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SlI[OIlln1ied, Î!1c.inda Iapj.ului că au. fostdiscutate 
rămas încă neelucidate, mai ales 

c lasif icării t.ipur ilqr sillonimke 

Problemele de bază 
în numeroase lu crări 
cele privind aspectele ,j"fiilirij t;('nnt'lJ.liUui, 

ale răspîndirii 
A fost neglijată îXll'll.odeu lotul sporadic sinonimta.Ia n ivel ul 

gr,aiurilor populare, cea ÎIi;pN·/iD.l,}Ji.>atlase1e lingvistice, plecindu-se 

d la ideea cămatetallc!l de aki IJ,U IJO,aLe .să.ofereriate precise privind diferen- 
ţierea şi distribuţia si.n.cmiInieă,·· gradele de ut.;lizare. şi continuitatea rela- 
ţiHor dintre •... .... . găre;na, potrivit căreia atlasele mai nwlţ [nregistrează 
decît interpreteazrl unnat!,l;ialJjr\!$vistie, . pe baza lor nu se poate urmări 
în mod special sinoimia, şi-agil.sit!lumeroşi adepţi,. astfel că s-a renuuţat 
tacit la datele pecarele-;:tr fi .putut, fllJmiza aceste surse. 

Lucrurile stau. însă-cu .totul şi cei., tare citesc corect atlasele îşi 
pot da Seama că indicaţiile de .. colo, Rrineare se pr(eizează că un termen est 
recent {H] sau vechi [V], Iolbsitemai alţs de către tineri [TJ, bătrîni [BJ sau 
femei [FJ etc., sint aj n .. ţoare de neeontestat în analiza sinonimică, Problema 
H .Iost reaetnalizată .in 1 93 de către D(ina Grecu-tvezi Prol!leme.(1l!:.şin.()uimiei 
în grai,.în Materiale şicercefâri dialectale, II,. Ciuj-Napoca, lV83, p, 25-3), 
dar constatările .Eieuteell acest prilc.i"au rămas nea bservate. 

Luîn dvîn conslej:erali.e . dintre .aceste fapte, lucqreadev.faţăîşi 
propune să discute situaţia aetuala unqr termeni sinonimi, Î11tr-ngrai 
bine definit, cel din nord-estul .Moldovei, .eercetat de noi în. mai nililte îrn;- 
prejurări; pentru prÂula dată·· eu .. ocazia anchetelor pentru NitLR:Moltlovq. 

şi Bucovi,na. .. .. , .. 
Discujiile se vor rezuma doar la termenii atesta!;i pentru no1.iuniled. 

"plămîni" şi"fieat" (hărţileHf. 67 şi.?? dhl N ALB. Moldova şi BucoJji1U!,vol.l) 
iur la baza,]or vor sta eomeţltflriileşi preci2;ările fftcnle de căt.rţ ,\,(lrbitgri 
zonei respective. Interven!iile noastre sint de altă natură, şi ele mi afecteaz 
datele oferite :k inJormatori, părerile lor despre răspîndirea, veehiniea şi/si- 
tnalia aetuală a unor termeili sau a unor serii de cuvinte. 

Plămîni 

Materialul oferit de ALH.\JJI, 11 .. , .. 45 (vezi şiAJ:ll\1JJT, 1 ... Q) •.... e§tij 
ÎIl.Ct:lc 11.1oealiLiî.ţi. aIl(:he.ttte . .îIl Ilorg.est uLIYio 19ovei . .d6.<.lf . .cîte,.unsing.llc.termen 
pentru, această noţiune: plămÎIl alb (Blâmîi albe: pet. 394; plămîie albe; 

