
III. GRAIllRILE DACQROMANE 

SCHIMBĂRI FONETICE POPULARE ROMÂNEŞTI FORMULATE 
GREŞIT SAU INCOMPLET 

DE 

G.IVĂNESCU 

§ L După cum s-a arătat de mult, în limba romana ea SI ta accentuaţi 
s-au transformat În e, respectiv te, dacă în aceeaşi silabă sa u în silaba următoare, 
imediat sau la distanţă, adică separaţi prin cel puţin un sunet, urmează e, i, 
ea, ia, .(0, [u, fă, il, i r sau sunet. muiat: leage > lege> rnold. !ezi, *jape > iepe> 
mold. tipi, [eroei > *fierbe > [iâtbe > [ierbe > mold, xerbe > xerbi. In Mun- 
tenia forma cu fa a rămas neschimbată în cazurile ca mea, [ierbeâ ; în Moldova, 
dim potriv ă, forma nouă, cu e, ie, s-a extins şi în poziţia finală, bineînţeles prin 
analogie. 

Dar în unele părţi din Moldova şi Muntenia fenomenul s-a realizat şi la fa, 
ia neaccentuaţi, exact în aceleaşi condiţii ca şi la ţ;a, ia accentuaţi. Astfel este 
cazul cu numele de sat *ladriC, devenit ldrL, prin faza *iedric.Dar condiţia 
reducerii Ia e, ie se realizează şi cînd ea final neaccentuat Iormează triftong cu 
i de la începutul cuvîntului următor, ca În cazul piidurea-i m(ire, precum şi 
cînd diftongul ea s-a născut. din e final al cuvîntului anterior şi din a iniţial 
al cuvîntului următor, ca în cazurile pe-cit: "pe aici", df-aÎc "de aici" 
(în aceste cazuri a avut loc întîi reducerea lui e sonant la!i, (e con- 
sonant). Sintagme ea p ădurea-] mare, pe-ai c, de-aii: au devenit pă- 
dure-i mari, peîe, deie. Dar nu orice e final se uneşte cu un a iniţial al cuvîn- 
tului următor. Astfel, în aceleaşi localităţi din Moldova in care avem peîe, 
deie, se spune di api "de ape", şi nicidecum *dţ;ape, *depi, pisti api "peste ape", 
şi n II * pisiea pi. CL şi eli-ac ti, di-ticasi, pi-acasi. La cuvintele care se termină 
În -fa (e vorba de forma articulată eu articolul definit a substantivelor feminine 
de declinarea a III-a), forma cu -e s-a introdus şi cînd substantivul este urmat 
de un cuvînt care nu începe cu e, i, sunet muiat: pădure statului "pădurea 
statului". în cazuri ca pădure seie "pădurea ceea", piidure di Ungi noi "pădurea 
de lîngă noi" este îndeplinită condiţia de schimbare a lui fa neaccentuat, căci 
diftongul fa neaccentuat este urmat de un cuvînt care începe cu sunet palatal 
(.§) sau cu () consonantă + e, 1. 

în poziţie neaccentuată, fenomenul a trebuit să se producă în acelaşi 
timp ea şi în pozitie accentuată, adică pînă cel mai tîrziu in secolul al XVI-lea. 

§ 2. u- final sonant a căzut în dacoromână şi în dialectul morlacilor 
într-o fază foarte veche a limbii, căci el se găseşte deja în numele personal 
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Singurel, prezent în Italia de nord-est la 1185 (în condica şerhilor unei mănăstiri 
catolice din Friulip, Căderea n-a avut loc pretutindeni în cele două dialecte 
şi nici În toate condiţiile: În Ardealul de nord-vest şi În Oltenia avem şi pronun- 
'ţii ca albu pentru alb nearticulat; acolo păstrarea Iui -[1 este condiţionată de 
prezenţa unor consonante sau secvenţe consonantice de dinaintea vocalei 
(trebuie văzut care). Dar fenomenul dispariţiei lui rz- nu e bine sau complet 
formulat şi pentru că foarte multe cuvinte păstrează în celelalte grai uri 
populare În anumite condiţii pe -/1 final. Am în vedere regiunile în care u- 
dispare în vorbirea neafectivă în toate cuvintele. E vorba fie de construcţii 
inverseca ard. iueu-ţ] sufletul i "îţi sărut sufletul l" sau mold, frigLl-I7 i-i fi-a 
mînca i ,,111i-i frig şi (mi-i) a mînca", fie e vorba deconstrucţii ca maici. cumu-i 
mei !fini "eum e mai bine". Schimbarea Ionetică, anume dispariţia lui-ll 
final, nu înlătură deci Lotal vechea formă a cuvîntului, cel puţin la unele cuvinte. 
Cuvîntul a ajuns să aibă două forme, două variante: forma nouă, rezultată 
prin schimbarea Ionetică, care devine varianta fonetică principală a cuvîntului, 
şi forma veche, care devine varianta Ionetică secundară a cuvintului. Dar 
aceste două variante există în unele cazuri numai în graiurile populare; limba 
cultă a înlăturat total forma veche. Astfel nu este literară decit exprimarea 
cum e mai bine. Dar, în cazul expresiilor cu topică inversă, limba literară a accep- 
tat şi varianta secundară. 

