
DESPRE GL,OSARELE CULEGE,RILOH ŞI COLECTIlLOR 
DE FOLCLOH 

ION NUŢĂ 

O. Apariţia unor, culegeri şjc;olecţii. de, folclor ,1 trezit întotdeauna ,un 
in tere:;;, aparte lingviştilor şi, în specia l,aceJora ea re lucrează la elahpr\lTea 
T>icţionamllli limbii române sau la redactarea unor gl()(1re regionale cu .ca.racter 
gelwral sau terpj!lOlogie. Faptul căaici s-ar putea găsi cuvinte noi, va riariteş i 
seWHrri neatestflte, a fost hotărîtor; iar dacă., volumele rcşpectivesint i.nsoţite 
şid,eglosare, interesul devine şi mai mare. Dar cum s-aufăcu]; şi cum se mai 
alcătuiesc lneăglosartole acestor lucrări este o problemă esenţială, pe cp,re 
încercăm.aici, după parcurgerea unui număr ma re de volume (ecanO" <îpfir\lte 
după iJnul19(}O), s-o analizăm, evidentsumar, şi să vedem înec rnăr;llrăelepot 
rpreZe)lta 'l111 punct de plecare în realizarea unor ample opereIexiccgrafice. 

CU Obligatoriu, fieeareartieol alunui glosar, printre altele, trehlJiesi'i 
cuprind ă: Cllldntul-fillu,i.nrliwţiile gramaticale, sensul paf/ina s;:mnwnă,rul 
piesei în eareapare termenul. 

1. Cuotntul-titlu, în general, este bine stabilit şi, de cele mai ţtmlte ori, literarizal (uneori literalizat) corect, dar există însă destule situaţiL:ţînd acest 
lucru .esential este total neglijat. :' 

l.1.înunf'!le culegeri şi colectii de folclor apar cuvinte-titlu improprii, 
lastabilirea,cărora autorii nu nu luat în consideraţie corespcndeuţelevdiutre 
pa.rtlcula rităţile fonetice ale unui grai şi limba literară. r 

1.1.1. Cazurile frecvente, unde cuvintele de bază ap ar prezentate sub 
forma lor Idneticăţdialectală). sînt acelea care redau intact dentale, nazale, 
frkati'Ve, oclusive velare palatalizate etc. Te întîmpinăla tot pasul termeni 
hibrizi, pl'ezentaţiîntr-o diversitate de sisteme de rrotaţ.ie fonetică, de cele 
mai multe ori "interprelări" discul ahile şi aprnximntivevdmprovizaţii care 
denotă 'amatorism şi incumpe.ten ţă adesea alarmantă. Cităm citeva.exsmple ; 
bet1t;jie"JjMIă",bind'w "stomac", blond'ăltesc "lovesc", boi'ejw'le"botez", caniş 
"pi}){ten eioc",cît'inflw1 "încet", J)m1işlI "nume", (['enl "înspre", d'i!Llesc, "pe- 
trec", d'l'sa;i "traisUI dl1b]{1 pe spate", ('cşl'il "vopsit", hinl'e(/lu!"partecom- 
l)()IlenIHi.a eă1'l11'ei", hod'i rÎÎ "odihni", Împt'isfl'eşie "ornamelltează"" jirăbd'i 
"tin stiI nud luare de fire de eînepă", II111ŞI'i aite! "acoperib{l cu muşchi", pol'iciî 
,;fa l'maeie",sITopl'i "stropi'\şt'ilbllraUi j,tu\hu re", l' fi le "eheiie/' , i'emel'ell 
"cimitir", f'ibneald "oclihnll", i'inilln "Închinăm", l'isâlif/l "mîncare (le jleune", 
t'irateisa "chiralei5a' pei'e ,;ve<:h(''' (DEJEU, D.); eliTe/a "varz{I", ibd'i "a 
iuhi", IÎerle ,,!HJCTU" (MEDAN, C.); Nelar "c[llnal'f!",keWriţ(l ,,;;lbpinachel,l)'ţlluJ", 
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kicuică "CU picăţele", lirfioll "eeaUI de ingeri sau de draci", 2!Îicit "zvînt.at." 
(MI:HALCEA, D.); f'elşig"che!tuialii" (ANTOLOC;IE 1VJAH.). 

1.1.2. O situaţie aparte prezintă glosarele care insotesc capitolele yo- 
lurnului DIACONII, C. Avem dc<{ face aici, În fond, cu nişte simple liste de 
cuvinte, în marea lor majoritate cunoscute, care refle('[1\, în gelleral, evoluţia 
şi stadiul actual al unor anume termin ologii populare. Criteriile de selecţie. 
interpretare şi redactare par '-1 fi anume dmLate, pentru a evidenţia, eu orice 

preţ, oriiJ:ditH t ea şi, poal e d e aceea, corrl.ra vi n norrnclorIexicografice. Defi- 
niţiilornecla şi' incoinplete, neriginoase lipsei indieaţillor gra- 
maticale li se adaugă şi faptul că,' În totalit<!tea lor, cumniele-iiilu sînt redate 
şi transcrise fonetic. Dar surpriza nu vine numai de aici, ci, mai ales, de la 
felul cum se realizează t.ranscrierea ro transcriere Ionetică inexactă, Iără nici 
un suport ştiintific, o combinaţie nefericită a mai multor sisteme, cărora li se 
adaugă un altul, care se vrea eu orice preţ "original", 

Iată., îneontinllare, eîtev .• excnlple :, U ,. fial, slab. percep Libi! şi.i seu 1'1 
final sînt notate, dar eu semnul care 111 a rehează(.lemennlleonsOIianbc al 
diflonţi (bâsm(l,gâlbini etc); frieaiivelealveolopalatale letip 
sînt redate priil orespolldentele lor hănăl\;ne. (5,i :,bâ,qin, .. epu({, . 
afrieatel,ealveolopalataIe (e, m apar trânscrise ea ,in i\laralnnreş(c'7= .. ' ..... ' 
sâ('eloşj, .obfjeli),; " fricativa pata IOqIveolară (,D este redată prin •. z(cziZbi, zăU) ; 
ocJusiva.velară surdtpalatalizaUt (lf) este(](eplariV',Kl!;'lrhl) sau 
trnscrir, k (kilfn, kiâgu)' nazalizarea CSLeprlllllofal:ea cOllscranei 
l1ilale(insplinâ)şi pare. . , ...... " este urmată ()c1usi\:e 
vela re. (cr}li[JI1, iâr1ca). sali de, r (triro(U). 

Afteohservatiise referă In reela tea ti (izi tU, , 

idţâiY,Ia închidereb 'VotaleJOrfiniJ!e 'clşi 'Î. (morfşcr; Io/M(î ,etc,';' astfel. de [oTIn e 
mai apa : CAIETELE, IV : hlealwill, 'bu[fiti,corlall;CAIETELE\ p'olit- 
nUl; OPRIŞAN, F. : şleidl; lipsa lui i final mai alts hi ljlura!u15I!b5tanjjv.I()f 
şi adJeetivelor(li vin!, peSeţete. )!t(j, ,et,. 

5chltîlnesc U.ndA§ 
joritatea ctlvintelor, într"un Glosar 4fil '47&),SÎl1j 
âşaeuniafirniă după fOIH'tid{\ or:iginală" 

. (}1. XV TI), deti;C11 l1'l:J dVcrtentcfa Ul de transcriel'ea îlltJ;th'ni!1tiltâ;îll 
l\LH. Avem de·a fa mult cumi g!iI,!r'rlialectal(să zitem; tipo'l;teni;l), 
in care terrneniinu sînt fiterarizaţi (sau litcndizalj) drept urmare, greu 
de utilizat 'lnh-ooperă lexicografică, eum ar fi,de exen1phl"llLB. 

Cităm, 'În ccJIltinuare, c1tevasitnaţ.ij de iranscriere a.un·O'F·voca le,cfHl- 
soane şi grupelri,ebnsonantice" cazurile ca re ap{.J' frac:vellt fi. trebu:it 
să fie evitateîntrunglos(jrcc o ediţie de foldof. 

Legat semnal{:unredn rea eJenHmtul'ui conso)J,llllie dift()n 
gul ni (ai, bojerfLIl1, islQagăete."i, ahti. lscurt .fina 1 .(l!ftrl{L[ ,.lJQaeNrl, .,bllratf. 
găslîki,.În;,elaţ'f, mînălufl, /JuroTii ete.), .Înehidereavoealelol' . .f.illaIe., desch.iqterea 
vocalclor e şi acte" etc.. . 

