
1. TEORIE ŞI l\lBTOD.Ă IN DIALECTOLOGIE 

DIVEHGEN1'A DIALECTALA ŞI IN'fEHCOMUNICAHE 
DE 

I·:J\fANUEL VASILlU 

1. Consideraţii preliminare, Se co nsi deră de obicei că posibilitatea de 
inleleqere reciprocă (= Intercomunicare) între vorbitori a două idiome diferite 
(grai uri, dialecte sau chiar limbi) este în strînsă dependenţă de gradul de 
asemănare (sau deosebire) dintre cele două. idiome: eu cît asemănarea este 
mai mare, eu atît dificultăţile de înţelegere sînt mai miei, cu cît asemănarea 
este mai mică, cu at.ît dificultăţile sînt mai mari, cazul limită fiind acela în 
care intercornuuicarea este irealizabilă. 

Asemănările (deosebirile) dintre două idiome, descrise În termenii uzuali 
ai lingvisticii structurale de inventar/distribuţie. eventual in termeni de in- 
ventar/reguli (de bund ţormareş par a nu putea fi în mod clar corelate eu di- 
ficultăţile sa li absenţ.a dificultăţilor in procesul de intnrcorn unicare : este o 
constatare empirică aceea că intercomunicarea se reali7ţază în grade d.iîeriie 
între vorbitori ai Unor idiornc cu structuri care au aprbximativ acelaşi grad 
de asemănare. Pentru a nu lua in considerare deeîthl'ivelul expresiei sonore 
(nivelul fonetiejîonologie), ne putem referi la următoarea situatic : dialectul 
dacorom ân şi cel istrorornân sînt foarte asemănătoare din punctul de vedere 
al structurii fonetice şi Ionologice ', Cu toate acestea, intcrcornunicarea dintre 
un vorbitur al dacorom ânei şi unul al istrorornânei nu se realizează eu diîicul- 
Uiţi mai mici decit aceea dintre un vorbitor al rcmânei şi un vorbitor al 
limbii italiene". 

Mai realist ni separe să considerăm că posibilitatea pe care o are un 
vorbitor al unui idiom, LI' de a înţelege Într-o anumită măsură ceea ce se 
vorbeşte într-un alt idiom, L2 (pe care nu-l cunoaşte), este dată de fa ptul că 
vorbitorul respectiv reeunoaşto în propoziţiile emise În L2 un număr de cu- 
vinte din idiomul pe care îl foloseşte în mod curent. Cu cît mai mare este nu- 
mărul de cuvinte recunoscute (sau recognoscibile), eu atît înţelege.rea este 

1 Vezi Mat.ilda Caraglu-Mariuţeanu, Compendiu de diolcctoloqi«, Editura Ştiinţ.ificu şl 
Enclclopedlcă, Bucureş .. ti,197;5, p , 1()2, 194, pent.rutnvcntnrul fonemelordin istroromână ; pentru 
j nvsntarul fonemelor din da coromână (= limba română literară), vezi G. Hammarstrom, "The 
Romanca Langnagcs", in vol , .Jarnss M. Anderson and 30 Ann Cr eore (eds), Readinţjs in Ro- 
mante Linţjuislics, [Monton], The Hague, Paris, 1972, p. 53, 

2 Pentru inventarul de foneme al limbii italiene, vezi Hammarstriim, loc. cit. 
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mai largă ; cu rît recunoasterea !'ste mai eorectă, cu atît intelegerea esl.e mai 
exactă"Situ'lia la care ne 'referim ni separe a fi un caz part.icular al procesului 
de înţelegere Între doi vorbitori, independent de faptul dacă folosesc sau nu 
acelaşi idiom: lăsînd la o parte aspectele legate de gramatică, putem spune că 
un vorbitor, z, inţelege ce spune alt vorbitor, y, în măsura în care poate să 
identifice în cuvintele din rare sînt alcătuite enunturile emise de y cuvintele 
din propriul său stoc lexical; dacă "pronulr\:ia" lui y este într-o anumită 
măsură rlilcrit.ă de a lui z, :r îrrtimpină anumite dificultăţi de înţelegere; 
dacă !! va folosi cuvinte care nu fac parte din st.ocul lexical al lui x, acesta 
din urmă va întîmpina, de asemenea, anumite dificultăţi de înţelegere. Si- 
tuaţia În care y vorbeşte un alt idiom, 1.2 (diferit de LI, vorbit de z), se poate 
defini în anumite cazuri ea situaţia în care 1] foloseşte o pronunţie care diferă 
sistematic de pronunţia lui x, stocul ele cuvinte al celor doi vorbitori fiind în 
parte acelaşi, iar pronunţia lor păstrînd ,anumite elemente comune. În această 
situaţie, x şi!! se Înţeleg deşi vorbesc idiome diferite. In cazul în care il foloseşte 
un idiom în care cuvintele a uun fonetism care nu are nici un element comun cu 
fonetismul cuvintelor folosite ele x, iar diferenţele fonetice dintre cuvintele 
folosite de li şi cele folosite de :r a LI un caracter total iwsisieuiaiic, înţelegerea 
dintre x şi y este imposibilă. 