Este evident că -li final s-a păstrat în graiurile populare în cazuri ca 
cele discutate mai sus din cauză că, în tact, el DU mai era final, adică nu se mai 
găsea în finala cuvîntului considerat ca unitate Ionetică ; căci construcţiile 
cu topică inversă, de care am vorbit, sînt alcătuite dintr-un cuvînt. cu accent 
şi un cuvînt fără accent, cuvîntul enclitic, care formează un singur cuvînt 
fonetic împreună cu cuvîntul care are accentul. Deci, pentru ca formula dispa- 
riţiei lui -ti final să fie exactă, trebuie să se specifice că. avem în vedere ca unitate 
fonetică cuvîntul, În care caz il nu mai este final, ci medial, şi, ca atare, Se 
păs trează. 2. 

1 Faptul a fost relevat de D. Găz.daru, in articolul Rotneni occidentali siatizioii in Italia 
ne! inedioeoo, din "Cultura ncolatma", VI- VII, 194tl 19,17, p. 144-16:), De fapt, este vorba 
şi de numele Rodul, care presupune dtsparlţla lui -11 din mai vechiul "Raâulu, Numele apar in- 
tr-un inventar din 1185 al satelor şi şerbl lor care aparţineau rnănăst.irlt Sania Maria din Frtuli; 
dependentă de patriarhia din Aquileea. Î n Istria ea poseda satele Letăj şi Brdo, In care au locuit 
după aceea poate locuiau şi atunci români vestici. Vezt şi G. Ivănescu, Istoria limbii 
romdne, p. 333 şi 371, text şi nota 2. 

2 În acest articol am inregistrat numai fapte de limbii din grai urile populare, care deci 
mteresează in prlmul rtnd pe dialedolog. Dar variante fonetice deg.nul celor cuprinse la numărul 
2 preziută şi limba literară, anume la formele de participiu prezent (=gerunziu) şi participiu 
trecut, cînd ele stnt urmate de un pronume aton (= formă scurtă, conjunctă) sau de mai multe, 
intre care şi pronumele reflexiv: [ăcituln-L, ţăcuuiu-i-se, [ăcindn-i-L ; in aceste cazuri, forma de 
participiu trecut face numaldeclt parte dintr-o formă verbală de perfect compus, indicativ sau 
perfect (de asemenea compus) conjunctiv sau ireal (,, condlţtonal-optattv). Adaug că două 
variante prezintă in limba literară şi. în graluri şi formele verhal e şi pronominale atone (scurte = 
conjul1cte) terminate in consonantă pronunţată eu limba în poziţia lui i (de persoana a doua 
plural), iar, in ce priveşLe pronumele şi forma .i. cind aceasta este urmată de o formă pronomi- 
nală atonă (= scurtă = conjunctă): cla!i-Ie, daji-l, daţi-!, daţi-mi-l, daţi-i-l. în unele gra- 
iuri populare. aceste forme au transformat pe i precedat de! in î : da!H, daţl-i-l, dalî-i elco 
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1,'a11te\1r donue la formule exacte de deux changernents phonetlques, qul, [usqu'ă prescnt. 
out etc rorrnules de maniere eronnee ou Incomplete. Il a pu le faire en tcnant corupte des faits 
dlalcctaux. Il formule les changerneuts de la maniere sulvante : 

1. La sequence phonet.lqu e ga accentuee ou atone suivie par i, i ou consonne palatale 
dans le măme mot OU dans le mot suivant, devicnt e : mold , de-acolo "de lă", rnais deis "d'ici", 
p ăâurea-i mare> pădure-i mari "la foret est grande". Dans le dernier cas, le changernent s'cst 
lrnpose dlalecta Iement egaJement aux f'ormes isolees prononcees lsnlement : rnold. pădure "la 
Ioret " (ef. păduri "ioret"). 

2. Les substant.ifs de la premiere personna du slnguller, les arljectlfs el. les formes ver- 
bales qui se terrnînent eu consonne (donc :1 la f-Iere personne du singulicr el du pluriel, el fi la 
III·(me personne du pl u r iel ) (fri,q, cald, etc., trans. ţuc "je balso", etc.) presentent une variante 
phonctlque avec -ii quand le mot en discusslon est suivl par un forme verbale a.Lone iînsu-t) 
et un pronom alon (Il/cu-ţi suţleti: "je balse votre âme"). 