Laconsoane situatiile·sînfmai numeroase, unele dinLreele.ehiar ineK- 
p1îeahile. înregistrăm aiipeeele "reprezentative:', ca re. reda.u intqct·allumite 
tipnIi de stmei'e, eUInar fi:,africata·. alvecîlopalatală. su.rdă8 :l!ede!aUJ.,Ce!I:f'.aş, 
greet, mieele, vindidr ete,; afrieatlhpalatflalVcolarflg (expJielIă\ ea "gc,gi", 
şi riu ea (). afrieafka J.eărlJ i elf'-men t·fricativ este, un j) ;ar:,qinÎel,eolă!ji con t/iar(J , 
rJigafâ,mărgelaIă; Il!!!!i eLe .. ; [I.S ("ce,.ci în rmlU· 
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're hănăţea nii:') :busiwnel, colCi.'iilti; {drmL1i,posi, .<Ud, .10I1c, su.i etc.i; oolusiva 
vela ră-sonoră.palataliza Ui /filat lI, .I}i răi(t.l,.rJi rt1U, i or.cjinlÎ etc. ; oclusiva velară 
surdăpaJatalizathlf: ](ll'i, lhLl'i,()lâş, râK:i.c, skilău, slâpa, ŞOJ{lIHI, 
tini!Celc etc. (uneori apare 1;, oclusivă velar2 surdă, identică eu c inkisof!, 
inslei mbul'llşhitof') ; f;'ica tiva. alveolopalataăă sun o ră rnuiatăc : lufă, loii pură, 

sun etc; li; ti cu p ronunţare muiată"): 
pâ/Selal, pâUii, iscşcol«, tsuuiea el.c.; a îrioata denLn15 sonoră <1, transcrisă d: 
("ufrieatăalr.ărui elementfricat.iv este un z muiat") : (12ollf, dzieâlnra âzicol ă. 
cIzirii!, repcdzuş, llrdzlfllffă et.c..: di eli cu pronunţie muiată"}: od1il1ă. 
oldze, udz! vedieraeLc.: consoanele d, n, t, t palatalizate : lmil'lfil, tul'i, 
ncrmed't e, oed'ero etc..; gl'igarll, hr11'csc, uiol'inăetc.; ullil/lie, dohă/zi, 
Jiei âul ii,JÎcucsl' esc. semen: e, ucl1'!ică, uraiâţâ ete,;a.ur' cşr, cor' elâ, cur' e, [er'i că, 
lăst1fuar'c, slralllr'i ete.; clşl'igCl, goşl'j, [Jl)l'icâ ete., etc. 

1.1.4. Aproximativ lafelproeedeaz5 şi Ion r.Il1şlea cÎi1d înt oenleşte glo- 
sarn.lla. '{()lUll111l ALEXICI, '1'., llIlde reproduce cuvintele rcspcetînd "valoarca 
f(Yrietieă a semllclol' folbsite" de e5Jre autor, 

Itxel11pliIieăllleeleafirmate doar prin citeva eaznri:i("scurtşi închis") : 
g/'erfă rînd de soleh'ţi",pullrU't';"plllgarii, pi1sIl['e ."fasolt\",tiimi;- 
fUI "cimitir" ete.;e (,.11 rostit mai de:whis") : bW:(>'u"leagăn", col'i.·rf'. ,;colilie", 
d'cl'l] "hore, CÎntece"; c ci") : Ucoş "hergheJegiîl"., cOZllWl'U "murdar", zl1N;rw 
"pungă încarese t.illC tutullul"; el,,!', l' ("muia!.i, Înaint.e de e, i"): cZ'el'e "hore", 
d'eloc ),imediat"gLld'i1'if "etlţeIe.le", {olt' (<; "dig", t'iri .. , Piri "ori .. , ori"; s (=ş 
care foloseşt.el1umai in Jocul sunetului C"); .5elureşlşe"".înştal{l"S()Cot(de 

"bucium" .up{jg j):' slrllzl1fiC1 "felie de piine", Uri "bnnl mic", 
zâi,,\7ai 1" 

1.1.5. semnalate pîniie; curn nedeLermină să' Mneluzionăm 
că un cuvint (lialeetaL(şinuiJurnai acc:sta)reclat În tramic'rierefonetieh nu poate 
,şi nutrebuii:să figureze niciodatiî ea termeDAitluÎl1HsUel de glosa re, pentru că 
e:lnu este capahil de a 'suplini ealităţ.ile şiflll1cţiile acesLui<i, Srl; evidenţieze 
caracterul lexi eografic al 1 ucrării.Da că totuşi autori iaiei în d iJcu ţjeline;lU 
neapărat ca ten'nenii f.onetic să fie.înregistraji şi ei,linir-un glosar, 
trehuiati iiă reaJ.iz.czeacest hlcrn în'aItcontext.Ne .gindim, de eXemlJ!u, la pro- 
cedeuLfoJosit. în glosa rul voluniului V leUT, ., în eare eu vintele ce prezintă 
fonetim{ dialectalc:.csÎ11t explieaLe în texL.,Îll sl1bso]ul paginii,. sau la )lll altnl. 
în tCFljJennl respe.etiv, reprodus într-o transcriere· fOlletiefl care reflectă 
rea I it,Hea lingvisticăşiesteconfoJ"Ină. cu normele stahilite de. ALI\, s[, fie pla- 
sat între paranfeze,inlediat dnpiîformatitln liLerarizată (şi chiar literalizatil, 
cînd 11U se poate realiza prirn\11pTocedett), sau redaLru alte caraeLere tipografice. 
De asetncIlea, astfel de cuvin Le, transerise fonetic, puteanfi menpollate, even- 
LuaI, Într-o no[â introdnctivrl a glosantlui (rioate, intr-o se'i.irUlprefafâ SilU 
cuvînl înainte), în. care s"ar fi făcut. aprecieri Cu p.rivire .1apartieularităţile fo- 
netice silexkş,le ce. ea raeterizează zona geolgraHe[tsi lingvistică de unde provin. 

tiI !prinoipiu,)}lentrueă astfel dete.rneni iînregi'staţi.în asemenea glosare 
şÎ.prer.cn;la li snh fonn<Uor el ialectal{, (=roncLieă). auo p reponelercnţă regională, 
sintem adepţii lil(!ral'i·(1tii lor f:qrme·tiUu, pUii ales dacă negh1l1in1şi la 
faptul eătlnii dintre ei atestaţi tu literare.înmai multe grniuri 
daeor.nmâqe, 

1.2 .. O Inare [la rle dintre (crmcnÎ.i glosa li par il fi, la prima vedere, 11- 
feralizflj'i, ntllnid dl aCC5L.prol:e(leiJ, în re,ditate,esLe aplieaL fâd'! IIi ei lm fel de 
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discern ămînt. De fapt, aproape în Loate cazurile, sînt Jiteralizate prcnunţitle 
dialecta leale unor termeni din Limba standard, şinu(sau extrem de rar) cu- 
vint.e leslrainc gren sau imposibil de Iiterarizau Ele redau 
.deci doar nişte pronunţ.ii şi, nicidecum cuvinte, fiind, în Ioud, aproape 

pseudo-Iiteratizări .. Cuvintele discutate Îneontinna re nicinu trebuiau 
glosate, pentru Iiterarizat.e, ele nu reprezintă altceva decît îns ăş'i-forrna lor 
literara. 

1.2.1. Exemple numeroase legate de ideea enun ţatâ ne oferă -cuvintelc- 
titlu dat arate palataliz ării oclusivelor hilahiale b; p,fricativelor lahiodentale 
f; II, nazalei hilahiale 111 şi oclusivelor dcntale d, t, fenomene ca racteristice 
zonei de urid e provin textele care atest.ă termenii respectivi. 

1.2.1.1 Iriterpretareu frieativeloT. lahiodentale {, D, prez.intă tcaâurile 
cele Jn.',li des întîlnite. 

1.2.1. LJ .Palatalizăhle in stad.iulh' sin t transcrise eu fricat.iva laringală 
h ;hiaN! (VAHTIC;T., TEODOHESCU,P.) ; ht ar ă, bire (MOH.AHIU,.N ., }; 
hierele (MEDAN, C.); hiere "fierării" (FOLCLOH.MUZ.)yahi (IONITĂ. D.); 
Ni "fii";(LGNCILE) ;hierme (ŞOIT, L.); hir (FOLCLOI\ THANSILV. II. 
BI\LADE); hiriu(FOLCLOH TP,ANSILV. II); pohil"cureaua ha111111'1101' ... " 
(BALAI)E); bietsău (POP, M.). Izolat apare şi forma iclean (T1:\1OC, C., CĂ- 
TANA,. R.,CĂTANĂ, R,), . 

1.2.1,1.2. Palataliz.ările luir, n ajnnso In faza., z (t sÎnLtranscrise 
cu Iricativele palat.oalvenlarc ş, j.: şină (VA.ETIC, \r.) ;.şhir,şiere,,fierărle, 
fiare? (FOLGLOH MUZ.); şir,şirll( (POP, M.); a ,i (IONI'FĂ, D.); jermi, 
ji(ă,jinars,jin,jie,jinâ,jîşinele (VAHTIC, T.); jirwrs(POPA,O.,IONITA, IL); 
jinors.jite', (OHATII);jicol,jicoalc1(l\lOHAHIO, N.);jijin şijişin (1\mDAI\, C,); 
jileffg (CAIETELE, III); ji/â"viţ[l, neam" (POPESCU,L). în MAT. FOLC" 
TII, întîlnim chiar işinel, iar la.MOLDOVAN, P., răsoire. 

1.2.1.1.3. Pa Iatal iza rea lahiodsntalei sonore li' pentrllTran5ilvania, 
darşi pentru alte zone lingvistice, în stadiile z, «(}), g, este reprezentată prin gi, 
ghi, şi astfelse poate intelege, eyident fals, eă apar envintespecifice zonei, 
curn ar}i :. g111, ginar.'i,gis, gi(â(BlYpU, M.) ;mogi/ii (REZUŞ, D.);gioară 
(COSTACIJESCU, C.J; :wgrilgU (LUNCILE).; st.aghilă. (BEHNEAj P) ; ghi1ţi- 
ne! (\IAT. FOLC., III);giers, ghin(jVIQLDOVAN, P) ; pla!]ie (VASILIIJ,L.) ; 
:tăbăgit (VAHTIC,<T.) ;.qhig fI) ,',val" (FOLCLOR THA.NSILV II). 

