare pe lîngă ea şi ghul, la Putna gh'(5i,la Poiana
Mieului ghiJ(forma eu mOlloftongse datorează probabil influenţei limbii colocviale) şi ghii(!ni(un diftong pe eare în rest nu l-am mai întîlnit), "Kriie" (genunchi) prezintă la Boureni, Gura HUmOl'lllui,Voivodeasaşi Sueeviţ.aforma
ghnâj, Ia Caeica, Clit şi Putl1Hglmlg, r;hnzi!,la POiHllaMiculuiyhl;Jn(o variantă neobişnuită, fiind poate rezultatul tendinţ,ei de a erea o formă hipercorectă). "FliBe" (picioare·)are forma /1'5("uQisla Boureni, Gura Humorului,
14.J.vVoIf,
KleineBanalerlVTllndal'lcnkrwde,
Bucureşti,
1975,p. 76- 78; Il. IIaSSIll(lIlD,
op. cii., p. 189.
15J. Wolf,op.cii"p, 77(Intranscrierea
noastră:t'i, "?iD.
16E. Sehwarz,Slldelelldelllsche
Spmchriillme,
p. 62.
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Voivodeasa, Suceviţa şi Put.na, VZfiS
la Cacica, Clil, Poiana Micului,"Bucile"
(fag) apare la Boureni, Gura Humorului, Voivodeasa, Suceviţa şi Putna
b'J(JXJ(11<1
j, bQlx;)(11<1),
la Clit şi Poiana MiculuibUjJx'l.Interesante sînt formele pentru cuvîntul "Hen" (fîn) şi COID
puşii lui .Heugabel" (furcă pentru fîn),
"Heuschrecke"(lăcustă) etc.: În toate colouiilcam întîlnit Varianta delabializată În cuvîntul necornpus hâj (excepţie doar Boureni şi Gura Hurnorului:
h5U) ; în cuvintele compuse am Întîlnit h tIY!;}
Ia Boureni; Gura Humorului,
Uit şi Putna, h(jjglala Cacica,Voivodeasa, Suceviţ.aşi Poiana Micului.Forme
variate prezintă 'şi verbul "tun" (a Iace) ; la Boureni, Gura lIumorului,Voivodeasa, Suceviţa d5(ln, la Putna şi Poiana Micului diifi, la Poiana Micului şi
ifz, aceast.afiind, ca şi dlliJl1laCacica,influenţ.at.ăde limba colocvialăsau chiar
de cea literară.
In general, se poate constata o oarecare regularitate în repartizarea
formelor: ele coincid la majorila Leacuvintelor în aceleaşi localităţi, ceea ce
permite concluzia că nivelarea s-a produs în favoarea grupurilor.de vorbitori
cu aceeaşi origine. Totuşi, se observă destul de des că, la un cuvînt sau altul,
una sau mai multe localităţi prezintă o formă divergentăIaţă de cea a grupului.
Oscilaţiile acestea sînt dovada unei nivelări neincheiate, lupta dîndu-se, În
general, Între formele aduse de majoritatea vorbitorilor din regiunea Pădurii
de mijloc a Boemiei, unde partea de sus prezintă un caracter mai unitar, şi
anume bavarez-dunărean(sau de mijloc), dar unde pătrund totuşi şi elemente
elin Pădurea de jos, şi mai ales din partea ei de sus, al cărei dialect palatin de
sus are o arie de circulaţie mai mare-" Astfelse explică, de pildă, şi coexistenţa diftongilor iifi (din vecheabavareză, adus din Pădurea inferioară)şi;)U(din
dialectul palatin de sus), pe care vorbitorii îi amestecăuneorichiar şi În acelaşi
cuvînt. Asemenea amestecuri nu s-au produs ahia În noua insulă, ei unele
dintre ele au fost aduse din patria de origine, de ex. :"Kuh" (vacă) are la singular forma ghJII,provenită din bavareza dunăreană,şi la plural qhia (la Clit,
Cacica,Poiana Miculuigld)!),din palatina de sus. in unelelocalităţi apare o formă nivelată gh)!l,corespunzătoarecelei de Ia singular. Dacă luăm în considerare
originea vorbitorilor, putem constata efi nu Întotdeauna se impune forma
transmisă de majoritatea acestora; adeseori nivelarease produce in favoarea
unei forme transmise de o minorîtate numerică, ce se bucură însă de acel prestigiu numit de \\1. Mitzka "Mehrwert an Geltung"18.Se poate observa că în
dialectul din Boemia de vest nivelarea a avut 10.cÎn favoarea palatinei, iar
elementele elin bavareza dunăreană apar ea forme divergente. Noul amestec
din insulele-fiice din Bucuvina nu s-a soldat nici el eu o nivelare dusă pînă
la capăt. Cauzelecare au împiedicatîncheiereaacestuiprocessînt atît de variate
şi complexe, încît nu le putem expune aici.
Rezumind cele prezentate, putem constata că într-o arie lingvistică
din perioada germanei medii de sus, euprinzÎnd saxona, alemana şi havareza
17E. Schwarz,
op.cii.,p. 82-&3.
18Esteo f'ormămalrăspîndită
saucolocvială,
literară,purtătoriisebucurăde un prestigiusocial,formaprezintăo regularitate
saunuprezintăacelecara,eteristici
primare,evidente.
caresîntlnlătnrateimediatdindialectul
intratinamestec.
VeziV. Zinl1ul1skij,
op.cii.,p. 118;
A. SChwob,
Siedlel'misc]mng
unei8prachallsgleich
beidenDeulschcI!
8iidosteuropas,in
"Stidostdcutsches
Archiv",voI.XIV,11)11,
p. 2:30,238; F. Lang,MandartundHerkzm{t
(ia 1787
inderBukowillllllllgcsiede/ten
sog.Schwaben,
In"Zcitschrifl
ftirMundartforseliUng",
1j1963,
p. 52.
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existau o serie de vocale lungi. Margineade vest şi de sud a acestei arii, de-a
lungul Hinului şi a Dunării, şi-a modificat idiomul originar datorită preluării
unor elementeromanice,astfel încît îrancona şi bavareza de la sud de Dunăre
au Început să se detaşeze de aria originară. Prin colonizarea estică s-a creat
o nouă arie de margine (saxona de sus, sileziana). In Palatinatul de Sus şi în
Boemia de vest ("bairisdler Nordgau")vocalelelungi iniţial s-au păstrat. in
jurul anului 1000 începe aici procesul de diftongare, proces unitar, încheiat la
începutul secolului al X'Vt-Iea, Procesul se extinde, eu intensitate descrescindă, spre nord. După 1 ;100,un alt fenomen, şi anume lungirea vocalelor
scurte, se propagă dinspre nord către sud, cuprinzînd şi Palatinatul de Sus
şi Boemia de vest. Acest proces atrage după sine o nouă.dittongare.
Valurile mereu noi de colonişti duc şi la noi amestecuri. Aceste mişcări
continue nu permit încheierea procesului de nivelare. Elementele variate
existente sint aduseîn BucovinaÎn cadrul noii colonizăride la sfîrşitul secolului
al XVIII-lea şi începutul secoluluial XIX-lea. O serie de divergenţelingvistice
devin aici şi mai mari, conform concluzioilui F. Lang referitoare la dialectul
şvăbesc din Tereblecea, şi anume ceea ce este unitar, rămîne unitar, ceea
ee este divergent, devine şi mai divergentt". Concluzianu se potriveşte întru
totul dialectului "Dcutschbăhmisch"din Bucovina, căci se remarcă o serie
de t.cudinţenivelatoare. Poate că unul din factorii principali care au Împiedicat
ducerea pînă la capăt a procesuluide nivelare din graiurile de aici a fost existerrţa de la început a unui mijloc de comunicaresupradialectal (o limbă colocvială numită "BukowinerHochdeutsch"),impus de oficialităţile austriace,
DIEMISCHUMG
UNDOERLINGUISTISCI-!l:<:
AUSGLEICH
IN DERENTW1CKLUNG
DEH..DEUTSCHBOHMISCBE!';"
MUNDART
ZUSAMMENFASSUNG
d
DleArbeitLehandelt
dleEntwicklung
dermhd.Diphthonge
in elendeutschbohmlschen
Siedlermundarten
derBukowina.
Diesog.gesturzten
Dlphthongs
desBairlschentreten-- mit
verschledenen
Vartanten
- allgemein
in den Ortsdlalekten
aur, Die relche, Entfaltungder
Zwlela
ute,lhregroe AnzahlundVersehtedenarttgkelt
weistdieseMundarton
alsMlschdialekte
mitnlchtodernul'ZUlU
Teilabgeschlossenem'Ausglelch
aus.Dasvielfăltige
BildderDlpnthonge
gohtolnerseits
au! dasdesHeimatgebietes
(Stedlermundarten
des wostlichen
Biihmerwaldes;
im1Il.Jh. kOlllmen
solcheausdel1ll1ordJiehell
BiihmerwaJd
hil1zu),
aufcliedortbereitsherrschendenSchwal1kungell
zuriiek.anclererseits
aufdivergente
Entwltklungen
il1nerhalb
der einzelnen
in siehgeschlossenen
Ortsgemelnsehaften.
nicl!tzuletztaU!dledarauffolgenden
SelmndarsledlungeI!.