Facu/ll1lea de Filologie 
Iaşi, Calea 2S A.ugust nr. 11 





DESPHE DUHIFICAREA CONSOANELOH. PHEPALATALE îN 
DIALECTl'L DACOHOJ\rLA.N 

DE 

HADU SI'. POPESCU 

Se pare că, iniţial, consounele ş, j aveau un caracter moale în limba rornâ- 
nă-. Astăzi întîlnim acest caracter în Criş ana, in Dobrogea, într-o zonă din 
vestul Munt,eniei. într-o bună parte a Olteniei şi in zone inguste din sudul 
Ardealului. In restul ţării, deci în cea mai mare parte..a teritoriului dacoromăn, 

., t . d II ş, J sint rostite ur-, 
Ca urmare a durificării lor, după ele e şi i se velarizează, devenind il, 

respectiv i : şÎr "şir", năcăjţ! "necăjit" etc. 
H. Tiktin'' şi A. Philippide- au susţinut că, În timpuri mai vechi, graiu- 

rile moldoveneşti (care au astăzi ş, j duri) aveau ş, j moi, pe cînd cele din Mun- 
tenia (unde azi ş,.i sint moi, Într-o zonă din vestul acesteia) aveau pe ş, j duri- 
Iicati, Părerea 101; ;J fost acceptată de G. 1 vănescu", Emanuel Vasiliu 6, Grigore 
Husu ' ş.a. . u 

Ideea unei depalatizări o Întîlnim şi la Ovid Donsusianu" ii AL Rosetti", 
care vorbesc de trecerea lui ă la e după ş, j (uşă> uşe, !gr;lji'i > grije etc.), 

1 Emil Petrovlcl, Corelat/a de timbru a consoanelot dure şi moi În 4imba română, In 5C1., 
1,1950, nr. 2, p. 215; MarIus Sala, Romania occidentală şi Romania orienlală, in Ieoătură cu 
tratamentul sonanteior, In 5CL, XV, 1964, P. 169-179; Valeriu Rusu, Consoana Ş În limba 
română, In SCL, XV fII, 1967, nr. 2, p. 169; Ion Coteanu, Morîolout« numelui În româna comună 
(protorotnănă ), Bucureşti, 1()69, p. 27; Ion Gheţle, Al. Mareş, Graiurilc ducoromăneiti secolul 
al XVI-lea, Bucureşti, 1974, p. 176; Grigore RU5tl, Structura [onologică a graillrilor dacoromăne, 
Bucureşti, 1983, p. 155,176; .a. 

2 Pentru răspîndirea consuanelor sv j , dure sau moi, vezi ALR 1, voI. 11, h. 167,168, 
212,234; ALRM r, vol. II, h. 205 ş.a. Vezi şi hărţile alcătuite de Sextil Puşcartu, Limba română, 
vol , II, Bucureşti, 1959, p. 32, Teofil TealIn, Graiul din valea Crişlliui Negru, Bueurcşti, 1961, 
p. 33, 48, Valeriu Rusu, ari. cii., p. 173, 1. Gheţie, In legăfurâ cu dun:{icarea africalelor r, ÎI 
ÎI! AI aramureş, în I.H, XX, 1971 , nI'. 1, p. 101 ş.a. 

3 H. Tiktin, StudieI! ulr rumăniscl!en Plzilologie, r, Leipzig, 1884, p. 91l-10B. 
4 A. Phillppide, Originea românilor, II, Iaşi, 1927, p. 45-47. 
fi G. I văncsclI, În BWH, VI, 1939, p. 105-106, 112 -113; idern, Problemele capitale 

ale lJchii rOll1dnc literare, Iaşi, 1947, p. 2,)6-264; idem, Istoria limbii române, Iaşi, 1980, p. 
470··471. 

6 Em. Vnsiliu, FOllologia isloridi a dia/eetelor dacoromânc, BlIcure.şti, 1968, p. 50-52, 
108-109. 

7 Gr. Busu, op. cit., p. 160-·-162. 
8 O.Densllsianll,IstorialimbUromânc,voJ.II,BucureştJ, 1961,p. 92, 95, 99 -·100. 
9 Al. Bosetti, Istoria limbii române de la origini pÎllâ ÎI! secollli al X V II-lea, BucureştI, 

1968, p. 487-488. 
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notată constant, în secolul al XVI-lea, În Codieele Vorone!ean, Psaliirea 
Şcheiană, Psoliuea Vorune/eană, Coâiceie Hurmuzachi (la Coresi şi în Palia 
de la Orăştie, apar după ş, j cînd ii, cînd e), Şi Teofii Teaha vorbeşte de "trecerea 
lui -li la -e cînd e precedat de ş,.i în textele bihorene din secolul al XVU-lea"lo, 
După acest autor, respectiva trecere Ei-a petrecut printr-o acomodare: ş, j se 
pronunţă muiat în graiurile din Crişana şi din această cauză -li îşi modifică 
timbrul trecînd la -eu, Similar explicase fenomenul acad. Iorgu Iordan-a, 
după care [aşe "faii", deranjem "deranj ăm" etc. rezultă dintr-o asimilaţie. 