1.2.1.1.4,Fri<jativa dental{\ }llrdă (s) cutirnhrH palatal, provenită din 

palatalizarea Ini f, fenomenr,arBcLeristieMatamHTeşllh!işi 'Fu·ii. Oaşuhli, este transp'Usă ş: şiu, şicâ, şiuc,l'i, şie, ,Jiică"(voe.) :;i.11 (BIHLEA,L.); şie "fiică" 
(BALADE).UneoTi apareehian s; siuj.ă(BALADE). 

1,2.1.1.5. Pala talizarea lui Li în d' estetwnscrisă prin el: di e "vie" 
(FOLCLk) HTHAI\SIL V: . II). 

1.2,1.1.6. Uneol'i,·paHt[trlizCl.Tea lui fîn stadiul de oellsivă vela:ră snrdă 
pa latalizată (H), întîlnitli izol2lt 511 duJ ţii estul Transil vaniei,oste redută 
ptin.chc :chel'elcu (FOLCl;Oli.THANSJLV. IV), clwrcdw "fereden"(LUNCILE). 

1.2,1.2. DatoriLăaeeluiaşiJ'enomen forletie,oelnsivc'le'bilahitlle b,' p 

Il hnattide i, d\)eniteri,{:, }(,apartra nscrise ghe(ghi), re (ci), ehe(chi) ;ghiOli! il (DEKSUlANU, C.); ghil'âu (FOLCLOn TJ'1.AKSILV. IV. 13EHNEA, P.); 
coghi.le ,.cribile" (lVIAT. FOLC" TU); ghirallâ "prim.H ri" (ANTOLOGIE 1) ; 
f7hOl'ifr C.), cip!:'r;, ecplr'ina(VAHTIC, 'r,), cep[ar, CI:pltlnu, ehipcr 
(IHTŢ'lU, : (1 ehişC'(Jlurâ; /'nchislf'it "broda!" CHEZUŞ, .D.); jllCb! 
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(C{)S'TAmmscu, C" !llAT. FOLC., III); chiui'! (OPRIAN, F.); ehi per! 
(LlJNCILE, OHA'rII); clielcea (LIJNCILE); schitios (TIMOC, C.); aschîdă, 
oghialâ(SNOAVA, III); pOdoghi,prichi(FOLCLOH THANSILV. IV); 
hulchit (PAULETI,C.); c()('/ril (GALAVU, .D.); cIzilcalâ, chihnifci, chilotă 
(BALADE); chilo/Ci (FOLCLOH THANSI.LV. IV). 

De asemenea palataliza rea lnip înt' şi K este redatărprin 1 (tismaş: 
AKTOLOGIEIVIAH.) şi respectiv k (kimni,tâ: OPHIŞAN, F.). 

1.2.1.2.1. În situaţ.iile în care grniurile iriregistreaz ă faze iucipiente de 
palatalizarc, Întîlnim: obdea, obdeluN (TIMOC, C.) ; bgili, bgir tlll , holbgit, pCişor 
(cu Ş pentru :i), să pceie, rll1bgit, pciuă (B1J'PU,M.); bobgfziţi' (UJNCILE); 
stropl'i(DEJEU, D.); zblliaTâ (VAIUIC, '1';) ; năsfpcii (VASJLIU, L,). 

1 :2.1.:), Nazala hilahială In, devenit.ă nazală pala tală (lI) apare notată 
17 în: ninfi'i(VAHTIC, T., ANTOLOG lE MAH., LUI'\CILE); l1iez(MOLDOVA,I'\, 
P.);neriu (MAT. FOLC" III) ; nijoal'cr'i, nija (rmZUş, D.). Stadiul incipient 
de palataliza re, mn, este redat prin mn : nuii elc (LUNCILE) ;: mncorică (TIMOC, 
C,) ; mneTe ('1'1310C, c., VAHTIC, C.); flI.nerei (DENSUIANU, C.) ;mnitasi 
"a prinde în braţe-cu dragoste" (V ASILIU, 1..). 

1.2.1.4. în unele situalii,oclusivele c1entale.(d, 1), palataHzate În fdzcle q, 
Ji,sînt redate prin ghe (ghi) şi che(ehi) : UJlyhi!i ('1' Il\lOC, C.) ; ylzijm el (FLO HI ) ; 
bingheu,;stomac"(FOU1LOH MUZ,) ; goghinaş (POPA., O.); reche:ta(CODIRU); 
chilillgi'i "instr'llJnent de .suflat" (BALADE); speche ,,:;;pate" (COLINDE). 

1 ,2.2. Oclusivele .velare palatalizate k, fi, care, de ebicci.vîn Maramllreş 
şi Crişana îşi schimbă locul: de arkiculaţ.ie şi se .confundă.cu oclusivelepalat.ala 
i',d', .rezulbatcdin palatalizarea oclusivdc>r dentaie, sînt redateprUl t'.,l,.d: 
IHi1Şl'iuilă, l'inăm, feile, i'isiiliţă,t:iwleisa, uel'e(DE.TEU, D.) ;l.idl'u "chidru, 
c.edru", tingă, ti.nguţă,litic (A"NTOLOCrIE MAB.) ; şliop, lisr'iJi.ja (Bl1--lLEA, L,); 
teiu!ă, .tilii(VARTIC, '1'.) .. ;.liparos lil)ere"chivere" (LUNCIL.l<:). ti(hu (ANTO- 
LOGIE L.,FOLCLO[{ THANSILV. II);. dili (BEHNEA, P.). . 

J ,2.2. LPenJ!rll nord-vestul şi nord-estul Transilvaniei, unde .qclusivple 
vclare. (k, .[Î) devin .africn.te (e, g), .apar :oceş, ci ar "chiar" (L UNClqi) ; oceşte, 
oaceşăi,curcci, cema (VAHTIC, 'I.); oclş.(COLINDE); eeUirclCMIl-ILCEA, D.); 
cilal) chilae"sehilav" celnă (VASILIU, 1..); gio110i (l\fOLI)'OVAN,P). 

,2.3 .. Africafa alveoJopaJataVisurclă ((1), în cuvintele în ,.care trece la 
ţrieativă alveolopalatală surdă ('j ,se) este .reclaLă prin Ş : şi l111Hl·(YAHTIC, '1'.) ; 
ibri'el (MIHALCEA, D,) ; şi.bole (LlJI:\CILE); uuşi, di.ClŞi "di.eci"(17IMOC, C.) ; 
pci,'ior (BU'.PU, lVI,); blidişel (CATANA, B.). . 

1.2.4. 1Jneo1'î, în textele care provin din Banat, afrieala alveolopalahală 
surMl «(;)cstc transţ!'is[t ce, si 1l11t ; oic!tic, beciag.(TIMOC,C.); noapcc.(Ml'N- 
TEANU, C.); ci par, şciamp; «:ATANA, B.,CĂTA.I:\A, R); ,qireptacla (CATANA, 
13.) ; .brocit "obişnuit" (CĂTANĂ, 13.); De aSCltlenea, africa.ta alveolopalataJ.1 
sonoră it apare red;ll prin.i SJlU .{Ji,şi nu d: gilni e, jie}i el (lVIUNTEAU;. C.t ; 
agins, ('ud..,aginsll,chingie, a.SC !]ivtmi"a se sfătui", a [rgi "a prisosi" (CATANA, 
B.,. CĂTANĂ, IL).; comegic,gireptacie{CĂTANA, B.); girnic.a "durnica" (BA- 
LADE). 

1.2.5. Africatele .tI, lA m,ai .'lles din grniurile maramnreşeneşi cele din 
TransUv,ania. rvoiuatela j,z z:"înt transcrise eu laljer(AN'TOLOGIE, 

?I:I"AH.:, ION IT D.); c([rini ele, d' (',';({fi, bel' r;fie, beC I!juflc. (DE .JIi:J, D. ); Ilu'l:iâ (ŞOIT, L).; jirca!l(l (IONITA, D"V.lCIl:, F., CATANA, CATANA, R); 
jancre "ginere" (VICIU, F.) ;jiejcl (l\IUNTEA.NU,C.); jimrari(V ArnIC, '1'.). 
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,;cllvinte-titlu" redcll1 şi alte [(wotnel1e.i f<'J.ţleticc 
ilinJn' ele d emaiJilieăirl1,porbJll ţ.ă.; păstfi\reaa.friC<ltei den:t,q le 

de (pi.ad::di :ANTOLOG IEI.\I!\R ; .d:LlfC'll :POP; 
l1t,;1l\,",",HH f.ormei·arhaieeeH!! (.qil/.l1ghi: BTXFJC, M; ;giu/': BIBICESCU. ; 
giunc: DEl\SUŞIANIT, CtHSTEAN, F.; yiuq(/rl ;VA.SILIU,L.; giuruf 
v._"".",·" : )..N1'OLO(; LE MAR), redarea . .t1l10TGtlyÎnLeeulJ, ma.ia les initial, 

transformat în il : ·(lV.fOLDOVAN HEZlJ,),. D.,i\'lOHi\JUU, ,COS- 
TACflESCU,C.); hlllpe(FOLCLOHTHANSfLV, Il} ; lwlboră «ANTOCOGIE 

mâr1Ilhâ (BEHNE.A, 
asemenea, africatcle C, apa.r ea (J.', 4) (chidl'n BALADE; 

ghC1Ul11d1c: VICIU ,F.;llhin ăraJ' : friea t.iva iden LaIii sonoră 
(z) este transCrisă Ca i Irtcativă palatoaivcolară (.Il/grâu!; .NI.JIlOVEA,NU, 
P, ;jugrăuit: LUNCILE), jestetrallsIHlS .prin rji .. (ogin/i : MOLDOVAN, .P,;), 
,chimeaşâ·.6TIMDC, J'edă t['2\l1sformarea. velarei cÎ11 consoană palatală, 
etmt e L UNGlILE) vrea să.ateste fonelismul arhaic caractcrist.ie Banatului ş.a. 