În cele ee urmează vom Încerca SEt formulăm în termeni mai exacţi 
acest mod de a înţelege intercornunlcarea dintre un individ, .r, care foloseşte 
Lin idiom, LI, şi un individ, !], care foloseşte idiomul L2' pe care x nu-l cunoaşte. 
În raport cu sistemul de ('oueepte pe care îl vom schiţa, este nerelevant faptul 
dacă LI, L2 sint limbi diferite sau sînt dialecte sau suhdialecte sau graiuri 
ale aceleiaşi limbi. Este însă evident că sistemul este valabil pentru situaţia 
în care L],L2 sînt dialecte sau graiuri ale unei anumite limbi. 

Ideea că un cuvînt oarecare, e', din L2 nu este altceva decît cuvîntul c 
din Li> cu anumite dif crenţ.e (sistematice) de pronuntare (diferenţe fonetice), 
va fi exprimată cu ajutorul conceptului de trans pozabilitate-, Întrucît aspeot.ul 
cel mai important pentru discuţia noastră este asemănarea dintre două cuvinte 
din limbi diferrtevom introduce ideea de siruclur ă comună (a unei astfel de 
perechi de cuvinte). Struet.ura comună care caracterizează o pereche de cu- 
viule favorizează într-o măsură mai mare sau mai mică recunoaşterea unui 
cuvînt c' din limba L2 de către un vorbitor al limbii LI (care nu vorbeşte 
limba 1,2); vom vorbi deci de probabilitatea de recunoaştere a unui cuvint c' 
dintr-o limbă L2 de către un vorbitor al limbii Lj, In sfîrşit, eu cit numărul 
de cuvinte eu o anumită probabilitate de recunoaştere este mai mare, în 
raport eu totalitatea cuvintelor din 1,2' eu atit probabilitatea ca un vorbitor 
al lrmhii LI să Înţeleagă pe un vorbitor al limbii 102, deci probabilitatea de 
intercomunicare este mai mare, 

3 A, Meillet, Ungllisliquc historique el linquistique generale, [Champlon'[, Paris, 1921, 
I'. 8) : "la constatntion de la parent.e facilite beaucoup l'apprentissage (les langues eu pareil cns : 
la scule correspondance espagnol h = italien et fran<;ais l hit prevoir la forme de beaueoup 
de mbts, eomme esp. haba Hal. (apa, fr. repe; esp. hacer= Hal. facere, fr, {(lire; etc." Se poate 
observa că no ţiu nea de iranspozabtlifafe pe care o introducem nu este decît o generalizare :; 
ideii citate mai sus şi o transpunere . perfect justifieabilă, credem -- a acesteia din domeniul 
Înpdţdrii limbilof,în aeela al in/clegetit între doi vorbitori care vorbesc idiol11e distincte, dar 
înrudite, Noţiunile pc care le introducem in plus nu fac deCÎt să dezvolte şi să preeizeze idtea 
formulată de A. Meillct. 