Valeriu Rusu (care nu acceptă ipoteza valurilor de palatalizărişi velari- 
zări care au cuprins, succesiv, cînd Moldova, cînd Muntenia) afirmă: "Această 
consoană palatală [ş, n.n.} a devenit, după influenţa slavă, în unele graiuri 
o consoană moale, iar În altele o consoană dură"!", S-ar putea înţelege, din 
acest citat, că tratamentul diferit al consoartei Ş în graiurile dacoromâne se 
explică printr-o influenţă slavă. 

Mai aproape de adevăr este Însă explicaţia prin criterii interne. Iată 
părerea lui Gr. Rusu în această privincă : "Durificarea consoanei Ş în unele 
grai uri dacorornâne şi păstrarea sau recăpătarea timbrului palatul În altele 
au avut loc în urma unei evoluţii interne il graiurilor respective. Că lucrurile 
stau aşa ne-o dovedesc atît exemplele consemnate în primele noastre texte, 
cît şi situaţia constatată în graillrile populare actuale" 14. 

[11 privinţa vechimii fenomenului, Tiktin şi G. Ivănescu au emis părerea 
că dnrif'icare lui ş, j în Moldova este anterioară primelor noastre texte. Este 
anterioară chiar secolului al XV-lea, consideră G. Ivănescuw, bazîndu-se 
pe interpretarea unor documen te slave din epoca lui Ştefan cel Mare. 

Eman uel Vasili u!", în schimb, o consideră ulterioară secolului al X VI-lea. 
După Ion Gheţie şi Al. Mareş, vclarizarea lui e, i după ş, j rostiţ.i dur pare să fi 
apărut în Muntenia înainte de 1500. In secolul al XVI-lea cunoştea o anumită 
răspîndire în unele regiuni din Ţara Românească şi din zona Banat - Hune- 
doara. In Moldova apare spre sfîrşitul secolului al XVI-lea, iar în nord-estul 
Transilvaniei (eu Maramureşul) nu est" anterioară secolul al XVIII-leal? 

10 T. Teaha, op. cit.., p. 47. 
11 Ibid ., p. 47. 
12 1. Iordan, Limba română contemporană, ed. a II-a, Bucureşti, 1956, p. 197. 
18 V. Rusu, ari, cit., p. 169. 
H Gr. Husu, oţ», cii., p. 160. 
1. G. Ivâuescu, Istoria limbii rerndne, p. 470-471. 
16 Em. Vasil!u, loc. cit. 
Să vedem, de fapt, pe ce se sprijină lingviştii In cl'onologizarea acestui fenomen. Tiktin, 

Phllippide, G. Ivăneseu, Em. Vasilin (vezi locurile citate) şi alţii arată că rom. corn. *cămeaşă 
a devenit cămeşe (prin monoftongarea lui ea in poziţia e; ef. leage > lege etc.), iar ulterior (prin 
durificarea lui ş) cămeşă (forma actuală din grainrile moldoveneşti). O formă cu ă final nu ar 
putea explica trecerea lui ea la e in acest cuvint. î.nseamnă că şi-a velarizat pe e In ă după mono- 
ftongarea lui ea la e in poziţie e. Iar cum această monoftongare (leage > lege etc.) s-a incheiat 
după secolul al XVI-lea, înseamnă - după Em. Vasiliu (op. cit., p. &O)-că depalatalizarea eon- 
soanelor ş, j s-a produs, in gra.iurile moldoveneşti, tot după secolul al XVI-lea. 

Şi in aromână, eonsidel'ă Vasiliu (loc. cii.), depalatalizarea acestor consoane fi-a produs 
tirziu. Th. Capidan (Al'ollldnii. Dialectul atomdn. Bucureşti, 19B2, p. 2:33) afirmă că in aromână 
intl1nim ă după Ş foarte rar şi numai in limba scriitorilor din secolul al XVIII-lea, .pe cind "astăzi 
sint generale ntnnai formele cu e menţinut". 

17 Gheţie Mareş, op. cit., p. 179. 
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Durificarea fricativelor prepalatale :>, j a avut consecinţe asupra siste- 
mului fonetic al dacoromânei. Cea mai des amintită este velarizarea. după ele, 
a vocalelor e şi i, Dar efectul acestei durilicări nu s-a limitat însă doar la atît. 
Ocupîn du-se de fenomenul palatalizării Iabialelor 111 limba română, D. Macrea, 
pe baza ALB 1, arăta că înăuntrul ariilor ., pentru F, şi z, pentru Y, "evoluţia 
a aj uns, pe alocurea, la Ş uierăto arele Ş', pentru F şi i. pentru V : 

(F] Ş : şete, ştrastău ALR (I) 231, ser ALR (I) 231. 255, 257, sară ALB (T) 255, 257, şerb" 
ALH (1) 231, 257, 57:3, şirţez ALR (1) 255, şirez t u } ALR (1). 
[VJj i jţăr, Nrmene,jţzune,ji/.ăl ALH (I) 2:11, [eri u ) ALH (I) 25;), 3!17, 398, j er mc, 
jezură ALH (I) 257, jisăn: ALI{ (1) 231, 257, fâj(i) ALH (1) 25il. 