Facultatea
deFilologie
laşi, Calul23 .August,
Ilf. 11
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PRINCIPII DE ALCATUIRE A DICŢIONARULUI GRAfURILOR
RUSE.5TI (LI POVENE.>'TI ) DIN ROMANIA
n.:m
ANDREIIVANOV
ŞI FEODo.nCHIRILĂ
în masa vocabularului autohton al grainrilor lipoveneşti, existente pe
teritoriului României de mai bine de două secole, s-au petrecut fenomene
lingvistice proprii oricărui grai desprins în timp şi spaţiu de -trunchiul său
etnolingvistic: pierderea unor sensuri initiale şi căpătarea altora noi, restringerea sau lărgirea sferei semantice a unor cuvinte, precum şi dispariţia unor
cuvinte şi apariţia altora, ceea ee a dus la îmbogăţireaconsiderabilăa vocahularului acestor graiuri. Lărgirea fondului lexical s-a făcut mai cu seamă prin
împrumuturi din limba română.
Primul studiu ştiinţific asupra graiuriJor lipoveneşti din ţara noastră,
datorat lui Vasile Arvinte, a apărut eu aproximativ două decenii în urmă-,
Ulterior cercetările se amplifică, concrefizjndu-scprin apariţia
articole
şi studii.. prin teze de doctorat.
Domeniile de investigaţie, în ordinea priorităţii lor crorrojogice,sînt
cele ale foneticii şi fonologici,gramaticii, lexiculuişi onornasticii, circumscrise
de regulă la un grai oarecare,
;'
In etapa actuală, lipoveniireprezintă o populaţie bilingvă. Bilingvismul
se manifestă prin folosireaalături de graiul natal şi a limbii rprnâne ea limbă
naţională, în orice împrejurare exceptînd cadrul familial restrîns şi comunitatea lingvistică respectivă.
Dispariţia, deşi lentă, dar firească a elementelor autohtone din vocabularul grainrllorlipoveneştiimpune înregistrarea lexicograficăa vocabularului
acestor graiuri, pentru a pune la îndemîna cercetătorilor dialectologi un
amplu material privind modalităţile de exercitare asupra lor 11influenţei
limbii române,
Pînă în prezent au fost Întocmite glosare de o întindere mai mică sau
mai mare, care însoţesc unele articole, studii şi chiar monografii consacrate
graiurilorlipoveneşti.Printre autorii acestorlucrări, amintim pe VasileArvinte,
Victor Vascenco,Maria Dumitrescu,Pricop Chirilov,Theodor Olteanu, Feodor
Chirilă,AndreiIvanovş.a.", In pofida numărului lor mare, glosarele de cuvinte
1 Vasll
e Arvinte,UnC(1.C
debilirujoism
slaoo-rotnân,
În Icgâtul'rl
cu elementele
rcmtuu
şlt
din[JI:aillllipoveniioT
dinDumasca,
SeL,IX,1958,nr.1, p. 45--71.
2 VasileArvinte,
op. cii. ; VIctor
.Vascenco,
Observaţii
asupraqrniulut
rusescallipooenilor
dinsatul PiSC,
rn, Brăila,In "Homanoslaviea",
va, 1963,p. 95--1l7;vlartaDurnltrcseu,
;.
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lipoveneşti existente nu reflectă, după cum am constatat, întregul teritoriu
de răspîndire a acestor graiuri. Graiurilelipoveneştidin Moldovaşi Bucovina,
de pildă, s-au bucurat de mai puţin interes decît cele răspîndite în Dobrogea.
Glosareleamintite sînt consacrate vocabularului specific unei singure localităţi, de obicei unui sat sau unei comune. Un glosar sau dicţionar care ar viza
un grup de graiuri şi cu atît mai mult graiurile Iipoveueşti de la noi nu a fost
încă realizat. Practica lexicograficăa demonstrat că elaborarea de dicţionare,
şi mai cu seamă a dicţionarelordialectale,este o activitate complexă,necesitînd
din partea autorilor lor o vastă pregălire lingvistică şi o tehnică de elaborare
bine pusă la punct. Aceloraşiexigenţe trebuie să le răspundă şi elaborarea de
dicţionare dialectale bilingve, elim este, de pildă, Diciiatioruloraiuriiot ruse
(lipooeneşii) din România, la care ne .referimîl! prezentul articol.
Graiurile Iipoveneştidin România, atlîudu-se de cîteva secole în mediul
lingvistic aloglot, păstrează, pe de o parte, în bună măsură specificulgraiurilor
din care s-au desprins, iar pe de alta, capătă tot. mai pronunţate amprente
ale mediuluilingvisticstrăin la mai toate nivelelelimbii.Valoareaunui dicţionar
dialectal bilingv este determinată nemijlocit ele reflectarea tuturor acestor
particularităţi.
In aceste condiţii, ni se pare că elahorareain viitorul apropiat: a unui
dicţionar unic, care să cuprindă vocabularul tuturor graiurilor Iipovcneşt.i
situate pe teritoriul României, ar constitui un act de cultură extrem de
necesar.
Cele de mai jos se vor referi la cîteva probleme legate de ordonarea în
dicţionar a vocabularului dialectal cules.
1. .vocabularul graiurilor lipoveneşti cuprinde trei straturi de cuvinte:
cuvinte autohtone, moştenite din limba rusă comună,inclusivelementelexicale
împrumutate altădată din idiomuri vecine; împrumuturi lexicale datorate
noilor condiţii de existenţă -- lingvistice şi social-economice----pc teritoriul
României, şi, în fine, creaţii lexicaleproprii, inexistente în limba rusă comună
şi, deci, în graiurile ruse convergente.Toate aceste componenteale vocabularului graiurilor lipoveneşti vor fi reflectate în Dicţionar. Vor rămîne în afara
lui numele proprii (toponime,antroponime etc.), inclusiv poreclele,chiar dacă
acestea din urmă îşi au originea în nume comune.
Dicţionarul va cuprinde toate părţile de vorbire, inclusiv interjecţiile,
ordonate alfabetic, Perechile aspectuale ale verbelor vor figura, de regulă,
în articolul al cărui cuvînt-titlu va fi verbul de aspect imperfectiv.Adjectivele
şi adverbele vor fi însoţite de formele.lor la gradul comparativ. Adverbeleşi
adjectivele În [-msy] (vypimsy "cherchelit", "cu chef", odemsy"îmhrăeat",
razlimsy"desculţ" etc.), formate de Ia verbe, vor constitui cuvinte-titlu separate.
Pentru părţile de vorbire flexibile vor fi înserate paradigmele complete sau parţiale -- : bec (bezat.') "a alerga" (ljaYli, bjayi!;,bjayi!;, bjayzII',
bjayi!', bex, bey/a; bjayî) sau cep (cep') "lant" (erpa, cepu... ).
Novicicov,
Lexicnl
qraiurilorruseştidinsulul.,,!ffila23" (reg.Lsobroqea
), in "Homanoslavica".
VII,1963,p: 113--129
; P. Chirtlov,
Graiulliponetiilor
dinPisc-- Brăila(ţ'onetici:
Şi[onoloţjie,
morfologie,
vocabular),
rezumatultezeide doctorat,Bucureşti,1975;Th. Olteanu
, Graiul
lipooenilor
dinMila23,judelul
Tulcea(sisiemul
lexica!
), rezumatul
tezeidedoctorat,Bucureşti,
1977;F. Ghirilă.Pr()bleme
desino!limie
dia/ee/aM,
Bucureşti,
1977; A. Ivanov,Genul
grtlTnalicalingrainrilelipweneşli
(CLl
pril1inspecială
asnpragenu/ni
IlI:llfl'll),
rezumatul
tezeidedoctorat, Bucureşti,1977,ş.a.

3

lJlCŢ'JONARUL,
GR.4.IVRlLOH
LTPQVENEŞTI
DINROMANIA

101

2. întrucît între structura Ionetică a cuvîntului din grai şi cea din limba
rusă comună.nu există deosebiriesenţiale, transcrierea vocabulelorÎn cuvintetitlu, cit şi a ilustraţiilor contextuale, urmează a fi simplificată,renunţînd,
bunăoară, la redarea muierii consoanelor în faţa vocalelor re] şi fi J (Ula
"vară" şi nu l'eia] şi iotării acestora din urmă (Cty "acest" şi nu jely, iyrais
"cînţi" şi nu iyre{jiS).
Identitatea Iorietică a cuvintelor din graiurile lipoveneşti şi din limba
rusă comună nu impune vreo adnotare suplimentară în acest sens. Cînd însă
există deosebirede ordin fonetic, între paranteze, redată spaţiat, este indicată
şi corespondenţa lexicală din rusa comună. De exemplu, bec (b ez â t') "a
alerga",biyyl' (b ( gat'), svisnut' (s vis t n u t '), Cicâs(s e j c 11s). Cîndcuvîntul
nu există în limba rusă comună, fiind o creaţie proprie a graiului sau avînd
o etimologiestrăină, inclusiv românească,în afara parantezelor se va da traducerea lui în rusa comună, de pildă: ci "ili", bMa"sluka" -- "bucată", prisidint
"predsedâtel'" ---"preşedinte", tren "p6ezd" _..- "tren".
Invariantala Ionematicc, în cazul În care acestea sînt realizate prin
vreuna din variantele lor, sînt puse în evidenţă prin formele gramaticale ce
urmează după cuvinte-titlu, ca, de exemplu, lop "frunte" (lob), Loba,Iobu ;
yalupka"porumbel" (golub'), yalllbfJ:r.