2. Cîteva convenţii terminologice şi de nota!ic.Cousiderăm ca orice 
cuvînt, c, dintr-un idiom oarecare este un şir de sunete (foneme), <::-::r" ... , Xn >, 
unde subscripLele 1, ... , Il indică poziţia pe care x o ocupă in şir (= primul 
sunet, al doilea etc.}, Sunetele care apar în două poziţii distincte, i, j, pot fi 
distincte (XioT XJ) S<lU identice (Xi=:rj)' Spunem eă un cuvînt de forma :1'[, ... 
xn> are lungimea n. Notăm lungimea un ui cuvînt oarecare, c, prin },,, (de 
ex. pentru cal, Ac =<n. Numim vocabularul unui idiom, Lj, mulţimea cuvin- 
telor din LI, pe care o simholizărn prin VD,. Apartenenţa unui cuvînt la vo- 
cabularul unui idiom oarecare, de ex, L1> prin CE VL1. Simbolizăm prin se 
semnificaţia unui cuvint oarecare, c. 

Dacă două cuvinte, e, c'; pentru care avem c c: VL,şi c' c: FL" sînt 
astfel încît oS/2' ., spunem că e, c' se găsesc intr-o riIaţie de troductibilitate, 
pe care o notăm prin T(e, e'). Prin tra ductihilitate nu inţelegem altceva decit 
identitatea aproximativă de sens dintre două cuvinte din dOU[1 idiome distincte, 
aşa cum aceasta apare, de. ex., în dicţionarele bilingve (atunci cînd acestea 
există), care "explică" cuvîntul c din LI prin c' din L2 sau în explica] ia pe 
care un vorbitor al idiornelor Ll,L2 o poate da cuvîntului c, prin c' (explica ţie 
de forma .c diu LI Înseamnă c' în L2"). 

Prin reguli de core<;pondi'n!â ([ondicii) desemrăm mulţimea Iorrnulărilor 
de tipul "sunetului x din LI li corespunde sunetul y din L2' în contextul .... " 
(de ex, dr, ă, 1: megl. Q În poziţie accentuată ; dr. 11 : il'. r În poziţie int.ervo- 
calică), Simbolizăm prin I{(x, y) o anumită astfel de regu/[, care pune in 
relaţie sunetul z din LI CII Y din L? ln cazul în care-unui sunet, z, din Lr-.o 
anumită poziţie din LI îi corespunde eu regularitate absenta oricărui .sunet. În 
L2 (== îi corespunde un "zero f'onic"), spunem că, În R"(.:r, il), are loc y=o 
(de ex, dacă LI este arornâua şi L2. dacoromâna, p utcm spune că, În poziţie 
finală, postconsommlică (exceptind grupul Cţ) puLem vi)1'bi de o regulă de 
forma Ha(ll, y) şi il=0. Dacă într-o pozi!.ie determîntă în cuvînt, unui 
"zero fonic" din L, îi corespunde ÎIl L2 un anumit sunet,/spunem eă regula de 
corespondc.n(ă arc forma H"(:r, u) şi .1>=0 (o astfel q 'regulă exprimă feno- 
menele regubte de proteză, epenteză ete.). Prin BCL,,, desemnăm mlllţ.irnea 
regulilor de comspondenţă dintre LI şi 1.2, unde Ll este luat ca termen de 
referinţă; în acest caz, dacă H"(:t, y)c:HCL" L" .:r' aparţ.ine la LI, iar il 
aparj:ine la L2• 

3. Tl'ansl)ozitic. Spunem că un cuvînt, e, din Lj este fl'anspozabil in 
L'2) atunci cînd, pornind de la forma fOlJetică a cuvîntului c, se poate construi, 
pe baza unui număr de reguli din HeL" L, şi numai pe această bază, un cu- 
vînt c' din L2' pentru e,ne '1'(c, c') să aib[l loc. De ex., pornind de la rom. lit. 
vede se poate eonstrui forma Vf;;.IÎe din grai urile de vest ale dacoromblnei, 
pe baza regulilor rom. lit. "e: dr. vest.  in poziţie accentuată atunci cînd 
urmează un e" şi pe baza regulii de pdatalizare a denlalelor. Pornind de la 
dr. lînă se poate obPne mgl. lQnă pe baza regulii "elr. <'1, 1: megl. Q în pozipe 
aCCf.ll tuată". 