1.2.7. Uneori, apar.nuvinte-titlu {evident, considerate/de către autori 
a fi aşa) de-a dreptul stranii: 1(1 (DEJEU,D.); l-oi"ellvoi", deşlet: ,;de 
aceştia" (B.UPU, IvL) .. ; ih-tel lIjUite-I"(:(MOJ'lAIUU,N.) ;disl ."CăZllt", 
măr' "rnăre, mări, mărit" "nHlr}taL" '(LUNG [LE):; puqu-m! (pafjuMlonfî) 

fi pagubă" (Mrn:r) ; ctlinu-ţi "cumişi (spull)" (DET-,APECICA). etc .. , efe. 

1.2.7.1. LUI' li se ,<idaugă şiuhii t.ermeni care prczintă, nneori,doa rsirnrJ'le 
"HccidentcJonetiee" : .. mini,. el;l (BlrrrU,M.);7etniş (BÎHLEA, L.) ; p(!le 
(DE .IEU, D.) ; griţar, jttl111, fini, ţign'i, uinl (BIB rCESe U, 1".) ; chie, jendati, 
r ăsiui. (HMOC; e.).; tornna"t.ocmai", iomn'i .."toemi" (ATOLOGIE MAR) ; 
rum, şClllâ (VAI1Tle:, T.); lllo[ "uleI'" (CODHU); peplaT (MULT) etc. 

1.:3.1\(h!sea, (,llvînrllI-titJu'iltJ)5Lantiv . " .. adjeeCiv, ,)llleprfndliLcTa riia t 
pseudo-literalizat,.este ,. dfd.lllJnmi, plural (PSl1Lrucii ,?:a apare .ÎJl text", 

este jutifiearea, În cclemai rnultec[(7,uri), deşif(jrmadesingularar fi ]JUtllt 
fi reconstitlrită uşurinVL întîlnim asUel : bar,!oofJc"eutiipentnlhlinereu 
hogat",l)cl'bin!e de bol{i "holovni", riilr;âlIlri '. "în.iurău l'i",'chi{li 
"cornuri",l1ude în rocă'\pipilrci"ardei graşi", phll1liâ '"jlan- 
glici", pojinare ."., .' prejenfe "proeente",şolduni" "porei Iiuni desh .. 

. erifie,atjlenfpu slănină", §l1ştari "JJantofariH,vimlici ,,?Hspeţi"etc.(ŞOJ'J': 1,.) ; 
bO'lgoan'e""yăji",bulbuei "flori ele nlll1te", chilomi"kilograrne"}oormece "vrăji", 
i acobari" hHIli vechi", jermi "viermi", râsnr( "resturi", (ilii"chilii", etc. (V AHT'IC, 
T.); belei "llerbeci", balbonie!'i "pui de broască", baraci "monnoloci de hro[isCă", 
eot[cou(' ;,mete ))ădn rele", di aşi' >"elieei'" furn ăluri "zgaibe", . unghi!i "llndiţe", 
llsdioare.;,oscioare",'.vâfzălii."fttlclnl ztlrzătului" ele. (1'IMOC, O.); clonl'bu- 
reÎ'e ,;erengi',,' gud'il'e"drţcIble",lulilc" ".lunei"(ALEXICI, '1'.); căs"eas(>', 
ch(unâ/ori"fceiori>cHl'C lllUhlă şi ilivită lanlllită" (BIY.ţIU;M.) ;ceC/li1i,,În- 

şeIM.ori'\>'gUeje "ci'engi llscate\', l'eile"eheiIe"(DEJEU, fJ); chişmideh"fnse", 
ciolll11Je;,oeioare". hi erde "fierIe" (MEDAN, C.); . bobgbi!l "hohiţe, surate", brîne "ehenare. ornamentale pe ziduri", cfltile "eăile", eălrÎn!e "eatriuţe, foLe", 
cloopcfe"elopote", euţe "curli", qhiuluri "sellluri", mniele "miele, oi", pozlnari 
"buzuna re" liuere "ehivcre" ele. (LUNCILE); bonUlri "holz, Goeoloş" (MOL- 
DOVEANlJ, S:); r;iocldaie "selltce("·,(MANOLACHE,F.} ;llâpâşli"helele" 
(HE7,,(;Ş, D.); hascole (BîHLEA, A,).; Imcillri "tufiş" ('MOLDOVAK, 
P:); chi/cilUu'l: (COLlNIJE}:hâturi oa obloace ·"".J"·,H'''. 
primitl'i O.); bahCiJ)l(!ţ,Ulăt{lr{lŞti" ca[lde "caftane", 
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ldsl6aee , ihGele "ilie'" fJoclnzei "VOI'llieei", sandale "luntre", şomei 
"şoimi", ula/ii "ulii'ete .. (DENSUŞIANU, C.);bredri "hrrteinHri", coleţÎ,.,co 
Iică", mole!i.,coliei intestinali", oarze .Januri .cu orz", pohoele "urdori" etc. 
(GOHOVEI, 'L.); l;o!durÎ,;nituri", honclrobee "unelLe devgrădinărie" etc. 
(VAS.ILIU, L.); aprozei "aprozi", bourei "bpuri",clumberi "tulpane" ete .. 
(TEODOHESCU,P.); {uş[ele "răni miei", pirosle"sarmale" (OFkATTI); aca 
reiuri; biti!e "eapoane" (PLOPŞOH, P.);· albeale,.,eosmeLicede culoare albă" 
(VICIU, F.);. boldllrele"prfwălii" (POP, 1\1.); gogle<tZl/ri. "resturi",.nlil)(1cll1i 
"nepăsăori", plopoaue "plapnme"(CODrnJ); eooeie 'icoveţi", danez "eQpii", 
iminei ;,ptntoÎi", juoeie "ţ.iglede iipf", rl1slaie"rflsleie" (MOHAHIU, N,); 
bI'Teuri"er1ngllti" eatlel« "c:rengi" , netaurele "neamuri" (BEHNEA,P.); 
ceaTăi "pungaşi", ciuror! ;,care fac 0Î\lrtlri",âuliltÎ .ibuturugi", i eruie "arme", 
stnate!! "sanitari" (POPESCU, I.); bl'âcini,."bete", cioan{c'!,oasef', cosăcele. "e[t- 
piţe miei",dallgâle "dUilgi", jebci "băşici", reelele "be[ede jug"(AI\TOLOG lE 
L;)ibl/l'lli."hilrniene", lHl\,'le"creţ.ele de la. mîneca iei" irnin.ei "pantofi", ni- 
ceni "ienice.1'i", nisipiji,,!'1nturi cusuţi pe.viile tădmeşti" (lVrAT. '. FOLC., 1); 
ctşturi "eiştiguri", (;oghi le "c:obile",coje "eloset.e" ,grtm aiuri "grenade" (MAT. 
FOLC., H II); analele "încurcăLuri', caleiurli ,,;didnrilecetăţii " (POPESCU, 
H:)';bi'irClll'i ".ciubnre", boi eri .. "houa.ri", coldLtşi "eer:5etori"., oblo(!rJe ,.,ferestre" 
(FO'LCLOH MHZ.); bmi· "buţi", frl'll{Ji. ,,francezi" (j'v1IHALCEA, D.) ete. 

în toa Le aceste situaţii cred eIfi că s-ar fi pututrecn'rge la o solu pegrae 
fioă; prin care,de exemplu, singi,llanJ] (lesne de stahilit, mai ales de efltre 
cei(are auînregisLrat şi transcris textele) arft fost drtt între paranteze (drepte) 
în lirmasau lIl;\jntea[o'rmei de pluralatesHrt.e. . , 

1.4. La vel'lw, în Hucle siLuapi, llU este (laUt forma de infilliLiv, ei alt luod, 
aceTa care se af!fLln Flcfacerea inLiniLivlilui nu ar fi pus probleme deose- 
hite mai ,ales autorilor ee in acelaşi timp şi culegători .detexte. eaTe şi aici 
puteau găsi soluţii aceeptabile (plasnreaul1uicllvînt inlre paranteze sau ghi· 
li'mele, redareuunci forme euaHe earaetere tipograficeete.). Dar ac:st lucru 
mi.s·afiJeutşi .c!e aceea apar adesea: aiuli "sr, aihfl", slile coale"si te caute", 

"să spună, stI se opnnF'i,ll111rnmre", ,rnerc"mergc".mcrjll "mergea", 
sC[l1l{111ea "searallja'\ s/1 j'uhâ[easci'i adtLlle Iemn.1l1cle.pe mint,", ludumâni'sc 
"previn"eLe. (ŞOIT, Li); bdicia[esc , colecrcşle"găteşte,brganizează"., 
(/twlcşlti "plinge", "m{uLfne",.oceşlc ,;tTuge cu ochiul", sfunîn "seamăn','! 
freza "trezeşte", /} ({ji ni "potrivirn'.' zbgiarâ "slrig[\" (VAHTIC, '1'.) ;blondlÎlÎesc 
"lov(se", d'ilulesc"petree", z'mpl'istl'eşle"orl1amenteazft", mei "mergi", I'zn.ăm 
"închinl)m" (DEJEU, IJ.); custâ "trăieşte, vi.eţuieşte", divt1i1am ,;vor.beanl'\ 
dtllzii.iieşl'c·"fulJlează" llllrezind "ehiuincV', Tl/rli "vine", mCÎII[jăl'eşle.,ealell re- 
pede", VOI'Ovel"vor.beai" (ALEXICI,T.); clipesc "fixeazCl", lib(WclSC,ise.peLrec, 
sec1istreazu" (MEDAN, C.); Odttilld "aclucdncl.",. meri "mergi" (POPA, O.); fa 

(POP,M); didişi "drlduşi",zglteri,;azhiera" (TINIOC,lL); giur ,.jur" 
(BIBIGESCU, P.); icoi,.euvdi" (B(j'f1U,M.) ete. 

