
ALIi -- DIN lNSEMNAHILE UNUI HEDACTOH (III) 

1. rvrAHU 

1. Forme ale aceluiaşi cuvînt diferenţiate stlabie 
1. Există în limba română forme ale aceluiaşi cuvînt neunitare silahic 

sau, şi altfel formulat acest adevăr binecunoscut, există În limba română 
cuvinte care, la nivelul expresiei', prezintă (şi sau numai) forme neunitare 
silahic de tipul: a) funierîunc, fl'inghiejfrlughe, unghie!llllghe etc.; b) caucj 
caue, (i)taIian/(i)taljan etc.; c) 'Id(lJapă!pll}apă, ghillaeejghi9ace etc. Formele 
indicate Înaintea semnului care (şi el) exprimă (grafic) această opoziţie exclusiv 
silabică prezentă în structura materială (=,fonematică) a cuvintelor precitate 
sînt, În raport cu cele indicate după bară, forme cu o silabă în plus", iar for- 
mele indicate după bară sînt, prin raportare la cele indicate înaintea semnului 
opozrţional, forme eu o silabă In minus. Ambele. forme ale aceluiaşi cuvînt 
(funie/Iunc etc) an, în principiu, statut de forme lexicografice" (vezi, .în acest 

sens, DA, DLR): rrna dintre celedouă forme are (c= cea litcrară,fîntlzul 
cuvintelor general româneşti) statut de (ceea ce in limbaj lexicog1,1afic se nu- 
meşte) formă-titlu, iar cealaltă, statut de variantă 'le x i c a lă. 

,2. în materialul ALR il () ta t şi . re dat fonetic În hărţile .... mari 
(,,,,, neinterpretative}, iar, in cazul l\LR lIfT, şi în MN-urile neinterpretative4, 
întîlnim numeroase asemenea forme ale aceluiaşi cuvînt (general sau 'regional) 
care se prezintă neunitar sub aspect silahic. 

În însemnarea de Iată, nu ne va interesa nici alcătuirea unui inventar 
riguros al formelor de acest fel prezente În ALB, nici care este aria lor de circu- 
laţie, nici frecvenţa lor punctuală (=, adică, cea reală, funcţională, intra- 
lingvistică), nici stabilirea formei primare, nici cum se explică forma secundară 
În raport cu cea primară etc. Ne-am oprit la aceste forme urmărind un cu 
totul alt aspect, la fel de ştiinţific (zicem noi) ca şi cele mai sus enunţate, şi 

1 EvaJuate, aici, f'onet lc. 
? Funie (etc.) se citeşte, desigur, Iuni-e, deşi, adeseori, se rosteşte (cum inrăş) prea 

bine se ştie) : {uni-te. 
5 A u, adică, In princlplu , un loc In dicţionarul tezaur al limbii române şi, avlnd acest 

loc (hine precizat). el e stnt, ca şi celelalte forme pe care le reţine principala noastră lucrare lexi- 
cografică, forme cu statut lex lcngra ric. 

4 Pentru care, vezi Materiale şi cercetări dialectale, vol, IL Cluj-Napoca , 1983, p. 115. 
În continuare, acest volum Il vom cita abreviat: Mal. dial. II. 



anume: cunoscind statu!:uJ lexicografic pe care îl au (şi) aceste forme, ne va 
interesa, în continuare, foarte pe scurt, modul în care au fost ele t.ratate 
(= in te r p r c ta t e) În A.LEIv! (sau M.ALH), precum şi in formula redac- 
ţ.ională interpretativă adoptată de E. Pctrovici în cadrul modalităţi! de pre- 
zentare necartografică (,c MN) a materialului În ALB 1I/I. Cu alte cuvint.e , 
în cele ee urmează vom urmări în exclusivitate modul în care aceste forme 
receptate şi (prin intermediul unui alfabet special = aşa-numita transcriere 
fonelică) înregistrate fonetie de către cei doi anchetatori ai ALB au fost (prin 
intermediul alfahetului obişnuit şi în spiritul ortografiei româneşti în vigoare) 
transpuse Ionemat.ic, aspect care (numai în aparenţă minor) aparţine, credem, 
unei discipline lexicologice pe care EvCoşeriu o numeşte 1 exicologia expresiei, 
iar noi, l exematică', 