Definim dupll cum urmează rdaţ.ia de transpozabilitate explicată mai 
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sus: 

3--1. Tl'allspozabilitatc. Fie c·c <Xl' .'"' Xm:::> un cU\'Înt oarecare pen- 
tru C8 re CE VI., are loc. Fie li.Cr" L, mulţimea reguJ ilo!' de eorespOnd(llţr, 
dintre LI' L2• 
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Cuvîntul c este transpozabil În L2 dacă există un c'= <1/1, , ... , Ym > E 
Ei VL" astfel încît următoarele condiţii să fie satisfăcute: 

(i) T(c, c") să aibă loc; 
(ii) Pentru fiecare i(l is; m), una din următo n ele condiţii să fie sa- 

tisîăcută : 

(a) să existe o regulă, Rit E HeT,,, L" astfel încît R"(xi• Y;) să aibă loc 
sau 

(b) xj= Yi să aibă loc. 
(iiii) În cazul în care mi' n, să existe cel puţin o regLlIă, R" E RCr." 1., 

astfel Încît R"(:r, y) să aibă loc şi X='0 sau Y=0, dar nu amîndouă, să fie 
adevărate. 

După cum se observă, :3 --1 prevede ca primă condiţie pentru a pu lea 
stabili că un cuvînt din LI este trauspozahilîn L2 o asemănare de sens între 
cele două cuvinte (i) ; prin (ii) se formulează cerinţa ca fiecare sunet (fonem) 
al cuvîntului c să poată fi pus, printr-o regulă generală, în corespondenţă cu 
sunetul aflat în poziţie identică în cuvîntul c' sau să fie identic eu acest sunet; 
prin (iii) se arată că, în cazul în care c şi c' au lungimi diferite, diferenta de 
lungime trebuie să se datoreze unei (unor) reguli prin care un sunet dintr-o 
anumită poziţie a unui cuvînt să fie pus în corespondenţă cu un "zero Io nic" 
dm celălalt cuvînt. E x e m p 1 e : dr, lînă este trauspozahil în mgl. Întrucît 
în mgl, există un cuvînt, lonă, cu acelasi sens; cuvintele au lungime egală; 
sunetele din poziţiile 1, 3, 4 sînt identice şi există o regulă care stabileşte că 
unui ă sau i din dr. îi corespunde sub accent un Q în mgl. Cuvîntul dr. vînt 
este transpozabil în ar. întrucît în ar, există un cuvînt eu sens asemănător, 
vin/Il; lungimea cuvîntului dr, este 4, a celui din ar. este 5; sunetele din 
poziţia 1, 3, 4 sînt identice; există o regulă în acord cu care, după labială 
Înainte de n + consoană, unui dr. i îi corespunde în ar. un i : există o regulă 
care arată că, în poziţie finală, după consoană, unui "zero Ionic" din dr. îi 
corespunde un r ll: (plenison sau devocalizat) În ar., fapt care explică diferenţ.a 
de lungime dintre cele două cuvinte. In schimb, cuvîntul rom. cal nu poate 
fi transpus în franceză, întrucît cuvîntul f'r. cheuol satisface condiţia (i), dar 
nu satislacecnndiţi ile (ii) şi (iii). 

Dacă două cuvinte, c, c', satisfac coridiţ.iile de suh B 1, spunem că 
relatia TB.(c, c') are loc. 

3-2. Transpoziţie. Fie CEVL, un cuvînt oarecare din LI' Dacă există 
un cuvînt c' EVL, astfel Încît relaţia TH(c, c') să aibă loc, spunem că c' este 
transpozlţia lui C In J'2' 

Conform eu :J --2, spunem că 19nr'! este transpoziţia dr. lînă în mgI., 
că uintii este transpoziţia elI'. vint în ar. ; dar eli fI'. cheval nu este transpozi'ţia 
rom. cal în fI'. 

4. Structură comună şi probahilitate de reculloaştere. Asemănarea din- 
tre două cuvinte se poate' determina în mod foarte natural prin număru I de 
sunete identice pe care cele două cuvinte le au în comun În pozjţiilei dentiee. 
Este foarte natural să spunem, de ex., că dr. vînt şi ar. vinil! seamănă, Întrueît 
în poziţiile 1, 3, 4, au sunete identice; în sehimb, elr. viespe şi ar. !Jaspâ sea- 
mănă în Illai m.ieă măsură, intrucît nu au sunete identice deeît în poziţiile 
4 şi 5. 
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4-1. Structură comună, Fie Ci transpoziţia în L2 a cuvîntului CE VI,. 
Cuvintele c=<xl, ... , x ;.» şi e'=<Yl>· .. , Yn> au o structură comună dacă 
există un i (1,,;; i,,;; m sau 1,,;; k n) astfel încît :ri'C' YioF 0. 