1.5. LoctlţitlIlilc'înspeeial, dar altetmităţ.i frazeologiee, nu sînt tra- 
tate după niei nu fel de normă. Ele redate în.int.regime, ca şi un euVîllt 
tiPItI" deMne stătătdr, nu lî Se speeiJicăfelul şi Jlllsîntglosate în funeJ;ie de ,ele- 
mentul fundamental. La felseîntîrnplăşi euunenvîntea:re apare îndifer·ite 
sintagme sa li compuse.· ţ,iaiei este lmrtăîn considera ţjeîntr'eagaeollstrue'ţie 
şitiu euvlntul-ti]):: armii., cu. Jifl', "armă •. Clt.eocbaşe",gal'cl a.· {ace "horăysîrhă; 
aSe .. prinde de miini" (IONI'fA,.. C.).;d..'oclii-şi negri şiochU.,şi l!egri" cu ochi 
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negri'; (LUNCILE); .olo-si-ui-« "oexclarmtţie locală!', bandă de celeraşi "for-- 
maţ.iedelilutati", l!1tţ'u-ne,chi ."expresieutilizaUi pentru a atrage atenţia cuiva: 
(BUTIU,:l\L); ai ere de pe baie "HeI' r'nu din-urină", aier» tari de pe baie "aer cu 
oxigellTlnţin'\apâtlin' viriej "Hpîidin puţnl minei", aur bolun d "Hur mult", 
bărballitedwml .Jrărbat bun, legitim", eomăruu: de zah ăr "zahrlr con", iarbcl 
depolog,jiHI'băde r.o'.li[{',.trClS ladrje "aseoate manual ClI virtejul dinpnţul 
s1.1bteran"etc. (ŞOIT,L,) ; a o scotue din douga.ei "din fire,dinf'e1ul de aIi", 
il vedi'(lalba În căpitere (sau în strl1ehinâ) "a vedea ee se alege din ceva, aşi 
ajunge scopul", bi'i(Ja În li chil uri "a băga spaimă în cineva", căţelul pliminllllLlÎ, 
ciueţia dtai:lllai "păr", fnm:.:afrâsilleltdlli ;,a umbla.tot timpul fără să .faei ceva ", 
Î.7mll nc'iibii "stafie'" rar {adruIJl"agale"eLc. (SNOAVA II) ;.bulea. roţii, bala 
dracului "Oln prin de orbul scoate-: . ochi i , oîntur ă iat-ă "a cu Creiera" .etc. 
(SNOA VA: II tiţ: u ci) Iala p1i breza! "abate", cai sUi/ii ,;caifără. vlagă", glljba 
qal'dlliui "d.i):llna g<frduhli" de-a hertilc« "a merge făl()s", alilsadelloÎe "a 
1{,s8 în pacq:',tipeşte âevm: "ţipcnie de om" (IONITA,D.); dO{/I'Sil- 
ciorsa "expresie .onomatopeică", itidata-mare "lIl gr[lb{l". (MOLDOVAN, p,).; 
li ula uln!uIlIi"raIală" (PLOPOH, P.);baş-'caimacan, baş-r achui; bube-dulci, 
"OCU'I>SCi' (TEODOHESCU, P.); drum f'ticut"drum pietruit" (POP, 1\1.); 
neaga şi iaqa, a-da tăgftdni" (!lOVEŞTI) ; paglHI!Î (pa!lubă-mi) (lYIULT); 
lemnul-p0I'l/In/llzllli,ipoI'umbtlr", de lipsâ"necesare", nCa!1l-nClllo:;;tlgu! "netlmlll 
neamurilor" (CiVfi\NA,B.); bacşif)a şi gheaurll tureenseă", bO,9<I- 
r(lchi 11 "l\lehiu diu cel mai Imn·'" sllş·salwnwlle!ii "expresie turceascit", ualq 
birbamcardaşin "expresie lUreei\!i(;[l" (1\11;\T. FOLC. 1); (1::' de mare. Jl[ţ1I1la- 
PâdllriÎ, colei-bplei "calel" (MAT. I·'OLC. TJ 1); bulea bufii (QPHIŞAN, F'.); 

parle(C[[lSTEAN, . ete. 
1.6. Destlll de des, euvintul-litlu este insolit de alţ.itermcni, majoritatea 

dint re ei variante sHnpseudo-YH Fianl e (lexicale salI foneI iee) ea I'e, sepn rate 
prin virgulă sHnplusate intre paranteze, urmeazEI imediat ciupi'! acesta, nu 
poartii lliei o iudicaţ.iegl':lrnatieaUi, chiar şi în cazurile in ca re ca diferă ele 
Cea. a LenneIllllui de bază, $iilU sint induse, aşa cum este llorrnul, în lista ele. 
euy·inLelalocullot alfahetic. lată citeva .exemple : arină, aririÎ "nisip", cbişlegi, 
clşlelli"timplll dintre Cr{ICÎUll p.intl la începnlulpostului Paştilor'\ .11ill1ei, 
hilllCLl "tdişndl eu arenrÎ", mlinzmjei,mânin!ei"m[u·lI11!.(ţi", jJo!ic(z, apolicâ 
maeic" ,rilcl1ne{, n1ci1le(."hl'oaScilCe vesteşte p loaia'\ şi pcâ,cÎ. pei! "da ntelă';, ioş- 
magi; tOill1ogi(OHA'jTI); cdll{jele, cdnliele "flori", ro:wlean, rO:'o/ill, !"ozO!iŞll, rll- 
jâlisu "hi1l1!udt lnduieită şi colorată'.' (MEnAN, (ji.); .(lctJr, acar "măcar", cipintt, 
ciupoo,să"nelEmtă'" fogi'idtJu, fllgădiJ.ll "cîrciuHl{I", oiaga, iagtî "stiriit" plmziccl 
plall!Jhic:â."pangliefl", ri'i('m(/na',;rdUâc(mat"dernlnzit·" ·rujllliş, rojolil "hclllfLuri!i 
[deo{)lieăîndllhiLă", sa['săll,SaS(/!l "f!()ure", SlIIIlI!({, Sllcn,l, sllgnâ"roC'hie" 
(POP, C.); baUiI', batir "mi\.ear", bicber, becher "tîlhar, hoţ", cri ţ.ClI' , .creiţar 
"monedă", hasn ll,haznli "folos.",ht1rMie,.heredi e "rudă", !li dede, higheghe "vioară, 
manU!ul, mâramâ "basma", rindu, rlnduit "Hlcătură",sîl(1, sUâ. "multime'" 
socăli,SllCâli 'iugMi miu(',ne", .ştUJ!:,; şfeor/,,,opaiţ", IOJlorişle, topor/şle "eoadă 
laeoas{l", .ţipa,. (Ipa l,a anmea" (DELAJ?ECrc:A, P.); bizdfganie, bi;;cZiganie, 
bidigal/,i e ".poeitllră", buieslrc(, 1mbUl eS/T( ; .• "u merge", bulibaşll, blllll!Joşt'f 
"şefde <:om.p.al1ie", ('ulmi e,. cu.hn el, calin â ,·,lurcăH\I'ie" ; hW'(lIrl, lzâram,,}llestEmlut" 
nc1ţ/işanc(I,·ll arI.l cNlIlc.('f,.naiticeancâ ,,JHlşei,t",slsli ac, s18i ac "pi1tlll", .$ll!Îci,sl1lţ/ci 
.zrnîd"asmulge" ete.(S]\OAVA II); /iOI' Lllut, bOl'oană."grapă", chelm, pielm, 
"Iăinăfinfr", d{nZei,dod(li."aadtlce snpflrare" meleleLi, melehll! "prost",I'I?amăt, 
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ramiil "gălăgie" et.c. (SNOAVA, III) j car/an, ga{{all "rilnnta hmg{e", âol]. dur 
"fiillţ,lî. fabuloasă" (MHJALCEA, D,) ; merie.rmeri li ,,',JbZlstTlli,violet", mereu, 
mereu! "înoet" (llAll[,ETI, bucni., bumnl ,» selovitle cineva", caliscă, 
caliţcă ,,(·oli\ie.", cleal1cÎi (eTeangi'i) ,/.reangil",c!Ot!l (clo{â)"cloşcă", debut 
(llevzlÎ) "atrebui'\ f'erdelir (/,eldett'i) "vas de marmură", Tulti'tn{nc (not ăntoc } 
"prost", . uescd: (n escari ),.ll iscai", şi Ilioc (şi rboc ) "pl;, neon" " (IVI O1.DO VA·N;, 
P.); bal ă, bttt{l;"bl(jlH!f\", btrtt ac. b ărnu] "brut>et", ciupin li, ci lIpoasi'i"ne- 
lăută",dll]wn, do!lall,,[llt1tÎl", hir, ltirt u , iaibăr, lobreti "rninlean, 
vestă", me,mcre"n merge", minlctn, mîntomş.rninten a« "îndalKI", tt dru, ţidru, 
ehi dru "tnia", li sân, ti sdill "ieaeft", li sia, cist aş ,,(''luat'', ui g, ghig i,vd (de pînZrl)", 
najol], »ojet« "apîlpîi", urallifâ, lJ]'(zjnifâ" .. poartă" et.c, (FOLCLOn THANSILV, 
11); aldoi, aldtrt "a hinecll'\."în:ia", căn a«; etlna!, "cillcure", cănceu . canecn "eantl", 
crdMnţi1., cretinţă, ealrin!ii,câfrin!r'i "calrin\A", ('rei/ar, crdifar; cri tar "c1'eI1>i11''', 
{frdilhl,t'erdelilr{eldâriî .. ha niţă", lutsn«, hazna .,folos, bogă!i(l' el C. (I<'OLCLOH 
TI{ANSILV. IV); cocon, cocan'el ,.collilmic". (eW, fe1e"măsudl de capacitate" 
(NEAGU, F.) ; bogasim, uogajfm "fire de cusut", cardă, corlti1"caretă" (NIJ- 
LOVEANU, P.); bai tii (baietc1), Şz'pll (ŞÎJl) Ş01Jli! (soma) (OPHI F.) ; 