3. Precizînd că În trecerea de la scriere (0=" haina) fonetică Ia scriere 
(= haina) fonematică, ALE, ea şi DLB (de altfel), a adoptat (pentru t o a' te 
formele supuse unui asemenea transplant, inclusiv, deci, pentru cele, aici, 
discutate) procedeul Iiterariz ării", vom arăta (exemplificind) că în Ionemati- 
zarea formelor urmările de noi se [nl.îlnes« următoarele situaţii: 

3.1. Cele două forme diferenţiate silahic ale unuia şi aceluiaşi cuvint sînt 
prezentate (= interpretate) distinct prin (avînd în vedere hărţile interprc- 
tative) utilizarea unor simboluri diferite de aceeaşi culoare, fiecare formă 
avînd, adică, simbolul ci. în evidenţ.ierea formelor aparţinînd tipului b (eaucj 
eaue), care, ca şi cele aparţinînd tipului c (plc!}aIIă/pllal)ă), datorităcaracte- 
rului ("foarte fonetie"al) ortografiei noastre, devin, în urma trecerii lor din 
alfabetul ALB În ee! obişnuitv.sincretice, omografe, s-a recurs (pentru formele 
cu osrlabăln minus, cele rostite cu diftong) la marcarea semivocalelor. 

Exemple: beschieIbesc,he (ALBM II, s.n., val. I,h. 370) ; saleiejsalce tib., 
voI. II,h. tHH, 432) ;ntăeeş[măeieş(ib., vol. IT, h. 435); irestie/tI'eSf{, tre!st(1 
tre!stie (ib., vol, II, h. 441); boziejbozje (ib.; vol. II, h. 445); ştevlejşteve, 
steviejsteve (ib., val. II, h. 4(8)7;potÎrnjehejpotirnichie, potrlniehejpotrluiehie, 
pătrlniehe, pătirniehe, păturniehe (Ib., voI. II, h. 521); ostie!(lJ)oskje, oste" 
(ib.,vol. II, h. 561) ; ianuariejtanuare (Ib., voI. II, h. 597) ; martie/marte (ib., 
vpl. II, h. 599) ; luntrejluntrie(ib., vol., II, h.G(6) ; sponnie,şpongie., şpollghie/ 
şponfJheG (ib., voI. II, h. 746); hirtie/hhte (ib., val. II, h. 748); funie/hme 
(vezi, Jnsă, şi infra 3.2.2.), hingbie/îriugbe (ib., voI. Il, h. 8111°); eop(le/eopcie 
(ib., voI. III, h. 987;- vezi, Însă, şi intra 3.2.1.) ; roehie/roebe (ib., voI. III, 
h. 999) etc. 
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5 Vezi Mai. dtal. II, p. 80·-S1. 
6 .Pentru care, vezi eL, XXVI. 1981, m.t. p. 44 pl. 
71n DLR, S.v. şt{;\'Îe, lbrrtleleştev·e şi steve nu apar înregistrate ea variante pent.ru 

că formele lor fonetice. prezente in ALH II. s.n., vol. III. h . .653 (co sursa utilizată de DLR), au 
fost interpretate ştevie, stevie, ca şi formele fonetice ale ac.estor forme fonematiee. Forma 
fonetieă şi" ()hă din punduJ cartografic 362 a fost greşit interpretată prin ştcză In DLH. Aceeaşi 
formă a fost bine l.iterarizată în ALHM : şteve. Şi formele ,,tcrghie (BORZA, D. 177, 292)". 
"stczie (id. ib. 290, CANDnEA, 'j"·.O. 52)", înregist.rate literalizat. in sllrsele citate, literarizate 
sună: ştcl'vie, I.cvie. 

8 Varlanţll ueînrcgislra tll In DLH. s.v.6stie1. 
9 Variantă nel.l1regisLrată. in DLU (s.v. şpoll!)hie). Forma fonetkă şpond"ii', care nu 

apare auuiai În pct. 334 (eum indică DLH-ul citind "ALU SN IV h 917"), ci (vezi aceeaşi &UT- 
să) şi In pet. 56, 64, 228, :.116, Iiterarizată, sună. ş}Jonghie şi nu şJlondic. 

H tn punctul 728 t""1!lJ!ll (vezi ALB II. ,.n., voI. IV. h. (001) şi nu funie. 