10 -- Lingv isticfl 
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·,mUe: pct. 418; plămiu: albă; -mii : pct. 412; plămti albi: pct. 402; plămiile 
alb e ; -tniie : pct. L124 ; plămii albe; -tnlie : pct. 420 ; plătnti albe; -miie albă: 
pct. 522), plămîn (plămii.; -- : pct . f:i 16 ; plân:J.i; , plămin : pct. 518 ; plămii ; 
:::pct. 5;8), mai alb tmciuri albi: pct. 540). (In ALR II, s. n., vot. IV, h. 1122, 
Emil Petrovici nota pentru plăinini de porc, plămfie alb ă ; plămăile, în pct. 
414, şi plămtile cele albe, în pct. 520; vezi şi ALRM II, s. n., vol. III, h. 941, 
plămiiele albe, în ambele pct.) 
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Denumirea eal'C caraeterîzei;lză zona de l1ord-{st a Mol(:l'ci:vci ,este plrlmfn 
(pltlmii) negrll. Sintagma a fost înregistrată îneă,deSever Pop' ,(ALHl[l, 
h. 4t3 ; vezi şi ALH,M III, 6D) În 7 din ct'je 11 loealităţ.i aneh,.tate (plămÎi 
negru: pct. '102,.420,'12<1; plămli negri; ;plâmlie neayră : ,pet. 394; pliimlie 
neagrâ: pet. 412; plămiie negri: pet. 418 ;plilmfi fl('gre ; -miie : pct. 522), în 
ee;lelalte fiind notate mai (mai; mai.ari : per. 51G pct. :118 ; 
m,aie; mai: peL 538) şi maiul cel negru (pet. 510), loate ca riisplHlsllri unice 
pentru noţiunea în lliseuţie, cuv,inte earescslIprapull exactpesl€'"ooJ8, primite 
la Înlrebarea plămîni: pliimî!1 (pUimli) alb, plâmÎll (pli1mii), mai alb. De 
asemenea, sintagma a fm;t notată i de către Emil Petrovici la întrebarea pentru 

noţiunea {icat de porc: plămîil: neagră (pc!. 411) ş,i plc/miile c.ele negre (P,8L 
520) (vezi ALTI II, s. fi., \'01. IV, h. 1123) ; pZ<lmîie neaghl(pet:414)' şi pU1ndi 
negre (pet. 520) (vezi ALRM II, s. IL,VOL lII,h.942)., '., ,. "" 

Astăzi, aprpape In toăte loc,aJităţile 3n,chelat'e sa. răspu,Il&plănlfn (plc1- 
mii) negru, o creaţie pe LerelUl limbii nnnâne, in cJi'.e deLern1.jnal1tlddâec- 
tival a dcvent;indispensubilşi:l':-a iIl,lpus pentru a; se cyita con.fuziile eu Clemi- 
,rnirea pentru plilmilL Do,a1' .izolat, ţO,calităţi, In loeuţ. sinUcigrnei, speci- 

ancneteie pentrllN;[r.R.l'v1oldova puncţe 
anchetate.ln-zona la :are ncre:l'erim'/dourîn douăsprezec;es-aupfhn.itrăi>punslţri 
unice: plămli albi; .,.. alb(pct,'.50q'i504 5013, 5 j;l, 53H, 51G ), plămţn alb; pW- 
mii albi. (pct. 514,532, i)4cl) ;p1ămîn.iat.9Î}pZămU albi ;.plămli alb (pet. 52:5), 
pltlmli alb; pliimlie albe (pet, ... 539)!pliÎmlnllb.;pllifl1î{I'i·alq.i.(pet. 552).ln ce- 
lelalte au fost dalel1}aî ml.tHe,Inearefgrmele de hazăsint'i?zămin (lâmq) 
allJ şi, izolat, plâmin '. (plâmîi)....., .' .'. , ... ... .. .... .' 

1. Serii sinonimice dllIe: Pl(15l1l'(l.(pl(uF1ti) alb(,"Cmairi.l (mauuă )albif 
(pct .. 48l, 5m, 511, 516,. 517,qlŞ),)p?<lmin/pl4!!lzÎjalb", bojoc (pct. 499, 
509, 529, 543, 5G3),plCimi'n (plămii) alb 0'plâmlJ (plămîi} (pct. 510, 521, 
524,527), plămtn (pliîmfiJalb --:;;mai alb (P0t. 4n, 520, 5f)1), plâmfn [plămli} 
alb -- {oi (pct. 51p,.52t3,58)1pIămîn (p(tllliU . bq}Qc\alb·Cpcf. 5,-1i!»plămin 
(pIămîi) :--- mai a(b (pct:515,,534,Jo44), pIămin(pl(lrnii) -- rnaiI:fl(pcL 505,), 
plămin (pUimii )"=-boJoc..?(n.(;t<;541), . 