D. Macrea nu a arătat însă şi motivul pentru care s .. au produs aceste 
treceri. 

După Ioan Pătruţ>, ele s-ar datora unei influente maghiare. Dacă pentru 
localităţile din Ardeal s-ar putea invoca, eventual, şi o astfel de infl uenţă, 
pa este greu de susţinut pentru zona de la nord de Cernăuţi (1J.R-S.S.), unde 
ALB 1 atestă fonetism ul în pct, 397şi 398 (vezi sUjJrrt ; vezi şiji U, jiţ, în ALR 1. 
h. 282 "Viu", pct. ;)98). 

După părerea noastră, transf'orrn ările lui s, .2 t<S[, o ) în ş, respectiv j 
trebuie puse În legătură eu duriîicarea f'ricativalor prepalatale ş, j. Tocmai in 
zonele eu ş, j duriticaţi, aceşti ., 2 s-au mai "depalatalizat" puţin, devenind 

ş s .i  ş j 
ş,po. Trecerea s-a făcut prin stadiile intermediare s, ş, z, j (sină "fină", zin 
"vin" ete.) pe care, dacă privim eu atenţie hărţile ALR, observăm că acestea 
sînt notate la întîlnirea dintre ariile eu ş, j duri şi ş, j nedurrîicati=. 

Aşadar, &( < f) > Ş şi î( < u) > j se datorese unor factori in'terni, fiind 
rezultatul durificării fricativelor ş, j în respectivele zone22• . i 

După părerea noastdi, şi stadiile maramureşene s', z' (sjerl"fier", zil] 
"viu" de.) din evoluţia palatalizării labiodent':llelor r, lJ trebnie;,pllse În legă- 
tură eu durificarea lui ş, j (fapt pe care am Î!1(;ereat să-I demonstrăm cu un 
alt priIej)23. 

O altă cOI1secin'ţă a durificarii fricativelor prepalataJe j o constituie 
rostirea dură a afrieatelor e, g în unde graiuri daeoromâne. Feno- 
menul s-a petrecut, cu intensitate maximă, în Maramureş, unde a fost 
explicat de 1. Pătruţ24 printr-o influenţă ruteană (ucraincană). După Grigore 

18 D. Mael'ea, Probleme de tomUcă, Bucureşti, 1953, p. 93. 
19 I. Pătruţ, Contribuţii slave Şi maghiare la {ormarea subdialectelol' dacol'omâne, In CI" 

III, 1958, p. 69, nota 24. . 
20 Pentru a se vedea acest lucru, a se compara ariile cu .q, z «/', li) eu ariile cu ş, jduri- 

fica.ţ.i. Cf., de exemplu, hărţile 219 "Fină" şi 217 "Naşă" din ALR 1, voI. II. 
n Vezi, de ex., ALH 1, voI. II, h. 218,219, pct. 138, 255, şi h 282, pct. 129, 359. Vezi 

exemple şi la D. Macrca, op. cit., p. 93. Aceste stadii intermediare au fost notate şi de Vasile 
Frăţilă, în monografia Probleme speciale de dialectologie. Graiul ele pe valea inferioal'â a Timauelor, 
Tipografia Universităţii din Timişoara, 1982, p. 63 -- 64, 66 -'67. 

22 Vezi şi recenzia noastră (la monogl'âfia lui V. FrăţiUi, menţionată În nota precedentă), 
din eL. XXVIII, 1983, nr. 2, p. 172--1i5. 

23 Hadl! Sp. Popescu, Despre palalalizareo labiodenlalelor i, v În lvlaramllreş, în Se1., 
XXXV, 1984, nr. 2, p, 121-128. 

2 I. Pătruţ, Raporturi fondice lIcraino-romlJne, In DH, XI, 1948, p. 59, nota 22; idem, 
Conlribulii slave şi maghiare"., p. 69. Explicaţia a fost acceptată şi de alli lingvişti: Ştefan 
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RUSU25, durificarea aîricatelor prepalatale nu este o influenţă ucraineană, ei 
este o consecinţă a durificării Iricativelor prepalat.ale : elementul fricativ 
al celor două africa Le fiind ş, respectiv i. durif'icarea africatelor e, 9 s-a făcut 
concomitent cu rostirea dură a fricativelor ş, j. In Oltenia, Muntenia, sudul 
Ardealului, Munţii Apuseni, Crişana, Ş şi j fiind palatali, şi e, (j sînt palatali, 
Totuşi, arată autorul, în Banat, nordul Ardealului şi Moldova, deşi ,, j un 
sînt palat.ali, C, 9 se pronunţă prin fricative palatale (.5, 8, respectiv?', z), ceea 
ce îl duce la concluzia că, în aceste zone, evoluţia aîricatelor (\ (j la fricative 
s-a întîmplat înaintea durifieării lui s, p6. 

Cu această cronologie nu este de acord Ion Gheţie27, care arată că textele 
vechi atestă, în Banat şi Moldova, mai întîi durif'icarea lui ş, j (în secolul al 
XVI-leal, pe cînd evoluţia africatelor spre fricative este înregistrată doar 
după vreun secol. 