DIN !nSiEl\LNAHILE: UNUI HF!DACT'OH 

Obscmatic. Formele fonetice ale subst antlvelor Iemlnluo care prezintă (In p07JţJe fina lă) 
o]lozi\.ia f o r mă c Il o S j 1 a 1>6 I II Il J Il S / for m il cu o S il 11 !J it In ITI i n u s au 
fost. couslderăm, în toate cazu ril« dinte sub 3. J, bine fonematiza!.e şi ortograrlate, in 
sensul că, pe de o parte, segmentele C'" grupurile) fonetice: consoană, consoană pa[alali'< + 
le, i{,i(t)cll, tie, iO)i:, iii.: SHU (In grnÎul'iJe Încarc ref loxulul ltterar şi dialectal ve 
îi corespunde, regulat, reflexul dbledaJ'i, -O i (I)i, i (iN eLe. al! fost (toate aceste reali- 
zări fonetice concrete care apar In formele cu o sllahă In plus) ortograttatc: eonsuană + 
-1 it (ÎI.' cltlndu-se sau rostlndu-sc, În toate exemplele prezentate sub 3. 1., t-e), iar, pe de 
altă parte, segmentele (==" grupurile) fonetice: consoană, consoană palutulă +e, e, , ă13, 
(L)«, ie, (i )11, le sau (vezi supra) i , (iJi, ii etc. au fost (toate aceste realizări fonetice concre- 
te eaf:, apar in formele eu o silabă in minus) ortugraflate: consoană + e . 

.;1,2. Cele două. forme sînt prezentate non-distinct prin recurgerea la 
ceea ce noi numim procedeul tipizării (lexicale), procedeu pe care, cum am 
mai aditat18, nu-l considerămgreşit atunci cînd tipizarea formelor (= a tuturor 
formelor cu statu t lexicografie) este anu nţată, dar pecare-l considerăm greşit 
cind tipizarea formelor nu este anunţată, 

;;.2./. Exemple pentru ceea ee noi numim tipizate anunţată.: funier 
(Inner] (ALHM II, s.n, vol. l,}l, ;'\42); eopeieIeopcc) (ib .. vol. 1, h. 506; - 
vezi,lnsă, şi supra J.l.); eorabie (eorahe) itb, vol, )1, h. GG5); vÎJ'dar(i)e (ib" 
voI. II, h, fj 18) etc. 

Prin reeurgerea, printr-o form ulii: grafh;ă sau alta, la tipizarea anunţată, 
cele dOU[l forme, indieate sub (san prin) un singursjmbol, sînt neutralizate 
sub aspeetul.circulaţ.iei lor reale, punctuale, Pentru a vedea în ea re puncte 
cartografiee a fost înregistrată: o .form[t sau alta dintre cele două forme indicate 
în legenda hârtii suh acelaşi simbol, (e re e ! ă tor Il 1 t r e b l! i ei Il ro o d 
obligatoriu să meargă la eorespondelltut neinter- 
p r e t a t ivH a 1 11 ă rţ i i i 11 t e r p r e t ati v e, li 

;J .. 9.2.Exemple pentru ceea ce noi lllullim Lipizare neaul,iJţ.at.ă : feştanie 
(ALHM II/I, h. 247), formEj prin eare este redatăşi forma Ieştane (ve:?;i ALR 
II/I, MN, p. 102, [2772 J. pct. 228) ; :me.ld,l (mejdie) (ALIll\'t II, s, n., voI. 1, 
h, 215), prin forma mcjdie e.ste.redală i forma mejde (v. ALR II, .8. n., voI. 
1, h, 4, pet, :H9); rodie .(ALHM II, S. IL, voI. 1. h. 32), fdrmă prin Care este 
redată şi forma rod.e (vezi ALB II, s. IL, voI. 1, Il, 45, pct.. 95, 157,334); funie 
(ALRM Il, s. n., voI. I, h, 46), formă prin care este redată şi forma tune (vezi 
ALB II, S, Il., voI. I, h, 56., pet ;16, 76, (12); eutt\, olade (ALRM II, s. n., 
voI. 1, fI. ;{37), forme prin care sînt redate şi formele eutie,gIadie (vezi ALR 
II, S.ll., vo1. II, h, 514, pct, 47, \15, 27) ; frîufJhiel' (ALHM II, 8.11., voI. 1, h. 
;'>42), fOl'lnă prin care este redată şi fOflna Munher (vezi ALB II, s. n., voI. 
II, h, (:)03, pet. 605, 7(5) ; dihanie, jinanîe (ALUM II, S.I1., voI. n,h. 500), 
forme prin care sînt reda Le şi formele diballe, ,ii!JHlIe (vezi ALR II, s.n., voI. 
III, h. 087, pet, 2Hl, 414, 2) elc, 