Pentru cuvintele Tmprumutate din alte idiomuri, inclusiv din limba
română, se va indica sursa de împrumut. De exemplu, viteza< rom. oiieză
"sk6rost'''; alimentara < rom. alimentarii "gast-ronom"; y6dja <ucr.g6di
"ajunge"; yit <: te. bie "de/oe"; o ârda< bg. oarda "atenţie", "la o parte",
"păzea !".
Cînd un împrumut are corespondenteetimologiceîn două sau mai multe
idiomuri, acestea sînt menţionate, Iără a se indica sursa directă.. împrumut.
Astfel, Ci,pol. czţi, ucr. b ,,ili, lfbo' -- "sau".
'.
Nu se indică sursa de imprumnt pentru acele lexeme de (origine străină
care sînt atestate în Iucrări lexicograficepentru graiurile ruse convergente,cum
ar fi haMan"bostănărie"; y6rsy "mai tare", înregistrate în Dicţionarul lui
Dal'3.
Variantele fonetice ale cuvintelor din articol vor fi inserate în cuvîntultitlu (Cicas/ sycâs) "acum". Sinonimelelor, în schimb, vor constitui articole de sine stătătoare (Ci "sau", ili "sau"; semakfi/Ira"bicicletă", bicikleta
,.,bicicletă
").
In concluzie,un articol de dicţionar, a vînd, de pildă, cuvîntul-titlu un
substantiv, va cuprinde: a) cuvintul-tiUu; b) caracterizarea gramaticală a
acestuia; c) informalii e.tirnologice
în cazul unor împrumuturi din alte idiomuri;
d) Îndicarea formei din rusa comună sau traducerea cuvîntului-titlu În limba
rusă; e) traducerea În limba română; f) paradigme ...- complete sau parţiale;
g) ilustraţii de folosire a cuvîntului.
---._--_.
3 Vladimir
Da!',Tolkovyj
slova;'zyvogovelikorusskogo
jazyka,I-IV, Moscova,
1956.

102

ANDREI
IVANOV
şi FEODOR
CHIRILA

4

Modele
de articolededictionar»
AHav. on.
"picior";IIayy npa.Buiy('noc CJI3.MM
"şi-a
Anov , on.
rupt picioruldrept".
Aniiv. on.
IfHlJYT'
V. "(11'1,
allhlffc}fpIe
m(U,S)(ykcyc),
"oţet"; YOR
nonrsav. nAyâ.
nalian Yxyxnaparnny
aa aI18Thl)!
"els-adus
oHI/5on,
"OH',"el",f JtHii."orra'",\,ea'\11
la cooperativă
dupăoţet".
ARD)
"ono",
"el",pl.. A.H6,,,
OHH'
"ei"',l,ele""
(hîoR1
m()l;oM
roponenoro
Tuna),"bloc de
llHCM(llll
[pl.
nlICMhI1J,,,
nMcbM(\",
,,"cri80aIocuiriţe''
; ThIiHhIBÎlITI
YAOMM
,'m y 6JIOHlI?
re"
;
a)J..Cm
TIliCM6
Tun
'Ka
rraJlY'lU,1l
"U
m
primit
"locuieştiJn
casă(cucurte)saula bloc1"[v. şi
doaro scrisoare".
AOM].
npHMap'
m [pl.nplll>lapil],
(npilMupb,
npenOpaJlH'R!LI(n)\
hIJl, :lEI!fi IpaenBhI(H),
eCp;âTeJlb
ccm.conern},
"primar";a 'rbI'nava"HpacRBhlIt",
"frumos";5,oTlIlT6Wa
6pâlm'DapIICnpunap'6M"săvorbeştiC11
primarul".
HhIrr.cestofăfrumoasă".
B'AfI;p612
m [pl.B'OP;Phl1J,
"Bep;p6","căInpHnmŢ\dHT
m(npeJ.\cei\aTeJlb),
"preşedinte";
dare";B'aAPoM
6YAMM
Ha611paTh
BaAhi"vom
npl'!lIIH!.\lÎHT
naruorry HYJIUHTilY
"preşedinluaapăcucăldarea".
telea plecatla colectivă".
yâfl;Im'R/hI(ii)
v. yaTKbl.
paK2m [pl.paul!şi p ăau],"paR", "rac"; Y
yă'l'R/LI(ii)llfll(n)[dim.
ya;r\lm'
lI!hl(n)l!u(ii)] jeTIIM
japy YHoyapaHOY
"In malulacesta
(nnoxnă
, HeRpacRBhI:!l:)
"prost","stricat", sintmulţI
raei".
"urit"; jeTn.ja6Jlbmn
"(aTKHlI,
IIM[emjux
p'arr4m[pl.p'a!(:bI],
,'prr)J.."
, "rind",,,şir";
YiHhl
"acestemeresintstricate,nule minca".
ABap' ana npanano.ra"am plivit deja două
YIJlI!lHnQYT'
adv. (conopnreaao,
COBCeM), rinduri".
"deloc"; a aue Yll'!HnCUYlHaJIlIe
"dareinu
PYIii4f[pl.PYHlI],
"PYHa",
"mină"; aaa'as-ausperiatdeloc:'.
a'\JIcu6ePYHy"şi-alegat (bandajat}mina".
fl;Ol\12m
[pl. p;AMâ2]
"Ţ(OM"
, "casă"; Ham
p'§l\ma6
f "pIDMIia"
,,,păhărel";HlIP'YMHlI
AOM
Ha Hpaj' c'aJIâ"casanoastrăe la marBOTKI1
Tn6( !Ilm'am!'!""nie!un păhărelde
gineasatulul"[
v.şi 6JIOK,
xâTa].
ţuicănuai voiesi'!bei".
jl\;I;8f·v. xapQH.
ClleT2
m '.'eBAT",
"lumină";TYT
eB(TaIIlIMa
/l;QJlIdT'l_8f1;61IhJT,1,
""e.JIaTb c.)l,eJJaTb"
,
nue lumină".
"a face"; IlRlIm,Ra)l:G
HlIll.eJ!hluru,
lIlT6
HltŢ\a "aici
Chl.'liic
v. 'lII'l.{lC.
"vezi,dacănufad cetrebuie".
COJI'
m,
"COJIb"
f, "sare";HPYUHbIya
COJI'y
aaYlJ'ii)1,blBltT'l
-- aaYlJ'ânY1"1,
"aarJIfIP;bI"aipussaregrunjuasă".
BaTh-SarJIHH.YTh",
"a se uita"; say.n'a1I!1 rralWa.:1
eaMalii'rKallOHqHRlle'l'al
!caMaup'
â)l.lm
f(SR),
y RaM6pRY,
MtlmaYOHTaM"uită-te in cameră,poatee acolo".
"BCJIOCUrrclli"
, "bicicletă"
; OHYMewf'
Wl'l'<'tlja
Ha caMaH{I'l'HI1
"elştiesămeargăeubicicleta".
qfi.ilbIT'
v. p;ellJ.JT'.
CT(m
111,
"c'rerrb"
r. "stepă, cimP";[p!.
EpaCMBlbl(iI)
, un, hIn v. OpăUH'KI>I(n).Uf'an'â:lJ;
yec
pa6o'mu
Ha CT'al1l
"toţilucrii
..
Ryml'âT'··-KYlIHT,2,
"noKyn{lTb-.kYIIHTb",
tnrHsintpe CÎmp".
"a cumpilra"
; yo'r, Ra)l:anae!\yy EPU:lIJIbI, T'all'oRbIK2
rn[ pl. T'aJI'aT.bI4]
,,1'e.neHoH",
HymoTll.6eHylmy6pâ}m'KhIjy
"cind voi
"vjţel";'l"aJI'OHbtH
Bbll'JI!X
H3p;napa"viţelul
mergela Brăila.îţi voicumpărao păpuşăfrua fugitdincurte".
moasă".
xap'Iljpl. IIial:\ f, "e,il,a,
ImUla",,,mlncare".
JIoIPm [pl.rrA61;r],"JI06" "frunte";Ha
"hrană"; xap'IU6paDbIli
"mIncare
bună"; Ha
JIa6yMyxay TH6e"co muscăpefrunteata".
CBa(IX
xap'la.x "cu mincareproprie".
JIYMltna3
f (a.1I8RTpI1:'leClUrlt
CBC'!'),
"lumină
xliTa[[elim.
xa'r'(nma]
1.)l;OM()l:OM),
"casll"
;
eleetrică"
; SUCB'UT.U
J1YMHRY
"aprinde
lumina". H(lllla
x{\TaHOBblja
"casanoastrăe nouă";
MaJIAlto
fi [dim.MaJIAY.'K6],
"MOJlOK()" 2. HOMHaTa
"cameră";Y IIHpe).\HH/I
SG)l;IUI
"lapte";Bhi!IH
KăHRY
MaJIal{1
Taun'6IIhIya" Xa'l'I!.
"In
camera
din
faţă!!
din
spate"
[v.
Şi/\OM}
.,beao canădelaptefiert".
xll.'r'6JIla
f v. X3.Ta.
MlllIA'I'RO
mV.JlmllAKo.
'18'I:\Cadv., "ccll4ac","acum,imediat";
BAyăf [pl. HOyI!.;
dim.n6nma],"Hora",
'Ilplâe npuŢ\Y"vinimediat".
* Abrevieri:SR= slava rusă, S = Sarlchiui,U Unil'ea(Jul'ilovea).Cifrelela umărul
cuvintelor-titlu
vortrimitela modele
deparadigme
dela fineleDictionarului.