Ion Gheţie admite, în principiu, că duriîicarea şuierătoarclor ş, j a av ut 
drept consecinţă, în diverse regiuni ale ţării, tendinţa de a se rosti dur şi aîri- 
catele C, 9. "Această ten dintă s-ar fi manifestat inconsecvent şi sporadic 
în diverse părţi ale Dacoromaniei, cu excepţia Mararnureşului, unde a primit 
caracter de «lege}) fonetieă"28. 

După părerea nostră, duriîicarea consoanelor .:;, j a av ut, fără îndoială, 
un rol de seamă în procesul de durificare a africatelor e, g, proces realizat în 
grade diferite în diverse părţi ale ţării. 

După cum arăta şi 1. Gheţiev, ALR 1 a notat, în Oltenia şi Muntenia. 
rostiri de tipul Cl'llCi1, {jămLnche, plaeă30, de obicei În aria lui ş. j duri, ceea ce 
ar putea consemna o tendinţă de ros Lire dură a celor două africate. 

S-ar părea că 1. Gheţie are dubii În privinţa exactităţii notării acestor 
rostiri, întrucît afirmă : "de observat însă că ALR II uuinregist-ează asemenea 
pronunţări?», 

O tendinţă de durilicare (sau numai urme ale acesteia) atestă însă şi 
NALR. Oltenia, care înregistrează un sunet ii (intermediar intre e şi ii) după 
e, fÎ : singe (voI. l,p. 1(j7, per. 972 --973, 984), stîngaCi' (vol, 1, p. 169, pct, 973), 
cruci!; cru: (vol, II, p. 253, pct, 972; vezi şi T DO, P: 190, pct, \)44) ş.a. CL şi 

e 
forma sÎmifîr "cimitir" (voI. II, p. 39), elin nord-vestul Olteniei (pet. 936), care 
provine dintr-un Cîmitir, prin iutermediarul ,sîmitir (vezi pl. mIl1.ifire, atestat 
în norel-vestul Olteniei de ALE 1, voI. II, h. 301, pct. 840). 

Giosu, Subdialeclul maramureşean, în "StudiI şi cercetări ştiinţ.ifice", Filologie, XII, 1963, fase. 
1, p. 97 ; Dumitru Horvath, Comenlarii asupra graiuri/or ucrainene din R.S. Romania, in 
"studii şi articole", val. III, Baia Iare [Societatea de ştiinţe filologice'J, 1973, p. 27 ş.a. 

2. Gr. Rusu, O inouaţie foneUcă în sllbdialeclul maramureşean: durif'tearea africatelor Î" 
Îl, tu voI. Omagiu!ui Alexandfl1 Rosetti, Bucureşti, 1965, p. 793-796; idem, Siruc/ura fon%gi- 
că ... ,p. 172-178. 

2 Gr. Husu, in voI. Omagiu Rosetti, p. 795; idem, Strzzclura fonologică ... , p. 175-176. 
27 1. Gheţie, arI. cii., p. 99-102. 
28 IMd., p. 100-102. 1. Gheţie consideră însă (la p. 100) că, pentru a se expllca duri- 

ficarea 1 ui r, ţJ in Maramureş, părerea lui Grigore Rusu trebuie corobor:ltă cu cea li lui 1. Piitruţ. 
2 Ibid., p. 100. 
ao VeziALH 1, h. 57 "Geuuuche", 2,16 "Imi plaee fata aecasta", 300 "Cruce pe mormint" 

ş.a. Vezi şi clnslttă "einstită", in pet. 837 (h. 248 "Fată mare"). 
31 I. Gheţ!e, ari. cii., p. 100. 
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Este posibil deci ca şi în aceste locuri africaLele prepalatale să fi cunoscut 
un proces de dnrificare, menţinut, sporadic, chiar pînă azi. 

După părerea noastră, (o, (j au cunoscut CÎndva o tendinţă de durif'icare 
şi În unele părţi din Banal, din centrul şi nordul Ardealului propriu-zis şi din 
jumătatea de nord a Moldovei (înaintea transformării lor în .\:, .5, respectiv 
z, z). Faptul este atestat În scrierile din secolul al XVI-lea. în textele rnăhă- 
cene, apare, pe exemplu, Ciila te CI 2, iar În pravila moldovenească a ritorului 
Lucaci să c(Waseă3. 