CÎrmoajâ (cfrrn(ij) "cOi\jă,ccbede mftlai, sali de pîine", piagie.plewie"insulil 
rrluiitoare'" sei'ncI:'Cllla (âmreaua, sinCealli/) nltUului" "virful /enţ.itt!luj" 
(VASILIU, L.); Ir(1pâd lrcpâd.,dian'e",::â1dil, ;:iile:il;,slah"(GOHOVEI, L); 
(:ăringell'; clrlllgcle "nume de nod f(i1Lbene". ochi 1'&11, oliciill "lmitate de mi'i:;ur{t" 
(POPA, ,. O.); !ilIJbliT'al; slohoraL ,.îngrăditură" (COLINDE); i:cbaUl; cebtduil 

(PLOPŞOH, P.); bOI/an (burdu{an) Oma(" (COIHl ; bl'l'i'1l1'1 (Mir- 
ClIri) "erîngurj" lmdilene, blldiene "eriiile",'câtprine, ('aprine "pritt, 

plit[ "a sel'Jnlj"(BEli:Ei\. P.); baUt, ba/li!' "ndlcHr''', bornâu, bOTI,lei ,.raniţrt" 
(POPESCU 1.) ;alanllc, ardalie, argoUl', ardu/ii) "c:alahalîc", strâf'i â, slrâ{igd 
.,astl'hnuia", voruolie, uri!'uarici "rnnsta (1\1;\'1' FOLC. J) ;şl1şa, şuyc "ş()sen", 
(MAT. FULe. II!); belleie (blilteic) ,.piese la jug", bindeu (bingheu) 
qâleje(gitrjc) (FOLCLOF{ MU/>.). 

1,(>.1. Har, ciupit cmÎiltnl-titlu se cIrl chiar sl!louimlll Ambii 
termeni eapiltă aceeaşi definiţie, inrecl dh!\ doilea llueste grupa"j alfabetic, 
unde nI' fi trcIndt C'xplical !JcinlHO trimit('rehl primul eu·,înt: rJiagăţg!(ljâ 
.,stid5" (OHA'rn); cuhnie (clIhni1), culiT/il "budiHu'ie" (SNO/). VA II) eLe. 

1.G.2. Uneori, prilll1l1 termen, dalorit[l şirJoziliei sale, ar 'trebui cOllsi·, 
derat Ionnfi,-bazrl, lIumai CLl acesta, destul de parea fi mai curînd OV<i"' 
riuntJL In alte sHuaţ.ii, ti doua formă eşli tentat S-(J {lpreciezi chiar pluralul 
primului termen, rl!'î,I' este foarte greu de sesizat şi de stahilit cu exaetitaleaeest 
lucru, in aceste condiţii se PUIHl firesc intreharea : eareesle ade.vărultul cuvint- 
titlu şi ce c ci LeTii au stat lahaza .alegerii 1 ni? Orieu rn, unul dintre tenneni, 
bazindu-ne, poate, şi pe circlllaţ.ia, sa în zonă, trebuie s{t îndeplinease{( acest 
rol, fără a existadttbiiîn reclln oa şt.erea lui. 

2.îJlglosarelt dill cele mai multe cnlegeri şi colecţ.ii de Wlclor lipsesc, 
inexplicabil, indicatiile granwticale, ohligatorii Îl1l.r-O hlcrareeare,se vrea' sau 
ar trebui să fie şi de lcxicografie, ltICTlî!tJSne desfahitit urma 'Iee!ul'ii texLlllui. 

In astfel de situaţiiseaj'Tă rilujoritatea luerăl'iJoreitate,(:T şi . multe .. altele 
Îne[t. Iată, e.îLevaexenlple: PLOPŞOH,P.,()IT',L," Nl.JLOYEANIJ.B./, 
VASILIU, E., OltATII, POVEŞ'fI, MEDA, C.,FOLCLOHMCZ., BEHN1A: p.,C1NTECE, DE.lEU, D., BC',PU, NI., Bîn,LEA, 1.., CTNTIC, VÂHTIC, 
T" Tniroc, C.,VICIU, F., BlnLEA, Ai, efe. etc. 



Din <N.eastă cauză. eLefQarLegreu (lElpreeizat KULOVEANU,R, 
de exemplu,mai ales<c{IIltl esteil)dicatii llicipagina din text, (j.i),C{i olâ[J()ş 
"hogat", dolofan şi;nâzdrăualnic ."viteaz". sînt acţjectiveSflLlsuhstantiye ; {jfLCXi 
lnu1f;ţe "hHll{tta te, b.un" şi aşfeamlilp "Încet, sînt <Jelj ectiye sau adverlre. 

2.1. Simpla.mota ţiecn s (==substantiy), .fără a genul, folO$itJt 
Î{LglosareledindesLnk culegeri şi colec!;ii,.coi1lpIjcă şiea.hIO'l,JriJe .. Nu putem 
şti, de exemplu ÎnANTnJ)GnMAI{., dac.CI "grănn(.e de ovăz", ar- 
murar, dărab sau. palltni .sint substantive mascu line sau.meutre. E adevărat 
că în text, neexistînd pluralul,nu.plbtemdetermina exact genul. Dar, măcar 
se-presupune că ee! ee. alcătuieşte () astfel de culegere cunoaşte hin.e graiu] 
zonei din earefaee înregistrările şi, evellhnal, prin Ctnche.i,e. speciale, poate 
stahili uaoracestIucru. Dar cînd multe Cuvilte din glosaresînt atesta te 
în dieţiolare, rezolvarea este şi mai.simplă. Nllest( , oare aieiek o.ure- 
gliienţă de o nerccunoaştererea lă a faptelor? Caree;;te,în..fond,. in graiu):i1e 
studiate de e[rtre autori,gellulullor suhstarrtivcca mai."l'ieat." şi plămfn,.din 
moment .ce în. anumite părţi ale MoIcI oy,>i ele pot fi atît masculine,. cît şi neutre? 

2.2. .În jnici UII glosar In ca re vcuvîntu l-Lit.Iu se dă sipg).dar, nu este 
inclicată forma de plllral,.şiaeeasta pentru că.eann apal'eîl11ext.Auto)'ii pot 
invoca acest motiv şi-1 fac chiar, dar fără a avea suficiente acoperiri. Lucru- 
rile pot fi,pax'ţial acceptate.vdacă este vorba o re a unor texte sau-de 
cuvinte-care nu sînt. j'lltîlnÎtc în dicţ.io.nare sau alte .glosare ngionale.\Da,r, 
cînd avem in Iaţ.ă o. enlege.re ac/uant făcută pe .baza un,ei anchete pe tenm, 
asHel de.m.Qtivaţ,iinu mai au niei un suport. Est.e l).lips[leare ies(şimai elar 
În eyicţenţă atunci cîud HUL !leHi s[t afji:im, de eXCIl1pl)l, dacrt uIlsubstalltiv 
nentru nrepluralul În. -e S[tu iII-uri., fapl; nu lipsit. deimpor:tanţă, inai ales .în 
situajia aetnală, în car'e se ai'irm{t că ullu.dinj.reaeeste terrnirwţ.iiaraveapr.e. 
pOllclerenţă faţăc!e ceaIulUi .. Pentru curiozitate, pot fi luate HHljorita[e[tcu< 
vinlelor nolate doar s. n.ia. volumele discutate, şi aturlei,seva vedea cit de 
greu şi de riscant este de stabilit; terminaţia pluwhdui, lrl UOEOYEI, 
deexemp1v, peste 30 de s. n. pun anastă problendl. 