Il Intre () rediîm semnele care, tIi transcrierea fOlletÎc;l a ALH-ulul, sint plasate "la urnă·' 
rul lit.erei prec.e;lente" şi care "amtă sUlwl'e slab perc.('ptibiJe". 

12 J\laÎ rar In ALE II. 
13 Vezi CI., XXVI, 1981, nr. 1, p. 18, not.a 35. 
H c, hartă, MN sau, In cHzurIle dnd materialul a fost publicat Humai interpretati\', 

fişe. 
Pi Şi nuh. 4, curu se indicii in DLH, S,V, lueldH. 
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Prin recurgerea şi la acest gen (repetăm) greşit de tipizare, cele două 
forme (redate prin una singură) sînt, descriptiv, neutralitzate nu numai sub 
aspectul circulaţieilor, ci şi ca existenţă, încît, enunţînd (aici) una din concluziile 
Insemnării noastre, să reamintim acest adevăr formulat de E. Petrovici în 
H140 :"Atlaslll colorat nu poate înlocui Atlasul mare; e numai un mijloc de a 
prezenta Intuitiv şi în linii generale ariile unor fenomene fonetice, lexicale, 
lllorfologice, sintactice etc. care i-au părut mai interesante redactorului ALla- 
sului. Pentru o d o C 11 ru e n t are mai si gur ă t r e b 11 i e nea p ă·· 
r at să fie. consultat Atlasul mare" (spaţicrea nostră c-Ljd.j» 

3.3. Deşi în majoritatea cazurilor (= în toate cazurile aparţinînd situaţii- 
lor de sub 3.1. şi 3oc?1.) formele fonetice ale substantivelor feminine terminate 
în consoană, consoană palatalâ + e, e, (t)e, ie etc. (vezi, intra, observaţia de sub 
:3 .1.) au. fost hiue-" fonematizate şi ortografiate prin consoană -!- e, întîlnim 18 
şi cazuri.cînd asemenea forme au fost greşit Ionematizate şi ortografiate prin 
consoană -!-ie. Spre ex.:· forma sfeşteM (din ALIl. Il/T, MN, p. 103, 
[2773}, pct. 362) este redată (în ALRM IIII, h. 248) prin sîeşteuie; forma 
bou!e (din ALR II, s. n., vol. I, h. 67, pct, 36) este transcrisă (în ALHM II, 
s.n., vol. I, h. 50) lH)!!hie ; formele dăhane şi diihanje, Irihane (din ALR II, 
s.n., voL III, h. 687, pct. 349, 353, 272 şi 362) sînt (în ALRM II, s. n., vol. 
II, h. 5(0) redate prin dăhanie, bihanie etc. Avînd în vedere faptul că formele 
sîeştenie, bO!Jhie, dăhanie, bihanie nu sînt, În sursele neinterpretative citate, 
Înregistrate, cousiderăm că În toate cazurile de acest gen nu poate fi vorba 
deo tipizare neanunţată (ca în cazurile de sub 8.2.2), ci de o ortograîiere 
greşită şi, adăugăm , acum, inconsecventă, pentru că, spre ex., formele 
foneticebonie, b{ld"e (din ALR II, s. n., voI. 1, h. 133, pct. 3(3, 7G, 250, 284), 
$pone (ib., vol. IV, h. 917, pct. 349), aflate în exact aceeaşi situaţie cu cele 
mai sus amintite, au fost ortografiate (hine) hoqhe (boaqhe) (în 1\LH1\1 1 T, 
15. u., vol, 1, h. 91), ş]loue (ib., val. II, h. 745) şi nu hoqhie (hoaqhie}, şJlouie19• 