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PHINCIPES
D'lLABOHATJON
DUDICTIONNAIRE
DES PJ1TOIS
RUSSESDE ROUMANIR
L'arttclecl-dessus
est consacre
auxprohlemes
deI'arrangemont
duvocabulalre
dialectul
mentlunnedansle Dictiotmaire
despatotsrusses("lipoocneşli")
de Roumanie,
en coursd'elahoration.
ApresuneanaIyseminutieuse
du matcrlelrccuelll},
lesautcursonttireIa concluslon
que
le vocabulatre
despatolsrusses("lipoveneştl")
contferrt
troisniveaux
demots: desrnotsautochtones,herttesde la languerussecommune, y inclusles elements
Iexlcauxemprunt
es autreloisâ desldlomes
volslns
: desemprunts
lexicauxdusauxnouvoltes
condrtions
d'existence-linguistique
et socln-econornlque
- sur le terrltotrcde la Hnurnanle,
et enfindes creations
Iexicales
propres,inexistentes
dansla Ianguerussecommune
el par consequent
danslespatois
russesconvergents.Toutesces partiesdu vocabulalre
despatois"lipoveneşti"
serontrapresenteesdansle dletlonnaluc.
Ledictionnairc
contiendra
touteslespartiesdulangagey incluslesInterjectlons,
ordonncesalphabctlquement.
Un urt.lclede dictionnaire
ayant,par exemple,
pour le mot-tttreun
suhstantjf
, contiendra
: a) le mot-tltre: b) les tralts grammaticaux
de celui-ci;c) desinformatiol1s
CtYll1ologiqlles
quandil s'agitd'empI'lIllts
fi d'antresidiomes
; d) la precision
de Ia
formedela languerllssecommune
oula traductiondu mot-titreenr.usse; e) la traduction
en
roumain;f} paradigmes--complets
oupartiels;g) iIlustration
de l'emploldu mot.
Lesauteursconsiderent
gueI'elaboratlon
dansl'avenirirnmediat
d'un dictionnaire
de
tOllS
lespatois..lipoveneşti"
situessurle territoiredela Houmanie
constituera,
sansdoute,un
ade cultul'elextrememellt
necessaire.
Facl1Zliitea
de LimbiStrăine
B1lcu.reşti,
str, EdgarQl1inet,
nr. 5- 7

CATEGOHIA GHAMATICALAA GF:NCLUI îN GHAHJHILE
LIPOVENEŞTI
!DE
ANDHEr[VANOV
in cadrul mai larg al preocupărilor de slavisfică din România, graiurile
lipoveneşti devin obiectul unor cercetări ştiinţifice ahia spre sfîrşitul anilor
':")0,domeniilede invcsLigaţie,în ordinea priorităţii lai' cronologiee,fiind cele
ale fonetieii şi fonologiei, lexiculul (cu accent sporit asupra onornasticii)şi
gramflticii (inorfologiei),circumscrise,de reglllă, la un singur grai.
Cercetarea noastră, desfăşurată mai ales Între anii 1967--1970,a avut
drept obiect un aspect gramatical, morfosintact.icprin implicaţiile sale, şi
an ume genul gramatical, cIl accent special asupra genulni neutru al suhstanti velor, extinzînd aria de investigaţii asupra tuturor graiurilor 'lipoveneşti,
prin selectarea celor mai reprezentative uniti.\ţ:idialectale din dOU2}One
teritoriale de bază - Dobrogea, de o par Le, Moldova şi BucovinaJpe de alta.
Alegerea temei de cereetare a fost determinată nu numai de opinia
noastră l;rivilld compatibilitatea acestei categorii lingvistice el noţiunea de
evolutie mai ace e n t IIa t ă Iaţă de altecategorii gramaticale, mai eu seamă
în condiţiile existenţei divergente a unor idiomuri C:UIll
sînt cele lipoveneşti,
cît şi de faptul c11ea ar putea beneficiapentru prima oară, după cunoştinţele
noastre, de o abordare in exienso,
Unele rezultate ale cercetării au fost expuse în citeva articole publicate'.
în corrumicarcade faţă ne vom opri mai eu seamă asupra metodologieipe care
am adoptat-o pentru adunarea şi tratarea materialului cules pe teren şi care
ne-a permis să tragem concluzii de ordin particular şi general în legătură cu
fenomenul studiat.
1 VeziIucrăr.lle
noastre,Genul
neutruÎntr-ungraiuelicorus
detip diocrocnt
, in seL,1967,
nr. 5, p. 5;)5-561;DespreUera/iatnorţeniat
ică (cuprivirespecialăasupragenuluineutruin
unelegraiuriltpooeneşti
), "Analele
.tJniversită!ţii
din Bucureşti.Limbislave",XVIII,1969,
p. 57---63; Sincretismut
cazualÎn [Lcxiuiu
a substantivelor
femininedintr-ungrai lipoocucsr,
in vol. Limbarusă,Centrulde mulffplicare
al Universităţii
dj'nBucureşti,
1975,p. 111--118;
Aspectele
poradiotnatic
Şisintaqniatic
alegenuluigramatical
Î11graiurilerusedin România(Cu
privirespecială
asupragenului
neutruş,
Invol.Probleme
derusisticăşi linquistică
genaală,TipografiaUnlverslj.ă
ţ]!dinBucureşt
l, 1!J76,
p. 197- 209; Puticledeoedere
asupradispariţiei
genului
neutraÎl!uneleqraiuti cst-slaoe,
în vol.Probleme
defilologie
rusă,Tipografia
Universităţii
din
Bucureştt,1977,p. 131-H8.
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Au fost cercetate graiurile Iipoveneşt.idin următoarele localităţi: Carealiu (idiolectulautorului), ChiliaVeche, .Iurilovca(actuala Unirea), Mahrnudia,
Mila 23, Periprava, Sarichioi, Slava Cercheză, Slava Husă, Slistoîca (jud.
Tulcea), Brătesti, Tirgul Frumos (jud. Iaşi), Dumasca, Vaslui (jud. Vaslui),
Roman (jud. Neamţ), Climăuţi,Lipoveni, Manolaa(jud, Suceava).
Studiul sistemelor şi al structurilor, Ionologice ori morfologice, ale
unui ansamblu de unităţi dialectalcce se caracterizează prin ase măn ă r i
şi d e o s e bir i structurale, se face,in ultima vreme, ap licîndu-se unul
din următoarele două procedee: fie că se construieştemai Întîi lIns i s tem
gen era 1, a b str act denumit şi sistem m a x i mal sau m e t a fii s te m=, pentru a se ajunge la analiza cornparativă a sistemelor par tic u 1are - fie, invers, se obţine descrierea unui sistem particular (denumit,
convenţional,sistemul A), bine cunoscut cercetătorului,reprezentînd adesea
idiolectul acestuia, după care se trece la analiza sistemului maximal, denumit
În aceste cazuri dia sis tem sau, mai rar, g e os i s te m", Atît sistemul
maximal, în primul caz, cît şi sistemul A, în cel de-al doileacaz, sînt folosite
ca e t a l o a n e în descrierea cornparativă a sistemelorparticulare, căci graiurile locale,varietăţile localeau şi ele sisteme proprii'. Folosirea sistemului
maximalÎn descriereaansambluluide graiuri are ea bază raportul de i n c I u si u n e existent Între un fapt general şi unul individual, precum şi dorinţa
dialectologului descriptivist de a ohţine o formalizare cît mai eficientă a
st.ructurilnr şi sistemelordate. Cîndînsă unul din sistemele concrete reprezintă
idiolectulcercetător-ului,atunci, în faza a doua a descrierii,se utilizează scheme
ale acestui sistem folosit ulterior ca etalon, ca mijloc de reperare a faptelor
similare din alte sisteme, stabilindu-se în final trăsături comune şi diferite.
În ee ne priveşte, am utilizat, muioiis muiatulis, ca punct de plecare şi
ca sistem de referinţă (= etalon) schema idiolectului nostru: pornind de la
sistemul particular A am aiuns, prin procedeu deductiv, la diasistern, iar de
aici la sisteme individuale.
Reprezentînd, in planul expresiei, "suma teoretică a mulţimilor de
elemente"5, în cazul de faţă a mulţimilor unei categorii grama t.icale pentru
mai multe unităţi dialect.ale,diasistemul se obţine prin operaţii de selectare
a elementelorcomune, ee conferă ansamblului de graiuri caracterul de c o ntin li it a t e. EI se obţine de asemenea şi prin inventarierea elementelor de
dis con tin uit a t e (a elementelor discrete), dinainte înregistrate pentru
fiecare idiom În parte. Analiza noastră s-a efectuat astfel În trei faze: (1)
înregistrare de elemente concrete, (2) construire de scheme la nivel de dia2 Vezi,de ex., C.B.BpOMJleil:,
n.H. By.raronu,06 emanoueconocm
aenmeneuoeo
onUCaHW'I
.+tOpifÎM08UU
PYCCKUX
eoeop
o«,UH4, 1965,p. 7/,,--79; P. H. Anauecon,Puccxa»numep
amşjpn
an u. ouanesmuo»ifjoHemw;;a,
Moscova,
lH74,p. 160.
VeziMatildaCaragil1-Mal'ioţeanu,
FOllomorfologie
aromână.Studiude dialeel%gie
slmclllrală,Bucureşti,1Wi8,p. 17.
, Cf.. P.H. ABuHeooB,
Onucarne.l>IMUI
oua,emnoJwiiufI
II,ucmopUf!
.'!abl>a,
In voI.