2. Seriisil1onjll1ic9forinae'.lin.treîtermeni; jJllimin 
alb.-cbojoc (pct . .498),plluJfln{plămîi)alb -{'oi -- tnairă 
(pldmii) alb \ espiraţor  n:<aimă albă (pct. jJLCUlll.H 
plpn}zn(pIămli) .f>. b(i}9r:(pCt. 525), pllimin 
alb (pct; 545). .' ..... -. . .:', ' 

3 .. Serii sj.tibnJmie formate din ])utru termeni 
ptămln (plămîi)"--- foc=.bojoc: .: (pct, 522), 

: . tn celelalte zoe anchetate pentruatlasul menţ.ionat 
sînt Illai sărace, răspunsurile fiind, în cele Ulai multe cazuri, 
(plilmîi). (îuregistraUn.HO de loealităţi),.plâmll1 (pWmîi) alb 
bdjoc(pct.590) şi l!ed()c alh,(pct:c581).Dintre seriile sinonimicc 
ds : plc'imîl1 (plămîi)..- bojoc (în 16 locaJiLă l.i .din ecntnd şi sudul ,Mo ld!{j''''f5i) 
şi, foarte rar;plărnin (plămUFalb\L plâmi'n (pliimîi) (pet. 
(I?lilmli) m?i alb (pcL556),plâmin (pIămU)- mai alb--- 
şi>plămîn ('pli'imii) --- bojoc - mai alb (pet. 600). 
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respeeHve sÎl1,t plurale ale luimai şi nu ale lui maierii. (Nu avem nIci un indiciu 
care să confirme că maiuri ar fi nu numj pluralul lui mai şi maiZlră, ci şi al lui 
maif!ri1,.}'. 

Pre{uatca datelor din ALRM J/I, h, 68 (şi nu din ALfi III; aşa cum raisse 
din ,titlul'hătţi\Î\ nr. 1), fără' verificarea corectitudinii lor pe hărf.ile mari ale 
;1 tli:tsLllll i', l-'n:u deLelminat pc' Boris Caza cu , în articolu 1 Deill1mirill rOinâneşii 
akficatzr[ai 'şiale plămfnilor dllpă .fi L R (în vo LSflldii de· dialecfologie română, 
Bucureşti, Editura Ştiill!ifică HH:i6,p. 121- 135), să afirme că "maiere albe 
apare în cîteva localităţ.i izolate din cenirul şi nordul Moldovei (pct.53f3, pct. 
5·10 şi pcL. ,552)"(p. '124). (în nota fi, loc. cit.; se spune că , .. denumirea este, În 
schinih, foartt.erăsplndită În. R.S.S. l\1a.ldovenească", afirmaţie exprimată 
însă mai clar în articolul Les (h'nominati017;s toumaines du (oie el des poutttop» 
d'ecpres 1'.4Llt, }l)ublicat în BL\, IX, 'Hl41, !J.85; unde autorul precizează că 
shrtagma maÎ't?re albe \ (b(!lăi) "plămîni" se înţîJneşte în Basarabia;' deşi, î'n 
harta Il,rcprodllsă!după A:LRM 1/1,' sînthaşuratetot,greşit;prin semne iden- 
ticeeu răspunsurile pentni maiei'e albe; şi pct. 536, 540 şi 552; în care nu fost 
înregistrate' alte' forme ;, vezi supra.) Din aceleaşi cauze, ideea a fost preluată 

în alte 'lucrări, mai Tcc'cnt în DLH. 1 • 
2: AceJaşi"'substanl'iv lfctninin; urni·ai sau ,nu de determinantul negm, 