In ariile eu afrieatc prepalatale transformate în Iricative, ALR a in- 
registrat, în multe locuri, pe li după acestea din urmă. De exemplu, În ALR 1, 
vol. II, h. 300 "Cruec" apar notate: ln Banat=, În sudul Crişanei şi în sud- 
vestul Ardealului propriu-zis: crusă, în pct, D, 12, ae, ne, 112, 107, 75, tî9. 

s 
87, lO, tî3 ; în nord-vestul Olteniei: cr/Î.ii([, pct. 839, crâSă, pct, 840; în Ardeal: 
misi'1, in pct, 249, 148, 247, 150, 576, 67, ;168, 205; în Moldova: crusă, în 
pct, 522, 542, 381, 385, 388. Toate aceste rostiri s-au înregistrat în arii cu 
ş, j durificaţi, iar -ă într-un cuvint ea crusă [crusă } presupune descendenta 
acestuia dintr-un CFlICr1 (eu il după 0, fiindcă sunetele .5, .<1, aşa palat.ale cum 
sînt, n-ar fi velarizat pe e de după ele în (J35. Înseamnă că şi aici a existat, 
mai Întîi, un c durificat (sau cu o tendinţă de durilicare) şi numai ulterior 
acesta s-a transformat În S(8)36. Se poate deduce de aici că duriîicarea lui 
s.i s-a petrecut Înaintea treeerilor c > 8 (5) şi g >:i (i) îngraiurile de tip bănă- 
ţean şi moldovenesc. 

Durifiearea lui ş, j este anterioară şi trecerilor lui \ .> s, .i .> z în unele 
graiuri cu zetacism din Banat şi nord-vestul Olteniei, întrucît în aceste grai uri 
întîlnim rostirilc ttuuis ă "moaşă", nâsă "naşă" (vezi NALB. Oltentii, II, P: 240, 
pct, sse. \)40, n44), sira spinării "şira spinării" (vezi NALB. Olteqia, 1, p. 168, 
pet. 936, 944, 94G), siria "şina" (1'DO, p. 107, pet. 940), priisim "p}"ăşim" (TDO, 
p. 133, pet. (44) ş.aY. 

3'2 O. Densusianu, Istoria limbii române voI. II, p. 57. 
33 1. Gheţie, arI. cit .• p. 100. 
U4 Şi in NALH. Banal, voI. I, Intilnim sunete foarte apropiate de ă după ., i «{! g) : 

e ii 
q, ă, li (vezi h. 43 "Cereel", pet. 33, 78, 97; h. 128 "Genunchi", pct. 96). 

35 Cf. şi i velarizat in slmil'ire, din nord-vestul Olteniei (vczi ALH 1, vol. II, h. 301, 
pct. 840). 

36 Se pune Intrebarea dacă . (8). i(z). sunete palatale. puteau proveni dlne, {j durifieate. 
Nu trebuie să ne imaginăm insă că gradul de durificare al lui c, fi era aşa de avansat. In Moldova 
sau in Banat, ca in Maramureşul de astăzi (unde ALB şi ALER llilaramllreş au notaL c, g). Pe 
de altă parte, t.endlnţa de durlficare a lui c, tJ nu cuprindea toată aria lui c>, fapt dovedit de Mol- 
dova. unde, astăzi. rostirea crusi « cruce, cu -e> -1) este întîlnită In mai multe 10caJită;ţi decit 
crllSă (care presupune descendenţa sa din crucii). În localităţile. majoritare, cu c nedurificat 
(cruce) putea să apară un sunet palatal s, iar acesta să se extindă, ulterior, şi In celelalte loc!lli- 
tăţl. De remarcat faptul că 8. î «1:, g) şi-au păstrat caracterul palatal (de ex. erusi "cruce", sîni 
"singe" etc.), ceea ee constituie o dovadă In plus că -ii din cnl§ă, acolo unde se lut1lneşte, nu se 
poate explica prin influenta lui 5. Dacă § ar fi avut vreo influenţă velarizatoare, atunci mold. 
erusi. sin"Zi etc. ar fi trebuit să devină cn/S1, slnzî etc. Pentru explicaţia 1'ofmei sÎmiiir din nord- 
vestul Olteniei, vezi nota 37. 

"7 Forma sîmU!r, din nord-vestul Olteniei (NALH. Oltenia, voI. II, h. :39, pct. 936), 
provine, cum spuneam, dintr-un Sîmilir (veZi pl .. fimil'ire, atestat în zonă de ALE,. I, vol, II, 

s s 
h. 801, pet. 840), prin trecerilc § > il (acest stadiu intermediar, i, este atestat de ALB. 1, h. ,JOO, 
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in privinţa formelor naşî, mQ aşî etc. din unele grai uri moldoveneşti, 
există două posibilităţi de explicate : 1) mişe a devenit naşi, prin închiderea 
lui -e (final) la -i, iar apoi naşi, prin duriîicarea lui s, care l-a velarizat pe-i 
« -e) în -1. După 1. Gheţie şi Al. Mareş, închiderea lui -e la -i nu se produsese, 
în secolul al XVI-lea, în toate graiurile moldoveneşti'", dar nici velarizarea 
lui e, i după ş, j nu apare decît spre sfîrşitul secolului al XVI-lea, fiind pînă 
la 1600 foarte puţin răspîndită=. In asemenea situaţie, este greu de stabilit 
o cronologie relativă între cele două fonetisme; 2) cea de a doua posibilitate 
este ca naşe să fi devenit naşă (în ipoteza că durtf'icarea lui Ş este anterioară 
trecerii lui -c la -i ), iar apoi tuiş! (prin Închiderea lui -ă la -1; cf. fat!. nepo âi! etc.), 

Nici repartizarea geografică. nu ne ajută prea mult în cronologizare, În- 
trucît. ariile celor t.rei fonetisme (-e > -i, -il > -Î, Ş durificat) se suprapun=. 