CII.·aoflHc;;;oe
.f!iJblK03nanue.
V JlleJ/CoYHapouHblu
cze"uMallucmOIl,
Moscova,
1963,p. 2!J:3-:31\);
A.Avram,Despredia.lectologia
slruclurală,
în voI.Elemente
delingvistică
slmctura/ă,
Bucureşti,1%7,p. 182.
6 CLC.B.BpOMJlefi,
;JI.H.BYJIal'ona,
Oepr!'uMOprjJOJWi!Ull
pyccr;uxaouopou,
Moscova,HI72,p. 10.
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sistem şi (:)) obţinere de sisleme concrete, individuale. Ne vom opri, în continuare, asupra fiecărei faze.
Healitatea concretă de pe teren ne-a impus să folosim, drept sursă
comună de înregistrare a materialului dialectal, codul lingvistic (varianta
orală), şi nu codul de semne (varianta scrisă) al idiornurilor, iar dirijarea
înregistrării a fost posihilă graţie folosirii unui chestionar alcătuit în limba
rorn.ână i cuprinzînd 118 substantive de gen neutru. Aceste substantive,
însoţite de un determinant (adjectival, pronominal sau verhah, erau introduse
în scurte enunţuri şi trecute priit toate cazurile (zone paradigmatice). Informatorii, reprezentînd ambele sexe, trei generaţii diferite şi, pe cît posibil,
ocupaţii diferite, au fost solicitaţi să transpună în graiul lor natal enunţurile,
urmărindu-se astfel comportarea paradigmatică şi sintagmatică a suhstantive!or neutre. întrucît "categoriilegramaticale sint notiuni care se exprimă
cu aj utoru! morfemelor'L'iar"gen11
l ... grama tical este o chestiune de acord" 6.
s-a căutat ea determinanţii să reprezinte lexeme relevante din punct de vedere
al opoziţiei de gen. De pildă. bAI'.Y{lJ((
are formantul gramatical (-aja) marcui (intens) suprasegmental, faţă de krosnţjja, unde acelaşi Iorrnant (-yja)
este nemarcai (ext.ens),suspendind opoziţia neutru! feminin şi realizînd opozit.ia non-masculinj masculin. Să comparăm şi sintagmele kr âstuţjajâblyka
"m{u'roşu" şi krâstuţja bluaa "bluz{lroşie", pe efe'o parte, unde deterrninatii
i deterrninauţii au mărci gramaticale ncmarcate, exprimînd două genuri feminin j neutru v-, şi kr âstu; cuei culoare rosic", opusă lor în acest sens,
Determinanţ.iiadj ectivuli exprimă npoz.iţiade gen ternară numai la norniuativ
şi acuzativ (bl1l'§(!ja (loTka) ,.burei} mare"! bAI'sj{/ (oAlm6) "fereastră
mare" ; bAn(i (yarYT) "oraş mare" sau hAl'SLiju(loTku) I bAl'§(Ua(vAIUlo)I
bAl'so] (yarYT». Formele de trecut ale vcrhelor realizează atît opoziţia
binarrll1on-masculin!maseulm,
de pildă, (Ami, ;1n6)u{jslJchla
"e, el s-a uscat"!
uon [JrÎsţţch "el s-a uscat"), cît şi opozrţla ternară ferninin/nfutru!masculin:
(Ana) dasl â ! (An6) da§/6; (uon) da.Ml"el, ea a ajulls".,
Suhstantivelc pot fi Înzestrate cu morfeme exprimîne1,în anumite zone
paradigmatice, opoziţia, fie binară (masculin, neutru! feminin), fie tcruară
(masculin! neutru! feminin) a categoriei genului.
;
D Il b 1a comportare a rnorfemelorgramatienle, mai exaeLexprimarea
e o In p 1etil sau i 11e o fIip Jet ă a categoriei gramaticale a genului atit
în planul paradigmatie, cît >;iîn cel sintagmatic, se află Îli legătură eu raportul
dintre mo r f e m e (morfeme i n var j a n te) şi a 1o mor f e (morfeme
var i a Il te). MorIemul invariallt (-0/, bunăoară, se realizează ca [-oJ
(kal'Aso "roata") sau ea [-'6J (b'AI'6 "rufărie", "lcnjerie").Este evident că
nivelul morfologic are ca bază aici nivelul fonologie, raportul dintre fonem
şi sunet.
Dar legătura dintre cele douii nivele llneori poate fi aparentă. Aşa,
de exemplu, fonewllijal se rE'ga,'ete în [-âJ (I\112a"capră") [-'ri) (z'.Llml'â
"pamint"), [-a} ({[l'ieu"stradă"), [-'a] (ban'a "baie"). Din punct de vedere
fonologic,am putea exemp!ifi('aşi cu lexemelesloZlC!
"euvînt" şi m6r'a "mare".
în plan morfematic însă, uHimek douii cuvinte nu pot constitui exemple
6 J. Vendryi's,
Lelangage,
Paris,1921,p. 106sau,altfelformulat,Il. Paul,Prim,ipicll
der Sprachgeschicflle
(ed.rusă,!\'loscova,
1960,p. 316).
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pentru a demonstra realizarea concretă a morfemului I-ai ca [-(1J (lîlica)
sau [-'o] (ban'a), întrucît, trecînd la planul sintagrnatic, ele nu pot fi ocurente
în sintagmele de tipul §yr6kYju ul'icu sau l'6plYju b ân'u.
Această situaţie a impus respectarea următoarelor două etape de bază
în analiza categoriei gramaticale a gcnului şi îndeosebi a subcategorici eigenul neutru În graiurile lipoveneşti": (a) inventarierea alomorfelor şi (b)
reducerea alomorfelor la morfeme invariabile, ambele etape întîi la nivelul
sistemului etalon, iar apoi la cel al diasistemuluiduilectoldioerqent,Variantele
morfematiee(alomorfe)se inventariază şi se reducla invariante, respectîudu-se
ordinea ierarhică a nivelelor gramaticale: nivel paradigmatic (atît al determinaţilor, cît şi al determinanţiIor) şi nivel sintagrnatic.
Astfel.vînsieternul-etalcn,ca să 11ereferim aici În detaliu numai la acesta,
au fost identificate, pentru nominativ singular, pe baza unui anumit număr
de s uh st a 11tiv e, următoarele nouă moderne gramaticale: [- 0] (stol-0)8,
l-'v)] (k.on'-0, kravât'-0), l-i] (sarâ-j), [-6] (vAkn-o), [-'6] (rut'-6), [-a]
(ru k")
_. ") r·]
'1 .) r' .1(b"an-a,ln01-a.
-' " . )
-ai, ["
-a J (svin-a),
-a (xât
Xd.-a, ruy-d'l-ell
Trecind substantivele respective şi prin celelalteverigi ale paradigmei
lor de singular, am obţinut inventarul complet al morîemelor, din care, procedînd la reducerea variantelor la invariante, a reieşit următorul tablou al
morfemelorgramaticale ale substantivelor: 1-0/ : [-\] (stol-O), [-' O] (kon'- 0,
krav{It'-0), H /: H] (sară-j), I-o 1: [-o] (vAkn-ri),!-'61 (ru ă'<o), [-a] (myl-a),
Fa] (mort-a], / -al : [-â] (ruk-â}, [-'a] (svin--â), [-a] (xat-a), [-'al (hiln'..a).
Prin aeeeaşi succesiune a etapelor de analiză a morfemelors-a obţ.inut
şi pentru anumite categorii de de te r m in a Il ţ i inventarul morfematic.
De exemplu, pentru pronumele posesive:/ -j 1; [..j] (mo-D, / -.j6/: [-j6]
(mA-jo), f--ja 1: [-j{l] (mA-j{t).Contextele-diagnosticeau pus în evidenţă,
pentru toate zonele paradigmatice, următoarele posihiJită!,jde ocurenţi.i a
motfemelorgramaticale ale prol1umelorposesiveşi suhstantivelor; j-j ! + (a)
! ··0 ! : [- 0] (moj dom), [-' 0] (moj kon', moj kravat'), (h) J --()j: f-a] (moj
vAkn6), f-'o] (moj ruZ'a), [-al (mo,i myla), (moj m6r'a).
Prin urmare, în sistemul dialectal A, folosit de noi în cercetare ea sistemetalon, categoria gramatieală a genului este un subsistem hin a r, apunind
doVă.componente eonsLitutive ale lui :. genul masculin şi genul feminin, În
virtutea faptului eă suhstantivele eu marea gramaticală ! o 1 (substantive
neutre) an abandonat tradiţiollalul regim sintagmaLic,relevant doar la nominativ-acuzativ, .şi l-au adoptat pe cel speeificsubstantivelor în 1-1;)1.
In cadrul sistemului dialectal m a x i mal (= diasistem dialectal) se
desprind, în afara sistemului A, două zone dialectale,exprimind tot atîtea
modele ale opoziţ,ieieonstituen!:ilorcategorieigramaticale a genului; zona
dialeetală din sud-estul ţ.ării (ZD1) şi zona dialf)etală din nord-estul ţării
(ZDz).
In graiurile dohrogelle(ZD1),cu excepţia graiului de la Carcaliu, subsLanLivele
în discuţie manifestă o pronunţată aderenţ,iila modelulparadigmatie
şi sintagmatie specific substantivelor feminine. De exemplu; Ty n'i zn6jis
7 Unmodel,
.incontestabil
reuşit,deanalizăstruduralădeacestgen,aplicatăla aromil.nă,
ni-l oferăi\1a.ti1da
{:aragill-Marioţeanu,
op. ciI.