dc\uun:eşte fiCat.u.l. Termenul a fost 'înregistrat, în 23 de localităţi, toate în 
Basa;rabia, 'de către Sever Pop (vezi ALB III, h. 46), care nota : idci 
situatiile diferite în care apărea cuvîntul : maieriI, 'eu pluralele maieri(pct. 
476,·617V(52),şÎmăierJi (pet. ()58) ;lmairtl; .eu . pluralul măieri (pet. 6(5); 
maieră, cu plurale urmate ,de determinări :'maierile (cele) 'negre (pct. 48G; 
()G9, :mâieri cela negre (pgt .. 4361, măierile:negre (pcb. 410), maieri cele' llCgre 
(pctl, '180),mâierile negre (pet. 498) ; mairă;eu.pluralul marere Ilegre(pcL 458) '; 
niaiera (cea) Hl'agI'LI, cu plu:rale fără determinărî; maieti (pei;. 428), l1iăiri 
(];'l,eţ ,4-1:5) ;,plma,le, .fără fQrme de singular.: n;t(1im'ikcele negre (pct. 106,' 451), 
m€!!er(pege.(pcL; ,434), maiere, negre (pet. 660) ; mai ură, cp. sau fără, determi- 
na.1t :nwi,ulfq; maiuri(pet. 454, 5(2)" maiură,ilpaiuri1e cele negre, (ppL 402), 
maiyr4\lleagrq; maiuri negre (pct. . 4(1),maiul'ă neagră; maiuri (pct. 672k 

Ca. ŞE1Il cazunui plămîni, diri materialul reprodils 'în 'ALRMlfl; h. 69; 

:,;Înt 'tlXChlSC n:eiHst.1fia'tiipunctele,434(6an!i·al·e in TlcJtii<şî' ntttleri.:nigre) şi 436 
(cl/răsptrtisu;lml!ierr'f ;lllâieTi cele negre), dal' SeverPop adatigă pct. 456 (nuiiu'- 
rt!c;rlegre) şi 461'('rrraizifile 'cele negre), considerînd deci că aceste forme nu sint 
pll1faiea!clui'wi(negJ'1i r ci â'Ie luimaieri (neagră). Ele pbt}rSupune şi un 
singulr mâiură, 'care, ner,iill"rnsă nOla( il,U reuşeşte să Sllsţină această idee. 

, 1 !{f,feritar.,la qdicolele i ilî(blicate de că.tre DOl'is :Cazacll, observnifaptlll 
eă qut0l'uL ;ţc'stăfQnr1t'le maicIă ş'j 'maieră, .neagrii doar În va:ian;ta, ţranecză 
din 194,1, .cu :predz.a.rea di.el<' a,p{{ În Basarabia şi Transnistria (BL IX, 1941, 
p. '84) .. În Hl66,autor.ul un le inai 'COl1Semllează; probabil pentru motivul că 
acestea au :fost! înregfstrate doar în afara frontierelor actuale ale României. 

, 'ro L'în lgătiii'ă cu acnstă proHleniă trebuie considerată "ca Înexactă' şi 
afii'hiaţia 'fădlită î119()13, potrivit căliefa"itri.a maifl'ă neq.gră «ficab> '(haI'ta 1) 

'a'!l:baJ,: 'i(k)1tic,c[{ aria J!âi!}e \flb(pl{trn!îni»(harttl II)" ;(13. Ca- 
al'll''{1' 1). ,p8),qeoan:ee, pe hart,a la care SClfacc prima trimitere, 

nIl' există. rBp1mStICPH(i,erit neagr,ă.. t\fţI;ŢnHq ţţc.!i'asţ< re aC9Perţre ş pa.eţ 
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fi acceptată (parţ.ial însă; trehuieexcJuse de aicipct. 53.6, 5,10 şi 
dacă luăm în consideraţie cele expuse în BL IX, 194.J,p. 88, 
unde sînt reproduse rezultatele anchetelor efectuate de' ALR 
III în stînga Prutului. 

Formele în discutie' (maierii, maieră vallră, maierr':imagră 
astăzi· aproximativ' pe' acelaşi teritoriu din Republica Moldova, deşi 
din ALNi H/II (h. 735, ,)p lămîni'', şî 738, "ficat"), prin faptul dinu noN8lză 
forme de singular, creează falsa impreste teă ele nu ar' exista. Dar :pjll1t'iUlle 
înregistrate (muieri, mairi, măiri, mairc) nu ne conduc decît 
singularmaieră, mairă, eventual si maiură. 