4. Din cele prezentate suh .) reiese, elar, că formele aduse de noi în discuţ,ie 
au fost, în trecerea lor din scrierea fonetică în eea fonematică (c= oficială, 
ohişnuită, curentă, uzuală), n e Il nit a r, iar, uneori, gre Ş i t interpre- 
tate. Considerăm că în hărţ.ile interpretative, în MN-urile inlerpretative şi 
Îlt ÎIidici a c es t efo r m e t re b u ies ă fie l' e ti a te ci i sti 11 e t. 
Daeă, totuşi, din motive tehniee, seva reeurge (în atlase şi nu şi În DLH) 
şi la totu tipizare (lexieaIă) a acestor forme, atunci, printr-o formulă grafică, 
această lipizare trebuie să fie, întotdeauna, anunţată. 

2.t\IR o materialul l'uhlieat matNialul n('IJulJlieat 
Citim şi cităm din Ion Popescu-Sireteanu, Vrabii şi culturâ populorâ, Edi- 

tura Ştiinţifică .iEnciclopedică, Bucureşti, 1\)83, p. 10;): "t 11 atI ase 1 e 
1 i n HV i sti e e r o In â 11 (' şti Il 11 s-a f () r m 11 1 a t o înt r eba r e el e s- 
p r e doinii Ş i, P r i Il II r In are, n 11 a ve In o har t ă a t e r Il1 e 11 n- 
I II i şi a var i a Il tel () r sali s i Il o n i meI o r a e est u i a, Incerdîm 

18 Emil Pctrovici, Introducere la ALHM IliI. JI. 9. 
17 Un bine care, In cazul formelor secundare ce se explică prin sinereză, poate fi, desigur, 

discutat. 
18 Şi In DLH. 
19 Orlografiatii aşa ln DLll, după cum şt1mpâlîe (ALH II. [61(;3], pct. 250) > (In DLH) 

şămIllluie sau şil'eHie (ALH I, [822], pet. 26. 30) > (In DLR, s.v. şil'cfjlă) şircfJhic. 



DIN 'INSEMNĂRILE UNUI RED.ACTOH 

să suplinim acest neajuns PE) baza unui muterial hogat, dar incornp lot. suficient, 
totuşi, pentru concluziile noastre" (spaţierea noastră LM.). Ne oprim la 
aeeste două frazc (deşi, pentru obiectivul însemnării noastre, era îndeajuns 
reproducerea primei fraze) nu atît pentru a amenda (vezi intra) categorica 
afirmaţie cuprinsă în fraza reprodusă spaţiat, cît, mai ales (nefiind, din păcate, 
singura afirmaţ.ie de acest gen Întîlnită de noi), pentru a preciza că Ailasul 
lingvistic român 1 (=, ancheta realizată de Sever Pop pe haza unui chestionar, 
numit "normal", care, formal, cuprinde 2 HiO de poziţ.ii= -+- un vnumăr de 
()O de intrebări intro ductive'" şi II (=c ancheta realizată de Emil Petro vici 
pe baza unui chestionar, numit .,dezvoltat", care, formal, cuprinde un număr 
de ,'1 800 de poziţii, numerotate de la 2 001 --fi 800, + aceleaşi (i0 de întrebări 
introduetive)nu î n s e a rn n ă numai cele tl volume (=2 mari, 
neinterpretative, şi 2 miei, interpretative) el i n A L Fl 1 şi (' ele l: v o l u m c 
(= 8 mari, neini.erpretativc, şi 5 miei, interpretativc) ci i n AL H II, apărute 
pînă În prezent, ei şi e n o r m u I material rămas, încă, ne- 
p u h l i c at. 