2.3. La verbe nu esle indicată conjugarea şi fapt.ul daciI acces/ea sînt 
tranzii:ive, inLra nzitive .sa li roflexive. ExcepJiilesÎni foarLe P li ţ.ine : CATANA, 
B.,CATANA H., CAlETELE, 1 -"VII. 

:3. În general, ylosarea se!lsulaÎ se face eored. Termenii slHI:explicaţi 
fie prin,eehivalentul lor literar, fie prin defini(.ii ample. 

:3.1. Există Îns[ldes[ule cazuri în eareacestea prezintă nee1ariUiţi,W,_ 
slnd impresia că sînt incomplde şi uneori incorecte, eîteva dintre ele prov'odIlo 
chiar o uşoară ilaritate. 1 aHi cîteva : gujulie "inseeUi, dar şi alt animal 
mie", lillrcli "băntuTă.':,oslrov "insulă" (JVIOHi\HIC, N.); {erI eZiW,,0 'pres{l 
deladll'ulll" ,mamni/ii ,,0 vÎeta temarc", noafin"Il1iel mai bMrirr'\buci.· "phdÎlre 
mietl şi deasă", jUi p "canal de lemn pe c<.lTc'aluneeătrnnehilrlcle hrad" (rONITA 
C.); călur."cQpap dcpă.<iure", nI((gall ,,(.lehUll;Lnagarq!ltni.ju, <l.elllWă voie", 
plljurel"ealpăjllreI, frumos, arăLos" ,ponlw:i "de la verllll Il ponlari, 'a mustra'.' 
şoman j)colfHmt.ariulllli il. <,nume cl.l1J)[\ spus<lmoşneagu,hi ,!,'., 
liti pin "nume de copac", .furtun! "un fcl pas{tre,,<,dup.ă,'iplSamoşlleag.lllui 
povestţţop" (VASILIC, L.U; cpbilt'i "parte dinplug",h'llpiţâ "parte clhplug' 
(MQ;IJ) Q VEA:J\l); S.); /Jântlâlâşi"petreeij,f}o,;,i, ca I\'!şi pelree"li.g'lni hănt.i),h\şii= . 
ţigani II1llZie4uţ!" (OIT, .; bulbuci. . .XIll\nte" (VAFtTIC,/f.) 
!mii "eurn se ţese finll (le dnep{f' (lLrrrU, NI.).; o1'I'gl4 a rf\zlmiuJui; 
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de tesut" (POP, C.) ; ailiuăr "floare", cărinjele "floare", hint'eaui: "parLe com- 
ponentă a căruţei" (DEJl<:U, D.); balan "element cornponent al carului" 
(ANTOLOGIE L.); ciubl ă "măsnră", onit ă "tufă" (DENS1JIANU,C.); 
macbe "maică", obildai "cu obede" (MA'!,. FOLC. 1); ciinoaică "femela cîinelui", 
gonUoare "vadi dîn vremea gonitului", pilota "un fel de plapumă" (i\IAT. FOLC. 
III); câiciool'e "caice, diminutiv pl.", [oale "cu sens de hurt.ă", gaie "pasăre 
mică de pradă", negrÎş "plalltti", pll1oiDONi "varietate de peşte", şurligi'!ie"pasiAre" 
(TIMOC, C.) ; glidă"linie de bătaie", taler "monedti" (l\IEPAN, C.) ; draală 
"plantă" (PLOP OH, P.); bulbuci "flori de munte" (V AHTIC, T.); etc. 

3.2. Un aspect eu totul inedit în stabilirea definiţiei ni-l oferă editorul 
volumului TEODOHESCU, P. Tocmai atunci dud interventiile sale ar trebui 
să fie simţite din plin, ele lipsesc. Apar nenumărate cuvinte, multe dintre ele 
absente din dicţionare, care drept definiţii p.oa rtă doar menţiunea: "Vezi 
nota lui G. Dem. Teodorescu ele la p ... ", Acesta uneori explică clar sensul cu- 
vintului, alteori nu oferă nici o informaţie din care să se poată formula o de- 
finiţie. Pentru primul caz e pune firesc întrebarea: De ce editorul nu a al- 
cătuit o deîiniţie care să urmeze cuvîntului-titlu din glosar? Indica rea 
paginii ar fi fost suficientă pentru cititorul dornic să afle precizărlle făcute de 
către autor. Dar oare nici indicaţiile grarnaticaJe, lesne de depistat din context, 
nu au putut fi date? 

3.2.1. Procedee originale ne o îeră şi alţi autor! (editori) care, neputind 
defini termenul, îl "explidt" doar printr-un citat luat direct din textul care îl 
a tcstă : alunit .s ă "meri aluniţi", bazebe "de umplea hazebelej pe toate uliţele", 
deie "eieie de Ţaligrad", ercheti "taie erchenul să stea catargul", {Jlind "cu 
talerul pe glilld" etc. (NEA G U, F.); fişle[oasă "lumînare Iişteloasă", gcanl 
Neicuţa de trei oca , I Trei oca de geant în ea", qheooşă "pasiire gheoaŞrl", 
hllgi "Că e moara pe supt hugi", Leoreli "vaci leo reli," ntslrăpairă "piatră nîs- 

, . -c a "/. . ăf ··1 t ti< f' t " f .. rtu" '1" t ? v trapatra , l'a oeş "l'a oeş (e pur.a . , s fan, "mmce-o s renl,u , :C(pş e "tn za-- 
liştea vînlului" etc. (MAT. FOLC. III). 

3.2.2. Alteori, la astfel de cuvinte Gitatui este precedat de scmtll Între- 
bării: cireia = ? "nu-l junghia, nu-l clrcia, llu-l spăria' (Marian, f'iaşlerea)", 
şoimi = ? "a şoirni şoimii" (GOROVEI, L.); bucază == ? "Cu tfoscot verde 
înv{tlit, / Cu bueaz{t eoperit ", ciupâcel = '? "un ture eipăcel, / Al dracului 
mititel", dlllghean = ? ,,l şezi pe clulgheani", malagen "-, '? "tur;ei malageni", 
noi(/ş 'o,,,, '? "un Jloiaş de p1ueăraş", prou(!r = ? "Cu ogari provari", slo[loşi = '? 
"Din picioare stofjoşea" (lvIAT. FOLC. 1) barz  ? "harz de linrl", ciuchilâ . ? 
"Mă uitai Într-o lule, I Mă vllzui cillchita me ;", cociţlJ. = ? "Unu-i line cociţ.a, I 
Unu-i pupă guriţa", frigon =, ? "Şi i'0111 face picioarele frigem (unui plllgăraş 
sărăcuţ") ete. (MAT. FOLC. III); etc. eLe. 

3.3. i mai de neînteles sînt cazurile în care ten:nenul dialecial (cel mai 
adesea lite'ralizat şi pseld()!i[eralizat, cuvîIlttitlu, în eoneepj;ia autorilor 1) 
este definit prin forma sa literari\' Sînt siLuaţii inadmisibile, neaceeptate niei 
de eel. mai neavizat cititor. Intii eîteva exemple semnificative: hiară"fiar[t", 
jermi "viermi", jie "vie" jiu "vin", jină" "vină", jfşin.ele "vişlnele",jinerarl "ge- 
neral",jiţâ "viţă", ninlcl "mentă", oaceşăi "ocheşei", "otheşte",şină"fillă", 
şiwnă "ciumă", şpitari "spital", leiuai "cheiută", lilii"chilii"ctc. (VĂRTIC, 
T.; pentru primele două, vezi. şi TEODOHESCU, P.); bgUi "ghili.", bgirău 
,.,hirău", ('tlS "ease", cepUina "pieptăna", ceptar "pieptar", chiper"p.iper", c1n 
"cînd", cln "cîine", clubgil "dubit", gin "vin", ginal's "vinars", gis "vis", 

/j - UngvisUcâ 
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gi "viţ.ă", giunghi "junghi'" mini "mine", pâuă "piuă", şereslt ăn "ferăstrău", 
trebe ,,trehmc" etc, (BUTIU, M.). bobghiţl .Jiobiţe", chelcea"pielicca", ehi per: 
"piper", hii "fii", tniiiele "miele", niniă "mentă", sănin "senin", şibote .iciuhotc", 
iiparos"chiparos" (LUNCILE) ; 'nintă "mentă", piad;;ii "piază", taljer "talger", 
tidru"chidru", Ungă "chingă", tingujă"chinguţ.ă", ti staaş "pizmaş"(ANTOLO GIE 
MAR.); d'esaji "desagi", hod'iili "od.ihni", stropi'! "stropi", t'eile "cheile", 
t'iraleisa "ehiraleisa ", vei' e "veche" (DE.JEU, D.); bi ară "fi a ră", hire "fire", 
jicol. "vîsco!" (MORARHJ, N.) ; şi că "fiică" , şin "fin", şiu "fiu", ştiop "şchiop.", 
lis(Hijă "chişă!iPî" (BîHLEA, L.) qiur "jur", [ălu! "îelui", titii "tine", vint 
"vînt" iBlBICESCU, P.); chisa "pisa", hui "vni",mogilâ "movilă" (REZUŞ, 
D.); cichi e ,,tichie", iclean "viclean", mnere ".,miere", obdea "obi<dl", .schino» 
"spinos", unghi ii "undiţe" zqheri "a zbiera" (1'l1\10C, C.); Merele. "fierele", 
.. ". .., . .. " (l'IfH n \ (')} 'Z .' 1· . " 1'· .' " ("'OI JlJll1Jlşln "VIŞHl n.lL/. ,,; licean "Vlcean, uerme "VIerme y T, 
1,.) ; hiere "fiare", şhzr "fir", şiere "fiare" (FOLCLOR l\HJZ.) ; ghirău "birău", 
tnăduhii "mădnviî", s!aqhWi "stavilă" (BEHNEA, P.); jiţel "viţel", jinars 
"vinars" (OliATII) ; qimi e "dimie", jiejiet "dcget" (MUNTEANU, C.); zgicil 