8 Lexemele
sînt redateaiciprinnotarealor foneticăsimplificată.
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yor'n mAjâ "Tu nu cunosti necazul meu" (Jurllovca-Unirea), J a prislri 8 ad'ijâ!y bAl',sdj"Eu am venit cu o plapumă mare" (Mila 23),18 sfâdy idut' do«
ăobat«: "Cu turma merg doi ciobani" (Sarichioi, .Iurilovca-Unirea, Slava
Husă, Slava Cercheză).Iiupi] cum se vede constatarea priveşte substant.ivelc
cu desinenţa atonă, căci cele eu dcsinenţa accentuată păstrează, în marea
majoritate a cazurilor, vechiul model paradigrnatic şi sintagmatic, crelnd
chiar incongruenţe g'ramatieale de tipul La p'u krasnţjju uino"ElI heau vin
roşu" (J urilovca-Unirea), de unde şi concluziaasupra ro1ului Iact.orului suprasegmeutal în evoluţia gramatic.ală a substantivelor neutre în graiurile ruse
de tip divergent,
Mult mai fidele t.radiţionalei schemeparudîgmatico-sintagrnaticese dovedesc a fi substantivele ...neutre" elingraiurile din Moldova, Doar cel de la
Brăteşt.i manifestă tendinţa de il îngloba aceste substantive in categoria
celor masculine.
Aşadar, opoziţia ternară a termenilor catcgorieigramaticale a genului,
proprie marii majorităţi a graiurilor velicoruse convergente.în graiurile lipoveneşti (ruseşti de tip divergent) (1) fie că a devenit binară, (2) fie că este
pe cale de a deveni binară, paralel eu (3) păstrarea. în graiurile din nordestul ţării, a modelului tradiţional.
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EVOLUTIA RAPORTUHILOR SEMANTICELA NIVELUL UNUI GHAI
ALOGLOT
FEODOH
CHIRILĂ
Cercetareamonografică.a vocabularului unui grai aloglot oferă neindoios
posibilitatea de a scoate în evidenţă raporturile semantice ce se stabilesc
între elementele autohtone din vocabular şi eele venite pe calea imprumutului
din alte limbi. Este hine cunoscut faptul că împrumuturile, încadrindu-se
În sistemul lexical, nu numai că contribuie la îmbogăţirea vocabularului,
dar produc totodată modificări importante în semantica lexemelor cu care
vin în contact (Pabisowa, Ospecţ;{ike, p. 93).
Studiul nostru Încearcă să prezinte unul din multiplele aspecte ale
raporturilor semantice Ia nivelul sistemului lexical al graiului rusesc din
Carcaliu şi anume cel al evoluţiei raporturilor sincnirnice ea rezultat al Împrumuturilor.
ii
Evoluţia independentă, prin izolarea timp de aproapedouă secole de
limba rusă comună, din sînul căreia s-a desprins, precum şi influenţa exercitată
nemijlocit din partea sistemelorIingvistieestrăine, eu care s- aflat În contact,
a dus la amplificareafondului slav din acest grai cu termerriprimiţi succesiv
din slava bisericească,grainrîle turcice, ucrainene, româneşti etc.; in ultimele
decenii, un număr extrem de mare ele cuvinte noi a fost însuşit din limba
rusă standard şi, mai ales, din limba română în forma ei populară sau literară.
Odată asimilate, toate acestea au devenit elemente organice, proprii sistemului
graiului aloglot. Ele au contribuit, fără îndoială, la înnoirea domeniului lexical
al acestui grai, imprimîndu-i totodată sinonimiei dialectale un caracter eOIl1plex şi variat, motivat ele specificul realităţii etnografice a acestei zone şi,
indirect, de condiţiile social-economiceşi istorice în care a trăit populaţia
vorbitoare iă graiului aloglot din Carcaliu.
Din analiza concretă a sistemului lexical al graiului aloglot din Carcaliu,
j udeţ.ul Tulcea, reiese clar faptul că prezenţa împrumuturilor lexicale nu
duce in mod obligatoriu la inlocuirea imediată a cuvîntului autohton prin
cel împrumutat, după cum consideră unii (ei. Barannikova, J( vopros/l, P:
116; .A.F. Manaerikova,Jazyko(}yeotnoăenija,p. 54). In acest caz, "propriu"
şi "strllin" coexistă multă vreme şi nu întotdeauna se diferenţiază semantic.
Cauzaacestuifenomenconstă, credem, In gradul de Iuncţ.ionalitatea cuvtnt.uluj
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împrumutat. Dacă gradul de funeţ.ionalitate a cuvîntului împrumutat este
mai mare decît al celui autohton, atunci fie că se produce o diferenţiere semantică, fie că elementul împrumutat ii reduce gradul de întrebuinţare celui
autohton, care, In cele din urmă, trece în vocabularul pasiv al graiului. lată,
de exemplu,cazul cuvintelorcare formeazăseria de sinonime: boiinki! bukânci
« rom. bocanci,DEX, .594)f f polsQ]Jr!Zki,
unde termenul [!o!sap6Zkia trecut
deja în vocabularul pasiv, iar locul său i-a fost luat de împrumutul românesc
bukâncÎ, care se substiLuieîn orice context prin botitiki.Un alt exemplu îl e011stituie seria de sinonime: papuc « tc. papuc, Us., TII, 28; Vasmer, III, '2();1)fj
pantof, (DLRM,581)II polov[nki,din care lexemelesinonimicepapuc şi punio]
coexistă de multă vreme şi, de asemenea, se substituie reciproc în orice context, pe cind polovlnkise află de mult în vocabularul pasiv.
Este cunoscut faptul că aLuncicînd un grai suferă unele schimbări
condiţionate Într-o măsură sau alta de îactorii externi, vorbirea este bogată
în inovaţii care intră în concurenţă atît între ele cît şi cu elemente autohtone.
Atunci apariţia, precum şi folosirea sinonimelor totale sint inevitabile. Este
cazul sinonirnelor de tipul; oitapliin ] / samoljol ;' I ouijon, unde toate cele
trei cuvinte exprimă, deopotrivă, noţiunea de "aparafzburător". Acest lucru
se poate spune şi despre seria sinonirnicăsamoketko II bi(;iklefa«rom. bicicletli, DEX, 84) sau despre seriile sirtonimicekarl6s!raI borobutja « uel'.
barabula, Hr., 1,28), id{o/!(Jnie
/ sauit « rom. solar, DEX, 82:))I ! ljrita
« rom. leariI,DEX, 4927) ş.a,
De obicei se recurge fie la împrumut, fie la cale atunci cînd, datorită
contactului dintre două comunităţilirigvistice diferite, într-una din ele se
iveşte necesitatea denumirii unei noţiuni noi. în acest caz se stabileşte şi un
raport de strictă determinare Între cale şi o noţiune nouă. Fără îndoială că,
de exemplu, cuvîntul mol â] cu sensul "făină de porumb", un împrumut din
limba română, a adus, la timpul său, o noţiune nouă in graiul aloglot din
Carcaliu, Totuşi, un cale sau un împrumut nu apare numai=în cazul cînd se
iveşte nevoia denumirii unei noţiuni noi. In prima etapă a corrtactului cu
noile produse româneşti şi, deci, inainte de a se impune cuvîntul molâj, vorbitorii graiului din Carcaliu au-calchiat parţial expresia moldoveneascăfi1iwI
de pllpL/şoiîn papllsovaja muk â C< rom. dial. pâpuşoi "porumb"· şi mukii
.Jăină", Candrea, 406; T'iktin, TII, 1 118), reluînd lexemul rusmukâ. in felul
acesta, în graiul din Carcaliu au apărut determinanţii opoziţ.innali: psen[Enaj«
muk â I papusouoja muk â (cf, mold. : făinii de piipustnj [ăinii de grîu), care
au avut o circulaţie largă în vorbirea purtătorilor acestui grai. In prezent,
sintagma papllsovaja mllkri cedează locul termenului mallij din graiul rlluntenesc şi din limba literară « rom. mălai, DEX, 5:1)).Termenul maM}însă
acoperă în prezent şi sensul de "lipie din făină de porumb", pentru care exista
deja în grai cuvîntul kodyk un împrumut din uCI'aineană« dim. uer. k6rzyk, Hr., TI, 283). Ca urmare, cuvîntul dialectal muntenesc malâj a intrat
În relaţii sinonimiceCllkoriyk, care în prezent are, de asemenea, o circulaţie
mai redusă. Aşa s-au format serii de sinonime de tipul paplls6voja muIeriI /
malrij; kodyk 1/ malri}.
Exemplele de mai sus confirmă, c.rcdem,faptul că atunci cînd un grai
asimilează Ilumeroase împ1'umuturi, există mai Întii () identitate de sens
între termenul nou şi cel autohton. Cu timpul, prin vorbitorii graiului se
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realizează, în general, o diferenţiere semantică a celor două lexeme,bineînţeles, în cazul cînd ambele unităţi lexicale continuă să existe. Prin urmare,
se împrumută cuvinte nu numai pentru a desemna notiuni noi, dar şi din
nevoia e ..a se crea.sinniele n.eeesareprecizii şi expresivităţii. Ca.urrrare
a acestui Iapt, graIULdin Carcaliu cunoaşte extInderea unor serii de sJllomme
prin imprumuturi, motivată de conţinutul comunicării. Astfel, alături de
karazin;c;!oc,
apar: Jura.(j(U«; t. kutac, Radloff: II,2, 925), oardist« [om.
pop. oardist, DE.X, 324), p aznik «r?Il. pazmc, DEX, 663).