Am considerat că este necesar să forrn ulăm această precizare, deoarece 
este greşit să ne adresăm materialului publicat În cazul ( în toate. cazurile) 
cind dorim să aflăm dacă o problemă sau alta ee ne interesează aIost sau.nu 
programată spre documentare (", anchetare) în :\L1lI şi ! sau ALB II. Dacă, 
lotuşi, ne adresăm În exclusivit.at.e mat.erialuluipuhllcat, atunci este absolut 
obligatoriu să. precizăm că, în volumele apărute pînă-n prezel1tdin ALB, 
problema urmărită de noi llU este cuprinsă, ceea ee, evident, cunoscind situa- 
ţia În care se găseşte materialul ALE din punctul de vedere al. publicării 
(= editării) lui, nu Înseamnă eă respectiva problemă nu a fost programată 
spre anchetare in ALB. Pentru aceasta, pentru a vedea, adică, dacă problema 
urmărită de noi a fost sau nu a fost programată spre anchetare în ALB 1 
şi f sau ALB II trebuie să. ne a dres ăm , Întotdeauna, celor dOR,?\. chestionare 
aJeALH. ele fiind singurele în măsură să ne informeze exaetîh acsastă-pri- 
:v inţă. Cele două chestionare ne pot spune dacă, exemplificînd prin problema 
urmărită de Ion Popescu-Siretean u, (termenul) doină sau (noţiunea) "doină" 
au fost sau nu programate pentru anchetare ÎP ALH. Hevenind la afirmaţia 
lui Ion Popescu-Sireteanu (: "In at.Iasele lingvistice româneşti nu s-a formulat 
o întrebare despre douu: [ ... ]") şi controlînd-o prin cele două chestionare, 
vom constata că ea este neadevărată pentru că în Chestionarul ALR 1, la 
p. U, sub poziţia 116,1 citim: "Doină [sensul]", iar sub poziţia 1 465: "Eu 
doiriesc". Să mai precizăm, În Încheierea acestei însemnări, d materialul 
nepublicat, sistematizat (ca şi cel publicat) pe localităţi şi .pe prohleme 
"întrehări") în cadrul arhivei ALB, poate fi oricînd consultat şi utilizat de 
către toţ.i cercetătorii limbii române care doresc să-I consulte şi să-I utilizeze. 

2 o Preferăm acest termen, deoarece, atit sub aspectUl conţinutului (, al fe.nomenelor 
lingvistice sau, mai bine, al faptelor de limbă, dar şi de altă natură, programate spre anchetare) 
elt şi al formei (",al formulării şi definirii şi prin Intrehare a "ee"-ului programat spre interogare), 
ci este mult mal exact (cum vom demonstra eu un alt prilej) dnd este vorba de eele două ches- 
tionare ale ALn. 

21 Şi nu 48 cum afirmă S. Puşeariu In [Prefal.aJ la ALR 1/1, p. 8, 
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:1. nOllilcuvinte despre lecturn hărţilor Iexleale onomasioloqic« 
Citim şi (iarăşi) cităm, de astă dată. din Valentin Ţurlan, Termeni pentru noti- 

unea.boltă' În ZOlW Fiunări], În "BuletinulUniversită\.ii din Galaţi", Iasc. 1, Şti. 
inţe sociale şi umaniste, anul V I, 198, p. 78 : .,Situaţia întîlnită de noi pare să. se 
confirme şi prin datele inregistrate deALH III, hărţile 831, Baltă şi 83G, 
Lae. 111 zona de Care ne ocupăm, ane.hef.atorii au notat pe prima hartă denu- 
mirile [apşă (punctele 88() şi 872), zăton (punctulSââ) şi haltă (punctele 88fi 
şi 872)', iar pe cea de a doua fjhioi (punctul (j82), jaIlşă (punctul 7(5), baltă 
lungă (punctul 881:l) şi baltă (punctele 872 şi 8HU). Din el a tele AL R- 
u lui, se i m pune, d u p ă c u m se ve de, a b s e nţ a te r m e n u- 
1 11 ilae în plin etc 1 e a f 1 a t e p e ITI CI 1 11 1 f 1 u v i li 1 u i [ ... J" (spa- 
!ierea noastră '-- I.M.). 

1 : Mai Intii, se impun următoarele mici obs ervaţîi : nu "anehetatorii au 

notat", ci anchetatorul a notat, căci ceea ee, în mod greşi t şi confuz, se nu- 
meşte (pe supracopertă, copertă şi rectoul foii de titlu) Ailasul lingvistic 
român, serie nouă =, în realitate (cum, de altfel, se şi indică,începînd cu 
vol, 1 TI, pe versoul foii de titlu). Afla" ul lingvistic român II (vezi, supra, 
însemnarea nr. 2); - japşii in ALE II, s.n., vnl. III, h, 831 este înregistrat 
în punctele 682· şi 705 şi nu în 88() şi 87G; -- punctul 893 =, în reali- 
tate, 899. 