, Neatestate-anterior în nicio'r)arleateritOrlului adllill rernănesc, substâ1l: 
tivul şi sintagmele discutate mai înainfcapar stăZi, pchazaartc'hefclor'jlCnfl't! 
N ALB. Moldova Şi, Bucovina, În l1ordesturMoldovei,îl: judeţ,ul' oşHni, 
sub formele : mairă"pIămîn" (pet. 505), mairii albă "plămîn" (pct. 489.,5071 
508,511," 5Hî, 518), maimă'" albii· "plămîni" (pct. 512,517), . mairâ' !iearjnl 
"fieat"(jJct. 489,505,507, 508," 511,'5]6 518,> 55;{) şi'· mai>r(/ neagr.i'l,,ficaV" 
(pct: 512, 517).· Pluralulluimaire!. estc maire, iar.al luimaiară,.mai.rL"· 

Faptul eăil1frmatorii care au dat ră3punsurile. fa? precizarea că .. ae?te 
cuviritesînt vechi sau că sînt cunoscute ,de către oarnenii mai În vîrsbă,iducc' 
la concluzia că substantlvele aClstea. sînt anterioare lJcrioâdciînregîsl'rărilor 
pentru NALR.Moldovaşi Bucoutu«, cu·sigl1ranţ,ă, frccventt şi ÎutimpuI 
legerii datelor pentru . ALB. . 

Referildrla etirtwlogia substantvelor discutatemai' sl1s,prcdzănl eă de 
reprezintă singulare refăeutedupă-phîralul maiuri (vezi şi B. Cazaeu cU., 
1966, p, 127 :"maieră este o formă refăcută după pl.maiuri" ; cf', IX, 
1941, p.87). 

Afâiră şi mdierăat puteapro'vellÎ însă. i deIauri 
maiere, atestat de către Sever Popla Trifeşti ' .. Iaşi 
pet. 518) şi Întîlnit astăzi destul de des în nord·-.estul IVln IN {H)f"j ÎJJl'f:'gi:5tr{l'f 
loealităţ,i . din afarea". punctelor· Atlasulili. " . , 0 

DUJlăpa'c,urta snrrIar. a. aeelor de limbă, tW atlasele ,iIIT:- 
gvistiQe, se .. impun.C.îtp"a .. eollsideratit .• d yrdin . general. '. ..... . .•... , 

' .! .. TrlJ}lie sublilliată. de Ia.b1V1 începjlt hogţţq.sillonim.elor refrito?r&_ 
la noţiunile. ;,plămîni"şi "ficat", .. giyyrsita.te şi IFrga lor .. cirsnJqţie,\lşi,îI,lţF:J() 
fază iniţială,putemmăcar:pn,:upune.că uneJeintre de au avuhşUW.ă rţt.fÎ· 
psh'ează uneori. un. caracter sPQlltan, pcazionp.I, Iin:dtşi inqi"iq.laL.Bri"iţ 
în ansamblu, sinonimele aLestate în .n(Jrd-(stul .,Mo1dovei sînt .. If1ult.m.h,i. JllJ. 
meroase nu nu.mai dacă Ic .. raportăm Ia. datele ofehte. de. ceteIalte. zOlţealc; j!Iol- 
dovei şi Bncovinei, ci şi a.crt 'le c{)D1parăm cu ee.le din atlaele. 1ingyisLfcepu.- 
blicate. Astfel, aşa cum amprecizafşi Waiîl1ainte, ALR III, h.45şi4G.(yezi 
şi ALHM I(I, h. 68 69)h;ti'egisţrează rrmu zona pe care o.pisutălll clpa( 
cîte trei .forme . (pilmln, plămln .alb şi mi (llb,pentI;u j "p1ăml11"1plăJŢ!Î . 
negru, mai. şi mai IIf?gŢu,penLru :,fi<:<ltH), iar. în neile at1seIingvistieesitulţia 
se prezintă astfel: p[(1mini : ALRR. 1!1arammeş, I, h. 10,4 :plămÎl}; A{lL 
Oltenia, l' h. B2 : plămîn, bojo,rical alb; N ALR..Banat, .. 1, h .. 95 : plălnÎll, 
f'icatalb,jigăriţe, jigărÎ,. bo.iinc; ficat: .z:'ALR. Oltenia, l,h,.108.: ficat? llWf: 
ficat negm, plămîn' negm; ... N ALB. .. Banat,'I,. h. ·.94 : Jicat, .mar, j ficat.negrn. 
Referitor la. ultimul dicţionar de sinnim (LuizaSecheşi MirceaSeche, Vic; 
{lonand ţie şinof1ţm? [1(timbiirOmqne Bucureşti, 1982), acestaînresistreaiă 
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doar. cîte două {vEne, de:;;i materialul consultas ar fi oferit i!i alte exemple : 
Plllinon şi :bojoc. pentru plămÎn; plămîn (probabil. ar fi trebuit plămÎn negru) 
şi mai pentru ficat. 