.'
Adesea,o nesuprapuneresemantică a două sau mai multor unităţI leXIcale ajută la elucidarea valenţei Iexemului,a distributiei acestuiaîn context.
A;a, de pildă: .a?roier.e? SC,,ni.că a leemdor 8kf!d,atnbor,dep.rlzi!,
maazifl.
poqreb, l{(mOI
fw:, sopron, t\.OSHlW:
sary,. maqaZ[/CI,care expnma n()ţ!Una
"loc de pastrare, nu presupune idenl.itatea lor toLală, intruclt, in context,
ele posedă posibilităţi de distribuţie proprii.
.în a!lalizacîmplui .le:xmaic al noţiunii, "loc de păstrare" plecăiUde:
premisaca sensul unei unităţi lexicalenu e un lIltreg nediferentiat,ei un faSCIeul de trăsături divizibile(Coseriu,Setnanitque,p. 153),care este'analizabilîn elementele conceptuale legate între ele în anUmite feluri în continutul unei
n.oiuni. Atfel, în corţi:lllt\!l oţuni! .,loc de Păstrae", d pildă,:c pot.identifica urrnatoarele trasa t un distinctive (pentru exemplificare,ne foloSlI de
procedeul descompuneriiîn seme, aplicat de B. Pottier, În Verslinesemanllque,
p. 11'7): _.-încăpere în care se păstrează alimente, lemne, mărfurietc. (SI) ;
- clădire în care se păstrează alimente, mărfuri etc. (82); _ eOllstrllc1:ie
cu
acoperiş, dar fără tavan, destinată păstrării materialelor de construcţii,mărfurilor, uneltelor etc. (S3); - construcţie cu aeope.riş,frică tavan, aşezată pe
stîlpi, destinată păstrării materialelor de construcţii, mărfurilor. uneltelor
etc. (S'l); -- clădire pentru păstrat cereale (S5); -- încăpere p:btru p{lstrat
cereale (Se); - loc unde se depozitează, pe un vaporm'{trf"llriletransportate (S7); - construcţie de nuiele sau de şipci în : aC" se păstrează
ştiuleţii de porumb (S8); - încăpere subterană în care sp păstrează nele
materiale sau produse (89); -_.odăi!:ăln care se păstrează aI{menlesau obIecte
earc au o întrE'bpinţare mai rară (SI0)' O astrel de eorE'latiea denumirilor
folosiLeIn grai pentru Iloţ:iuneade mai sus ar putea fi ilust'at{i prin tabelul
de la p. 1141•
Marcînd trăsăturile distInctive, tabelul de mai jos evidenţ.iazătotodată
că fiecare din lexeme îşi are sferele sale de ÎntrebUinţareşi, fixîndu-seÎn anumite clişee, ele nu se pot substitui Întotdeauna, desi ea nOliunesînt perfect
identice. Din cele 10 lexeme, doar patru coineid smantic ;i au numărul cel
mai mic de seme. Celelalte elemente ale cîmpuluI lexemati se află însă în
raport de sinonimie parţială, Întrucit exprimă denumiri ale diverselorvarietăj.i ale lloţ.iuniigenerale de "loc de păstrare".
1 Fiecarelcxemdintabelestecarac\terlzat
prinprezenl.a
unui anumitllumărd.esemc
marcatăcu (+) şi prinabsenţaaltoramarcatăeu (--). A.ceastă
absenti!
reurczintă
('.J{!stenţn
unei
opoziţii
earac'terizai.e
prillprezenţa
semei
respecti
ve. caredisjungelexemuldat de eelelaltelexeme'
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depozit
magazîjn
ambăr
p6greb
kamorkn
sopron
kosnfca
saritj
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Asimilarea consecutivă a împrumuturilor din alte limbi, ca urmare a
evoluţiei vocabularului, a dus la formarea unor serii de sinonime pentru noţiunea generică de "loc de păstrare". Astfel, lexemul magazin a căpătat drept
sinonim termenul sklad (DaI', IV, 155) din limba rusă standard. Amîndouă
fi-aupăstrat În graiul actual şi coexistă, cu toate că au o identitate semantică
totală. Ulterior însă, cîmpullexernatical noţiunii a suferit o evoluţiemai complicată. La început lexemelormagazin '}isklad li se alăturase împrumutul lexical
ambar « te, ambar, DaI', T, 14) pentru a exprima sensul de "clădire pentru
păstrat cereale" (S5)' precum şi "încăpere pentru păstrat cereale" (S(;),devenind, în cele din urmă, sinonim al acestora prin înţelesul de "loc de păstrare"
(SJ)' precum şi "clădire în care se păstrează alimente, mărfuri etc." (Sp).
Ca urmare a intensificării transportului de mărfuri cu vase Iluviale sau maritime, termenul amb âr şi-a căpătat o circulaţie largft în vorbirea purtătorilor
graiului aloglot :;.işi-a lărgit, totodată, sfera sa semantică, primind sensul
"loc unde se depozitează, pe vapor, mărfurile transportate" (S,). In felul
acesta, termenul amb âr a intrat în raporturi de sinonimie parţială cu lexemul
autohton p6greb, deoarece acesta din urmă, În afară de (S7)' exprimă şi o
nuanţă semantică specifică de "încăpere subterană în care se păstrează unele
mărfuri, materiale, produse etc." (S9)'
Ca urmare a noilor condiţii economice, lexemele magazin şi sklad
cedează În prezent terenul în favoarea împrumuturilor din limba română
depozit (DEX, 246) şi magazija (DEX, 516). Noile împrumuturi cuceresc
teren, devenindîn prezent cele mai obişnuite cuvinte şi pentru sensul exprimat
de p6grl'b, preluind concomitent şi domeniile de întrebuinţare ale lexemelor
autohtone magâzin şi sklad. In felul acesta, termenii depozit şi magazlja au
intrat în raport de sinonimie totală cu magazin şi sklad, suhstituindu-se reciproc.
Evoluţia semantică se continuă Însă: prin noţiunea generală "loc de
păstrare", cuvintul magazin a intrat în relaţii de sinonimie parţială cu sar tij
(Dal', IV, 158) care, pe Ungă sensul general, exprimă i unul mai specializat:
"construcţie cu acoperiş,fără planşeu de tavan, destinaUIpăstrării materialelor
de construcţii, mărfurilor, uneltelor etc." (S3)' ceea ce impune Încadrarea
În cîmpul lexematic a unui alt element, şi anume sopr6n «rom. şopron,DEX,
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928) care, la rindul său, exprimă o nuanţă semarrtică nouă, aceea de "eonstrucţie eu acoperiş şi fără tavan, aşezată însă pe stîlpi, destinată păstrării
materialelor de construcţii, mărfurilor, uneltelor etc." (SI)_
Din cite ştim. purtătorii acestui grai, pc lîngă peseuit şi comerţ eu peşte,
s-au ocupat şi cu cultivarea pămîntului. Astfel, cerealele (grîul, secara, orzul
etc.) le depozitau în hambare, cînd era vorba de cantităţi mai mari, iar cantităţile mai mici de cereale sau făină le păstrau într-o încăpere mai mică, pe
care au numit-o kamork:a(SI0)(Da]', II, 234). Modelul de construcţie pentru
depozitarea ştiuleţilor de porumb, cît şi termenul corespunzător au fost
împrumutate de la ucraineni: kosnica(1-11'.,
II, 296) "construcţie de nuiele sau
de şipci în care se păstrează stiuleţii de porumb" (Sa), care se află într-un
raport de sinonimie parţială eu amb âr prin (S,,).
Analizaraportului semantic,dintre unităţile lexicale ale cimpului nostru
demonstrează că cele 10 lexeme se află în raporturi de sinonimie prin sensul
general de "încăpere în care se păstrează alimente, lemne, mărfuri etc."
(SI)' iar lexemeleraaqezin, sklad, depozit. tnaqazija an rolul unor arhilexeme
şi pot fi luate drept sememe(totalitatea semelor specifice fiecărui lexern în
parte, Pot.tier, Vers urie semaniique,p. 122; Greimas, Semantique,p. 34). Ca
urmare, cele patru lexeme se află Într-un raport de sinonimie totală şi pot fi
luate, de altfel, ca punct de plecare În explicarea tuturor celorlalte, deoarece
sînt identice din punct de vedere semantic şi se pot substitui total în orice
context, avînd, totodată, o încărcătură semantică mai mare. Celelalte, posedind fiecare un element de diferenţiere semantică, intră În raporturi de sinonimie parţială cu primele patru. In consecinţă, în cadrul acestui cîmp Iexernatic se disting citeva serii de sinonime totale şi parţiale: magazin l ţeklaâ / I
depozitj ; truuţazija; sklad I ; depozit/ i nuujâzir;I ! ,oprâllilmagazija ţ ţ amb âr;
magazin II depozit/ ! sklad II tnaqazija! / amb âr ! l/uJSllica; skuui II magazin
I / depâzitI ! maqazljaţ t amb âr 1, p6grcb; slclad! I magazin j ! depozitţ ţmaqazija I / amb âr! 1kamorl:«. In felul acesta, lexemele existente) deja în grai
şi rele Împrumutate parcă şi-ar împărţi sferele lor, iar sfere,ieacestora pot,
Într-o măsură mai mică sali mai m.are,să se int.ersecteze,dar niciodată nu se
suprapun În totalitate.