Prin 4 -1 se arată că este suficient ca, într-o poziţie determinată din- 
tr-un cuvînt C şi În poziţia corespunzătoare din transpoziţia sa în L2, ,,;[1 apară 
unul şi aceiaşi sunet pentru a spune că c şi c' au o structură eomună.Este 
evident că dr. oln! şi ar. uintu au o structură comună, după cum au o structură 
comună dr. oiespe şi ar. yaspă sau dr, lînă şi mgl. lo nă. în schimb, dr. cal 
şi Ir. cheoal nu au o structură comună, întrueît fr. cheual nu este o transpoziţ.ie 
in fr. a rom. cal. Trebuie, de asemenea, admis că cir. eal şi ir, ea au o structură 
comună, Întrucît eri este o transpoziţie, iar în poziţia ] ,în ambele cuvinte, 
apare sunetul c. 

4·--2. Măl'imea strueturii comune. Fie c, c' două cuvinte pentru care 
TH(c, c') are loc. Numim mărimea structurii COIIIUlIe fLc'c" a cuvintelor c, c' 
numărul de sunete care alcătuiesc struduracomunii .<1 cuvintelor c, c', 

E x e m p 1 e: în cazul dr. lînă, mgI. lo nă, avem f.LC'c.=3; pentru dr. 
vînt, ar. uintu, avem fLe' 0,=3 j pentru dr. uiespe, ar. yaspă, avem fLe,c,=',2; 
pentru rom. cimp.; it. campo, avem fLe> c.=3 . 

Între mărimea structuril comune a două cuvinte şi probabilitatea ca un 
vorbitor să recunoască un cuvînt al propriului său idiom În structura fonetieă 
a transpoziţ.iei acestuia (În alt idiom) există o relaţie directă : eu cît structura 
comună are o pondere mai mare în structura celor două cuvinte, eu atît 
probabilitatea ele recunoaştere este mai mare. în aceste condiţii, dat fiind 
un cuvînt c şi transpoziţia acestuia, Ci, este firesc să raportăm mărimea struc- 
turii comune (fLe'c') Ia cuvîntul cu lungimea cea mai mare (în cazul în care 
cele două cuvinte au lungimi diferite), întrucît structura. comună apare pentru 
vorbitor eu mai puţină claritate În cazul în care aceasta reprezintă o portiune 
mai mică din structura unui cuvint şi poate fi degajată,jÎll consecinţă, cu mai 
mare dificultate; este mai greu de degajat structura c(jfUună a perechii viespe! 
yaspă decit a perechii ointţointu. , 

4--3. Prnhabilitatea de recunoaştere. Fie c' transpoziţia în L2 a CUVÎll·· 
tului c din Ll; fie I.c lungimea cuvîntului c, Ac"; lungimea cuvîntului c' şi 
fLc' o' mărimea structuri i corn une a celor două cuvinte. Probabilitatea de rc- 
wnoaşlel'e a ellvÎntului c' de către Ull vorbitor al limbii Ll este 

. fLe, c' _ =p,e 
Max(Ae, !\c') • . 

în 4 -3, prin Max(Ac' Ac') indicăm faptul că. fLe' c' se raportează la 
cuvîntul eu lllngimea cea mai mare. Pentru a reveni la exemplele discutate: 
pentru dr. linâ., mgI. IQllă avem Pte=3j4=O,70; pentru dr. lJÎnt, ar. lJinllI 
avem P'=3/5=O,(}O; pentru dr. viespe, ar. yaspâ avem Pie=2/6=O,30; 
pentru rom. cimp, it. campo avem PY=3/5=O,60. 