2. Ser-iile sincnimice discutate, atii de frecvente în l1oi'd-e"tul Moldovei, 
au un caracter permanent, de lungil durată, sînt cunoscute şi utilizate de m a- 
jDritatca vorbitorilor fiecărei localiti'tţi 0i sînt definitnrti pentru o arie rdativ 
întinsă. Numai aşa se poate explica şi faptul c{t aici HU apar aşa-nuwilelc .crji 
sinouimiee ocazionale., întf lnâte În mod obi'jll11iL În sfera termjl).ologiei corpulu.i 
omenesc. . . 

3. în cadrul aceloraşi scrii nu se face prca umIL simţ.ită neeesitatea unei 
nuanţări expresive (în cadrul seriei se întilneţ;te, în mod cu tot111 Întîmplător, 
doar .cî te un sinonim cu valoare mctafori.c5), care, \dei6eu, nici nu se poate 
realiZa, spre deosebire de siLuat:iile întîlniLe la alte de. numiri, din aceeaşi sferă 
semulli,ică, unde cazurile acestea apar frecvent (de eXHnplu, În cazul numelor 
date penţru tiiărullui Adam, omuşor, creştetul capuZ,ni, amigdalc, pupilă,. rotuiă 
etc., vezi Ion.Nuţ.ă, Terminologia corplilui om l'l1esc, Crea/ii metaforice tn graill- 
rile populaJ'e din nord-estullkloldovci, În "Anual' de lingvistică şi istorie literară", 
XXX, 1985, A, p. 195-204). Este ade-ărat că uneori, în diverse situaţii, 
sînt utilizate expresii de tipul a!}i mînca sau a mînca (cuiva) ficaţii (plămÎnii), 
il (-i) plesni (cuiva) malul În el (de ... ), dar sc pare că ele se daLolese, În mare 
parte, influenţei limbii literare. Aparent s-ar mai put.ea invoc;'! şi faptul că 
plămînul este numit şi {ical, iar acesta din urmă poaL<$ căpăta Illlmelcprimului, 
dar În astfel de aituat.ii termenul-bază este urmat totdeauna. de un drterminant 
(alb, negru, 'bălai) şi' atunci ,leeast posihilitate; este exclusă. 

4. SţIlonimele penlru "plămîn" şj "ficat" au o valoare absoiulă (toto.1ă), 
sînt folosite în sensu llor te lInie, componcnţ.ii seriilor sinonirnice caraeterizind use 
pI;intr-o)dentitate perfeetă a sensurilor. Nu este vorba, în c.azul de faj,iJ., doar 
de o realizare la nivelul duhJdelor, a cuvintelor perechi, ci de un c.adru mult 
mai amplu, care cuprinde trei-patru termeni.. 

5. Seriile sinonimice au la buză, în cclc mai multe C<ZUl,i:, cuvinte vechi, 
de origine latină, care aparj;:in limbii comune,. (pli1mill, ji.cai), Hllîmj!rul1lut 
recent (mai <magh. mâj, carp, ca şi{i.cal,.a apartinut Lp.rminologiei' culil1.are), 
d<:tf, mai ales, unele creaţ.ii pe fercl1uJ qmbii rOffirn:u:: (hojoc<boş + tiU!. -6c. 
eu 0. uşoară nuauţă ;::;presivă, 11laierli), în s.pecial ,J.ntagmp, în care tennenu! 
principal.cl-lte urmat de un determir;.ant (pUimln arb, plc1mîn iiegru, ficat alb, 
fkai negru et. ; credem că ace.ste sintagme creatii româneşt i şi nu lm- 
printmturi di'n ucraineană, aşa cum se mai su;,ţiue Încă, deoarece un astfel d!:, 
procedeu forte frccyent în iimba romiJnă). ,. 