Prin urmare, în procesul de adaptare funeţională a lexicului la necesităţile comunicării din noile condiţii de trai, cîmpul lcxemat.ic al noţiunii "loc de
păstrare" se ramifică prin imprumuturi, iar acestea din urmă, intrînd în
diverse relaţii semantice cu elementele existente de mai Înainte În grai, contrib uie la crearea unni microsistemlexical bine închegat, bazat pe raporturile
de sinonimie.
Structura acestui eîmp lexematie reprezintă, aşadar, un sistem deschis,
în sensul eă în proeesul evolutiei lexieale şi semantice a graiului se poate
completa orieînd cu noi elemente sillonimiee. În felul acesta, se pune eapăt
lărgirii nelimitate a polisemiei elementelor deja existente În vocahular.
Exemplele analizate mai sus dl:l11onsLrează
eă în vocabularul actual al
graiului aloglot există o concurentă Între termenul autohton dialeetal şi eel
imprumutat. O astfel de concurenţă este mai mare pentru termenii din lexieul
tlzual, unde lexemeleau o Încărcătură semantică mai mare şi precizia exprimrlrii
nu se impune atît de strict. Am Înregistrat, astfel, cazuri cînd un cuvînt autohton intră În relaţ.iide siuonimiecu mai multe împrumuturi lexicale.De exemplu:
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pastucbI I mokân « rom. mocan, DEX, 5(1); pastiicliI I oakăr' «: rom.
văcar, DEX, 919); karwll'.cik II p âznik« rom. paznic, DEX, 592); karaul'
sCileI ţ uatdisi « rom. pop. oardlsi,DEX, 324); karmî/'scik! i kuragj « te.
kurac, Radloff, II, 2, 924) ş.a.
Este limpede că unele împrumuturi au redus cîmpul semantic al termenilor ruseşti şi se întrebuinţează paralel cu ele pentru a numi aceleaşiobiecte
sau noţiuni, dar cu valori semantice deosebite, contribuind, În felul acesta,
la regruparea Ioxico-semanticăa componenţiIorunor serii de sinonime. Este,
de pildă, cazul seriei de sinonime în care cuvintul blok a restrins sfera de intrebuinţare a autohtonului dom.Ca urmare, cuvîntul domÎn graiul din Carcaliu
exprimă în prezent noţiunea generică de "casă", iar împrumutul românesc
blok are sens de "casă înaltă, cu mai multe etaje" ; fiind totodată în opoziţie
cu xâta "casă ţărănească", el intră în raporturi sinonimice şi cu sintagma
bol'soj (sau vys6kij) dom. Termenul strjcpucbu, cunoscut vorbitorilor acestui
grai, este folosit cu un sens mai larg de "orice persoană angajată pentru a
prepara mîncarea cu prilejul unor munci sau petreceri colective, ocazionale".
Persoana calificată În această muncă este Însă numită bukaiâr' « rom.
bucătar, DEX, 100). Lexemul autohton mâslo este folosit numai pentru numirea untului, iar noţiunea de ulei vegetal comestibil poartă denumirea de
andilem.« rom. untdelemn,DEX, 906), pe cînd alej « uel'. olj, Hr., III,
52) se menţine cu sensul de "orice lichid gras insolubil,de provenienţă vegetală,
animală sau minerală, folosit în industrie, alimentaţie etc." . în cazul acesta,
împrumuturile contribuie la precizarea unor valori semantice pe care le exprimă lexemele polisernantice.Fără îndoială că astfel de exemple constituie
o dovadă grăitoare că sinonirnia decurge şi din polisemantism (Graur, Incercare,P: 122; Kogolkova,Leksikoloqija,p. 8). Au fost înregistrate, de asemenea,
cazuri cînd un împrumut reduce sfera de Întrebuinţare a mai multor lexeme
autohtone, cu care se află în raporturi sinonimice. Este cazul împrumuturilor
româneşti kumn âi şi kumnăta, de exemplu, care, ca urmare a frecvenţei lor
din ce în ce mai mare în vorbirea purtătorilor acestui grai (dar, se pare că
şi în scopul economieiîn vorbire), reduc, totodată, sfera de Întrebuinţare a
lexemelorautohtone sutj âk,soojâk, zjat', deoer'şi, respectiv, neuesk«,zal6vka,
snoj âLenica.Frecvenţa acestora În vorbire este în prezent mai redusă, ele
meuţinîndu-semai mult la generaţia vtrstnică, La început, graiul din Carcaliu
a împrumutat termenul kumnât pentru a desemna doar noţiunea de "frale
al soţ.iei" devenind, in felul acesta, sinonim eu autohtonul surjak, Ulterior
cuvîntul kumnâi a început însă să-I concureze pe suojok "bărbat, în raport
cu soţii surorilor soţiei sale", apoi pe zjai' "bărlJat, în raport cu surorile soţiei
sale" şi pe d.euer'"fratele soţului", reducindu-le şi lor circulaţia în vorbire.
în acest fel, Iexemul kutnn âi a preluat treptat j sensurile lexemelor ruseşti
sooj âk, zjai' şi deoer' Intrehuinţlndu-se În grai cu aceleaşi Înţelesuri din limba
română (vezi I)EX, 218). Într-o situaţie similară se află şi împrumutul românesc kumnoia. Acesta a cunoscut abia În ultimul deceniu o întrebuinţare
mai frecventă În grai şi, ca urmare, a restrins circulaţia lexemelor ruseşti
sooj âcenicu"sora soţiei", "soţia în raport cu sotia unui alt frate", zalrivka
"sora soţului" şi neueska "soţia fratelui", "soţia fratelui soţiei". In ceea ee
priveşte lexemele.zjai' şi netieska,ele se află în opoziţie binară cu kumriâi şi,
respectiv, kutnnâta numai prin sensul specific de "soţul fiicei" şi, respectiv,
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"soţia fiului" şi intră, în cele din urmă, intr-un raport de sinonimie parţială.
Aşadar, termenii kumn âtşi kumn âta, care in limba română sînt polisemantici,
insuşiti fiind de vorbitorii graiului din Carcaliu devin fiecare din ei ornonimi,
intrînd în relaţii de sinonimie cu termenii autohtoni: kumnât I.!lrjal(; kumtuit ] I soojâk; kumnâi I ! zjal"; kumnât / / deuer"; kumn âiaIII zalouka; kumnota II soojâienica; kumnâia II nereska.
Ca urmare a suprapunerii unor influenţ.e asupra graiului rusesc din
Carcaliu se întîmplă adesea o reducere a sferei semantice a vechilor lexeme,
dar nu o dispariţie totală a lor. Este cazul seriei de sinonime: karalil'sCikI I
kuraiji f f uardlst/ I p âznik, unde împrumutul românesc p âenik aproape că
le-a 'lnlăturat din vorbire pe karazil'scikşi mai ales pe kuraqe], Dar trecerea
lui karaul's cik şi Iwra(;ejîn vocabularul pasiv al graiului nu este un fenomen
nernutivat, ci o consecinţă lingvistică a realităţilor noi.
In alte situaţii, cuvîntul împrumutat intră În relaţii de sinonimie eu
cel autohton şi capătă o poziţie dominantă în lexicul graiului din Carcaliu,
pe cînd cel autohton este redus treptat sub aspectul răspindirii şi al semantismului său. Aşa, de exemplu, împrumutul românesc sor âka « rom. sărac,
săracă, Tikt.in, III, 1 3fl3) este extrem de răspîndit răspîndit în graiul din
Carcaliuşi se află, totodată, În raport de sinonimiecu termenii ruseşti bedtujj,
hednjaqa, bednja.ikanumai în cazul cînd exprimă nbţiunea de "compătimire
faţă de cineva sau de ceva". Aşadar, sinonimulsar âka,fixîndu-se în vocabularul graiului, tinde să reducă sfera de întrebuinţare a lexemelor autohtone
bedrujj, bednja ika, bednjăqa. în prezent, aceste trei lexeme se Întrebuinţează
doar în sensul de "om sărac din punct de vedere material".
Materialul lexical cercetat de noi pune În lumină faptul că împrumutul
reprezintă una din căile de dezvoltare a vocabularului printr-un aflux permanent de cuvinte noi, care completează, pe de o parte, golurile existente
în sistemul lexical al graiului aloglot din Carcaliu, iar, pe de altă/parte, intră
in raporturi de sinonimie cu unităţile lexicale existente deja. iri grai.
O dată cu asimilarea unor împrumuturi, se Inregistreaâă, aşadar, un
proces vizibil de reorgnl1izarea structurii semanticea unor (grupuri de) cuvinte.
Vocabularul graiului aloglot din Carcaliu parcurge în prezent drumul de la
conoent.raraasensurilor în cuvinte unice la separarea lor În termeni distincti.
La vorhitorii graiului din Carcaliu acest proces credem că este determinat
În prezent de nevoia de a se apropia de realitatea românească.
Ca urmare a împrejurărilor istorice particulare În care s-a format şi a
evoluat (pe un teren lingvistic străin, izolat de limba rusă comunăr, graiul
din Carcaliu a asimilat un număr mare de împrumuturi lexicale din limbile
eu care a venit În contact de-a lungul timpului. S-au născut, în acest fel,
sinonimele lexicale şi are loc procesul de diferenţiere, semantică şi stilistică
a termenilor, sau de restrtngere a utilizării lexemelor vechi faţă de cele noi.
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