Se observă că Înrudirea mai strînsă dintre două idiome nu determină 
cu necesitate o probabilitate mai ridicată de .recunoaştere: un vorbitor al 
dacoromânei va recunoaşte eu o probabilitate mai ridicată it. eampo decît 
ar. yaspâ. De asemenea, la acelaşi grad de înrudire Între idiome pot COl'es'· 
punde probabilităţi de recunM\şlere diferite, de la trf.lnspoziţie la transpoziţie : 
pentru UIl vorbitor al cir., probabilitatea de reeunoaştere a transpoziţiei 
YlIspă este mai mică decît a transpoziţiei vIntl/. 
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5. Probabilitatea de intercomunicare. Există, desigur, o multime de 
aspecte carcpnt fi luate în consideraţie atunci cînd vorbim de probabilitatea 
ea un vorbitor, .r, al idiomului LI să înţeleagă ceea ce se spune într-un idiom, 
Lz, pe care nu-l cunoaşte. Aspectul la care ne vom referi este următorul. 
Propoziţiile Iornrulatc în L2 sint toate alcătuite din elemente din VL,. Proba- 
bilitatea ca o propoziţie din 1,2 să fie înţeleasă depinde de probabilitatea 
de recunoaştere asociată constituenţ.ilor ei. Altfel spus: dacă există o probabi- 
tate determinată de recunoastere asociată cuvintelor din V r." atunci aceas- 
tă probabilitate determină şi înţelegerea probabilă a propoziţiilor formula- 
te în 1,2' 

Pentru a determina probab ilitatca asociată fiecărui element din V Ţ" de a 
fi recunoscut de către un vorbitor al idiornului LJ, ni se pare natural să 
raportăm numărul cuvintelor transpozitii din LI în L2 cu o anumită proba- 
bilitate de recunoaştere, să spunem PiC >0,50, la totalitatea elementelor din Vr.2, 
Notînd prin n numărul cuvintelor pentru care pr">0,50şi prin Nv numărul eu vin- I, 
telor din 'h" vom defini probabilitatea de intercomunicare cu ajutorul vo- 

. TI 
cabularului VI., prin p'tn=, N---' Este evident că, pentru n=NVL avem pin =" 1, VL2 1 
iar pentru TI==0 avem pjn=0. 

în cazul în care facem pre >0,50, VOm spune că pin măsoară pentru 
orice element din VL, probabilitatea ea acesta să fie mai curînd recunoscut 
deoît lnerecrrnoscut, In cazul în care facem P'" >0,80, pin măsoară prohahili- 
tatea ea orice element din V t., să fie recunoscut eu o certitudine mai mare 
decît 0,80. Dacă facem pre= {, pin măsoară probabilitatea ea orice elemen t 
din VL, să fie recunoscut eu certitudine absolută. Aşadar, cu cit vom alege 
o valoare mai mare pentru P'", cu atît pin Va măsura probabilitatea unei 
t ecunoaşteri mai sigure, deci vom putea vorbi ' de probabilitatea unei iuter- 
comunicăr-i mai sigure, pe baza vocabularului VL" între un vorbitor al idio- 
m ului LI şi un vorbitor al idiom ului L2' 

DIALECTS AND INTERCO,\1MUNICATION 
ABSTRACT 

Th e usual clalrn is that the mutual understanding (c=intercommunication) betwecn the 
speakers of two dlfferent (sub) dlalects (or even languages) is dlrectly dependent 011 thc sirni- 
Iartt.lesrdlsstmltarttles between them. 

It seerns, however, t.hat structural simllarttlcs (dissimilaritics) accounted for in terms 
of Inverrtory and dlstrfbut.lon cannot be always put into some relevant relation to the degree 
in which the intcrcommunicatioll rcali7:es: therc are cases in wlîlch the intercommunication i8 
realized in difffcfcnt degrees between spcakers of languages (dialccts) displaying approximately 
the samedegree of Similal'ity. 

An alternative procedllre i5 proposed. Instead of the structural similarity, some othcr 
parameters arc taken into consideration. These parameters.can pc cOlT'elated in a more reas.onablc 
and intuitivc way witlI tlie dcgrce of intercommunicabiJity. In order to obtain such an account 
tlle followiI1g coneepts are illtroduced : (a) Iransposable word pairs; (b) identlficaiion probaZ,ili/y 
(associO!ed to eac]z lmnsposable pair); (c) lhe intcrcommulIi.cafioli ptoZ,abilily is given by the ratio 
betwecn the total number of words displaying tlIe identification probability P ;(P ,>0) a nd tll0 
total Tmmber of lexical cntrics from tll0 lcxicon. 

\Vhen the Da/ac of P·i is 13ken into cOl1sidera'tion, tlle qua/ily of tlIe intercomrIlunication 
cau be ctderl11ined : tlIis qualityis (\ircclly dependent on the value of P i. 
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