6,. Termenii noi sînt c)';Lrem de rari, au o uşoară notă rnetaforic, uneori 
chiar.o iHlunFi ironică, selHtilnesc cu totul ÎllL!mplăLor şi par, în une.le slt.naţ.ii, 
a fi creaţ.iiapărute :Hl .. hoc, .(:HI·C aparj.in unu) rCc:Ll'Însde ";(Jrbilori. Este 
cazul apariţiei în divNSC serii SiHQJimice a .suhsL,mtivelor respirator Şţ {oi "plă,. 
mîll", pTilhul înregi;:;tr<lt înt:r··Q slugură localitate (prt. j 12), (:el deal doilea, 
În dncilocalităţ.i din 2;Ollă (pct. 508, 519, 522, J2ii,528) şi .Îndiîn una, vecină 
acesteia (pc!. Ge17), . . 

7. Sinonimde pn'zcn.Late aici au, în vorhirea curentă, o îlltrcbllinţ;ţrf 
diferenţiati\ Îll funcpc de instructia, de vîrsta şi de dispoziţia de moment a 
vorhitorului. Acestea apar i!l siluail diferite, illle,\{ale de, timp nestahilite 
i aU rolul de a da o notă de orjţ{inalittlte exprimării. In cursul anchetelor di'1' 



lectale ele au. fost date , informatorul [{\ciad, de regulă, aprecieri exacte 
eu privire la circulaţia lor, la vorhitorilor care le întrebuinţează, 
la prcpou derenţa unui cuvint definind, HU o dată, un termen 
prin sinouimul său corespunzător. 

8. Frecvenţa sinonime lor într-o anumită zonă ar putea duce la coucluzia 
că anchetatorul a acordat o atenţie mare, poate chiar nejustificată, 
acestui lucru, efi I-au in L\'.resnL, in dcosehit , problemele răspindirii, sino- 
nimici şi semant.isrnului unor termen i, Au existat şi In alte Împrejurări ase- 
mănătoare astfel de acuze, dar concluziile care s-au tras rămîn discutabile, 
pentru că o afirmaţie de acest tip ar presupune, din partea celui care o face, 
cunoaşterea exactă atît il specificului zonei, cit şi a posihilit.ăţ.ilor, a gradului 
de receptivitate a şi a nivelului de cunoştinţe ale celor anchetati. Numai cine 
a cercetat amănunţit graiul unei localităţi şi a venit în contact direct cu vor- 
bitorii ei poate să confirme sau să infirme valabilitatea acestei ipoteze. 

9. Situaţiile semnalate aici, în legătură cu termenii plămtn şi [icat, sînt 
fapte reale, caracteristice zonei de nord-est a Moldovei, si ele vin să iutrezească 
ideea că trăsătura esenţială ce caracterizează acest grai e'stebogăţia 'Ii varietatea 
lcxicului (vezi, spre exemplificare, NALR. Moldoua şi Bucooina, răspunsurile 
din hărţ.i şi din MN). Sinorrimia este o problemă fundamentală a lexicologiei 
şi efortul de a scoate la iveală factorii principali de îmbogăţ:ire a limbii litera- 
turii şi a limbii în general nu poate fi neglijat. 

SY!\;ONYMES DES MOTS PLAMIN "POUAION" ET FICA. T "FOIE" DANS LES PAHLEHS 
DU NOHDEST DE LA i\IOLDAVlE 

R[:SlJM[i 

1 
Sur la huse des d0l111CeS Iournies par le NALR. La Molduni e el la f!lICOVine,1'auL'2uldiscute 

de la sltuation actuel.le des synonymes des rn ot.s poumon et ţoie. " 
L'aut.eur met el] evidence ia richesse ele ccs syncuym es. Ieur diversitc. lcur grande clreu- 

lation. Ieur caractere permanent et I'usage quen font la gn-wdc majorit e des locuteurs dune 
Jocalite, d.'uue aire Iingulntique assez etendue, . 

L3. Jrequeuce df'.5 seriea synonymiques attestees au nord-est ele la Moldavie confirme 
I'Idee qlle les prtncipaux tralts caractensttques de ces parlers sont la riehesse ct 1;1 variCte 
du lexiqlle. 

Institut/Il de Filologie Română 
"A .. Philippide" 

Iaşi, sir. COdrescll, l1f. :z 