L' 'f" (1LrHAI CO::·' , D)" ." (P()P \. O) . f'" 'f ·f' " "ZvICle Ini 1  ,e,h, .; .JIIHlr "vmars '. i, . ;.:;11' "n , Şll'll, "lruţ 
(POP, J'I1.); ,.caghile", "cobHe" {cre "fiere", gbişinel "vişincl",işÎnel ,;vişinel", micli 
"miele", etc, (MAT. FOLC, lII) ; iclean "vicIean",jireaclă "gireadă" (CĂTANA, 
B., CĂTANA, R.); cipar "tipar" (CATANA, B.); ghil'ău "birăuf', hil'ean "hrean" 
(FOLCLOH TRANSILY IV); die "vie", lmlpe "vulpe" (FOLCLOR TRAN- 
SILV. II); ehihnită"pivniţă", ehileală ,pileală", jJogni "pocni" (BALADE); 
ghin "vin", hUl "vui", Ilie;: "miez",l'ăscira "răsfira" MOLDOVAN, P.) ; ciuci 
"sud', Jlilslpcil "nă:lipit" \VA.SILHJ, L.); ghiolită "bivoliţă", grlITle "junc" 
(DENSlJŞIAI\U, C.) ; eLe. etc. 

Li. Majoritatea glosarelor inregh,trează cuvinte proprii nu numai zonei 
de nude provine textul respeetiv, ci şi forme care aparţin mai multor provincii 
(chiar si limbii literare), au deei un caraeter general popnlar, multe dintre efe 
fiind ;teslate de dicponarele limbi.i rOmane: aeOll, bucale (CATANA, B.); 
bolă, cacadlr, dambla, flăclIi, mai "fieat" (GOROVEI, L.) ; adăsta, al'ap, cadă, 
ca/lan, ewuş, copaie, {li nUl, glod, lcasă, oCCl, para plillll, putine!, sarieile:l;e. 
(TEODORESCU, P) ; bete, ciocălău, col, Îialdan, gll.zgan, para, toacă (OPRIŞAN, 
F.); bucale, a ,e căznl, cir, cUfi, colb,cule, desag, afTecărl, hain ă, !dd, mÎni os, pirleaz, 
stnzngal', strungă, a sudul, ttm "haltă" Bnjală, lrudâ,lllcică, zlot etc. (BU'[IU, 
M.) ; balercă, basanwc, ca{fan, covatâ, !'ZiI1lii, {rîne, olie, serdar, v ăla{ (CÎNTECE) ; 
liaNit, calapăr, dărab (DEJEU, D.); beci, belea., bîtă, ellimir, ehil'zgill, gloati'i, 
poliţă, poieră, vadră (CÎNTEC) ; brmiţâ, bănat,maramă, tindă, tfnjali'i (BIBI 
CESCU, P.); coşan:ă, cotonogi, căina, wşmă, cule, grindă, a meni, .rănzIlehi, 
{ăpoi vadUl (REZUŞ, D.) ; beci, calomf'ir, co{â, dalb, maghiran, şalvari (1\1ANO 
LACHE, 1<'.); bi'il, călin, col, {Ciinii, {ăget, lai, snzicele, sfllpinti (LUNCILE). 
Şi exemplele sar pllteaînmulj;i. În situaţii ea ac,istea ar trehui indicatiI re- 
ginnea În care termenul eircnIrl şi menţionate, acolo und este cazul, sursele 
lexicografice în care ctlvînttll este înregistrat,eventual, cu alt sens. În orice 
caz, termenii inrcgistf:;;ţide dicţionare şi atesta ţi cu acelaşi sens în zona all- 
chetată trehuie induşi În glosare, 

5. Alte prohleme sînt legate de lipsa accentului aproape la toale volu 
mele eonsUţtate, lucru inadmisibil în astfel de lucrări, flpt care, în nenumărate 
exemp le, face aproape imposihilă lectura şi înţelegerea corectă a cuvîntului. 



DE Ji'OLcLmt GLOSARI;;.LE 

(Excepţie-fac CĂTANĂ, H. şi CAIETEI·,E I -VII; în unele glosare accentul 
este notat incoustant şi preîerenţtal.) 

iL De asemenea, nu au fost indicate, decit de rar, paginile sau 

numărul pieseiî care apare termenul glosat, oproblemii de baz'ăîntr-o 
astfel de lucrare .. (Fac excepţie: TEODOIlESCU, P., MOLDOVEANG, S., 
ALEXlq,.T.,.CAIETELE 1 ···vn, PAUL.ETI, C. şi toate glosarele întucmite 
de către Ion Ionică la volumele lui AI. Amzulescu.) 

7. Cele mai multe fapte semnalate pînă aici contravin oricărei norme 
lexicografice. Autorii şi editorii, pentru cU numesc această parte a operei lor 

glosar, este. obligatoriu ca ei să respecte Întru totul regulile impuse de redac- 
tarea unei astfel de lucrări, plecîndchiar de la-simpla definiţie pe care o dau 

toate dicţionarele, şi nu numai'rcelea le . . române, acestui termen. 
In aee;!sti't situaţic.HH irppune citevet slI&estiicu caracter general, menite 

să contribuie Ia .ÎInhlluătăţirea muncii viitoare din acest. domeniu . 
. Să Heselectîlte şi cuprinse in glosa re numai cuvintele care sînt 

proprii unui anume grai, al aceluia de unde provine textul. Pentru aceasta, 
verificarea eu a testările din dicţionare din alte lucrări Iexicografice tipărite 

devin.e(jblgatorie. Nu cuvînt poate într-un glosar aceea, 
alegerea)ui cu atenţie 

7.2 .. Să se orice siplat;ii impuse de 
dtcţlonareleIrmbii române, pentru a se evita neajunsurile semnalate, 

Astfel, să sc.aeorde atenţia cuvenită. stabilirii cuvîntului .. titlu, mai ales prin 
literariarea(şi .. lîteraIizarea) termenilor pentru că, aceste glosare. 
care.însoţesc .oulegerile şi. colecţiile de folclor, trebuie confundate eu cele 
diaketale(tip Oltenia), unde transcrierea Ionetică devine obliga torie. 

De asemenearse impun, în toate situaţ.iile, notarea consecventă a aceen- 

tWui pe care-I poartă cuvînt:ul;alegerea corectă a varintclor, fixa rea categoriei 
gramaticale (naj ales a phiralului şi a genului la snhstuni.ive, a conjugării 1;, 
verbe etc.), răspîndirea termenilor, irrdicarea paginii din textul undei pot fi 
întîluiti acestia etc, . 

7.3, N'Ull1q.ia.stfel caracterul utilitar al acestor glosare va creşte şi ,ele 
vor putea deveni, in totalitatea lor, mai mult .decit nişte simple indice de cu- 
vinte şi forme. Să se plece de la ideea că acest material, În pu rte inedit, 1l1 
merită să rrlIn'inf-l uitat in cine Ş tie ce culegere greu accesibi16., ci el trebuie sii 
fie redat circuitului naţional şi Jnglobat în dictionarul tezaur al limbii ro- 
mâne. P(ntrl! aceclsta,o exigenţă sporită din partea celor carc-j redactează 
într ... opriluil formă.s-ar impune, ea înlesniIld llllUlca de mai tirziu a lingyiştiţor. 
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En prenant commc point de depart le materlcl offert par certaincs anthologtes et collec- 
tiol1s de folklure parues apros 19(\0 (quclquc 90 t.it.res). I'antcur analyse la fn9.on dont ou 8 l'ealise. 
les glo»jaires de ces volumcs et insiste sur ccrtalncs erreurs commtses pal' les auteurs, tclles . 
choix ct preseutation des mots tit res (prescnt es t cls quels, dans leur Iormc dialectale, 
sans 6t.l'e 1itterar.ises et correctemcnt), manque d'inrlicaticns grammaticalcs, glossalres 
sernantlques Incomplets ou errones. En lT1CITle I.emps, on insiste sur ee qu e la plupart de ces 
g lossalres enreglstrent non seulement dos mots propres 3 la zoue de provenance du respectif 
texte} mais aussi des f'orrnes a caractere genera1 ou qui apparticnuent :l la Iangue Irtt erairc, 
la plupart attesU,cs par les dicttonna lres. D'autres obscrvations portent sur le manque dindi- 
cations concernant l'a ccent des mots irrvent.aries ou les pagcs 011 apparait le Inot glosse. 

En guisc de cunclusions. on fornlll1e quelques suggestions destinees a arn{llol'er ce travail : 
selection rigoureuse du materieI ct surtont le respect des l10rmcs lexicographiques imposees 
par le dictionnaire de la laugue roumainc. 

lnslilullii de Filologie Română 
,,/1. Plzilippide" 

Iaşi, sir. Cor1l'eSCll, l1T. 2 