După corectarea. acestor mărunte greşeli, să spunem. că hărţile 831 şi 
836 sînt hărţi lexicale on o In a ti i () log i ce. neinterpretative ; . In prima 
sînt. cartografiate răspunsurile obţinute." (in ULl] 1 a dresării unei întrebări 
ouomastologice indirecte) pentru noţiunea c. "apă stătătoare, mai 
ptrţin adîncă" (vezi legenda hărţii, secţiunea 1), iar în cea de-a doua, răspunsu- 
rile obţinute (tot-printr-o întrebare onornasiologică indirect ă) pentru noţiunea 
"lac". Intr-adevăr, în punctele 872, 88fi, 89!J, 705 şi G82 termenul lac nu 1'i- 
gurează printre răspunsurile pozitive înregistrate de E. Petrovici pentru cele 
două noţiuni preoitate, ceea ce, Însă, nu înseamnă că "dindatele ALB-ului, 
se impune, după cum se vede, absenţa termcnului lac în punctele aflate pe 
mallll fluvitţlui", e i 11 11 mai ş.i n um a j e ă, în punctele respective, 
term.enul lac nU a. fost Înregistrat: pentru no.ţiunile 
"l>altă" = "apă. stă,tăloare, mai puţin adîncă" şi "lac". Aceasta şi numai 
acea.sta este formular.a exactă a inform aţiei rezultate în urma efectuării 
unei lecturi inverse •.. ( terminologice şi seuwsiologice) aplicate (exemplifi- 
dnd prin. cazul .aici discutat) celor două hărţ.i lexicale ollomasiologiee, ehiar 
dacă aneheta pentru ALB II .11U ar fi prograluat, sub poziţia 2 507 din ches- 
tionar, şi o documentare onomasioIogică pentru"baltă de ploaie" şi. chiar 
daeă răspuns urile înregistrate pentru aeeastă noţi une (care aparţine acelu iaşi 
eîmp semantic) nu ar fi fost. publicate tot în ALB II, s.n., voI. III, h. 830, 
hartă intitulată "Bălţi (dc plMie)" şi plasată În stînga hărţ:ii 83l. 

I Cercetînd, însă, şi această hartă, la eare ne trimit notele de sub III din 
legenda hărţilor8i31 (: .,A se compara cu h. precedentă") şi 8:3G (: "A se eom- 
para eu hărţjle 830, 8:)J "), vom descoperi 61 termenul luc esteeullOseuL in 

punctele 8!JH, 70("5 şi G82, Că în puncl.lll 682 termenul fac este cunoscut s-ar 
fi putut afla dinhart.a 8:31, dadi s·ar fi citit legenda (care nu este uu simplu 
decor, ci parte eomponenHt a hăl'ţilor), unde, sub II, pentru tî82, esLe rldaetată 
următoarea notEI: "LACUrU sînt pe cimp, dup[\ ploaie"" 



7 DIN lNS}JMNAHILE UNUI H.FiDACTOH 

AN"10TAZION 1 ll'lil\ HED ATTOFlE DEI.L' st.« CI lI) 

Nellc presenti not e , J 'a II tore ( reda t.tore delJ' Al/unle lingu/sliea romeno ), da nil Ia l.o 
(ce, 1), analiza la jnorlal i l.a (ce· Il o 11 Il II i ta r i a e, qualche voIta, s Il a fI,] ia t a) con Ia 
qual e le forme (non ullitarie dal punt o <li vlst a sl llablco) delhI sl.essa parola dcl tipo: a} funi!l/ 
hine, uIIghie/ullul!lC, ceC'.: h) U! Ij ('/C/iI\H', (i)taliaJl/(i) lli 1 ilUl , ecc:,; c) ple?apii/pJţ?upă ecc.,- 
forme reglstrate e st.ampat e f (> net 1 C il m e ti t c l1E]lG versiune non interpretativa dell' l1LlI _ .. , 
s orio state interpretate f o n e 111 il tic il IJl C 11 t C nella puhlilicaz ione (e) interpretati va dcllo 
stesso materiale delJ'ALH, e, da lal tro la to, anunenda alcune Dffermazloni che riguardano 
il contenuto dcl questionart dcll'11LR ( 2) oppure il contcnut.o c, soprattutto, la Iet.l.ura delle 
carte lessical! onomasiologiche (,c ::l). 
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