In orice caz, credem că se poate afirma '- pe baza rostirilor cnisă (erz/să), 
slmitir etc. -. că tendinţa durificării lui c exista şi prin jumătatea de nord a 
Moldovei, în centrul şi nordul Ardealului propriu-zis şi în Banat, inainte ca 
el să se fi transformat. În § [s ]. 

In concluzie, tendinţa de durif'icare a lui c, g, în aria cu ş,.i duriîicaţ.i, 
a fost mai extinsă decît astăzi, dar ea s-a manifestat pînă la capăt numai în 
Maramureş, unele "a primit caracter de «lege» Iouetică'<! 

Africatele dure r, g din Maramureş sînt, în primul rind, rezultatul duri- 
Iicării lui ş, j. Iar cum duriticarea lui ş, i. în Maramureş, nu s-a produs - se 
pare - decît începînd cu secolul al XVIII-Iea42, Înseamnă că nici rostirea 
dură a aîricatelor r, g nu este anterioară, aici, acestui secol. 

ON TIIE HARDENING PROCESS OF THE ANTEPALATAL CONSONANTS IN THE 
DACO-ROMANIAN DIALECT 

ABSTRACT 

The author deals with the hardening process of the antepalatal fricatives ş, j [= S' z] 
discussing the different points of vlew that ha ve heen suggested 50 far with regard to the 
Urne thls phenomenol1 occured and ils spreading in the past. Ee further points out certain 
consequences of this pl'ocess (caused, as he considers, by int.ernal factors): 

- A [c= cr], resulting Irom the palatalization of f, turl1S into Ş [= SJ and ii [ z] - resul· 
ting from the palatalization of v tUrllS into j [= z] in some areas in Transylvanja : ser [=, creT] 
"fier" ["iron") > şeI' [= \eI'l, fel' [= 4- efI "vier" ["boar") > jer [= zel] a.s.o. ; I 

- the hardening of the untepalatal affricates, wnrking today as a "phonetic !'UIe" only 
1n Maramureş, l1ad a Iarger extent before; t§er ["sky"], dur ["frost"] a.s.o. 

Facultatea de Filologie 
Craiova, str. Al. 1. Cuza, nI'. 13 

ş Ş 
tot in pct. 840: crz1Să, cms) > ş> s. Forma .îmilil' presupune, cum spunealU, o descendenţă 
dintr-o rostire cimitir, eu c dur. lnscanmă dee! că c dur este Hnterior, şi inllord-vestul Olteniei, 
trecerii lui c la S. 

S8 Gheţie,- Mal'eş, 0p. cii., p. 98. 
B I/Jid., p. 179. 
&0 Compară hărţile 159 "Frate", 1'72 "Nepoată" şi 217 "Naşă" din ALR 1, voI. Il. 
41 1. Gheţie, arI. cii., p. 102. 
u Gheţie-Mareş, op. cii .• p. 179. 



o DISIMILARE CONSONANTICĂ PROPRIE GRAIURILOR 
DACOROMÂNE DE NORD 

DE 

ION A. FLOREA 

S-a observat În literatura românească de specialitate că numeroase 
cuvinte care au o vibrantă in corpul lor fonetic prezintă şi variante cu laterală 
în locul vibrantei. Fenomenul de "trecere" a vibrantei la laterală ar putea 
fi numit, în lipsa unor alţi termeni mai potriviţi", derntacizarea lateralei. După 
poziţia vibrantei în cuvint şi în silabă, ca şi după absenţa sau prezenţa În 
vecinătatea vibrantei a unei alte corisoane care ar putea favoriza fenomenul 
(în primul rînd o altă vibrantă, dar şi o laterală sau chiar o nazală dentală-), 
se poate face o clasificare a situaţiilor în care se produce derotacizarea în mai 
multe tipuri şi subtipuri, precum urmează: 

I. Derotacizarea necondiţionată, în absenţa unei alte consoane Iavori- 
zante, deci nu o disimilare, ci o simplă pierdere a vibraţiilor vîrfului limbii; 
a) -1'- (intervocalic) > .ţ: : călătnid.ă 'cărămidă' (NALR Molr]. BucQV., pe1.464, 
din Bucovina, răspuns la întrebarea 655), ualice 'varice' (ibid., 1 ·'.MN pl. 41, 
pct, see, 581, 651, 653, fi58), papaluga 'paparudă' (ALM III II "lOlG; DLR: 
"Din bg. peperuda, peperuqa"], hucovin.eanul s ăleac, săleacă 'sărac, săracă's, 

cucului 'cucuruz', din aceeaşi zonă3 ; b) -r (final) >-1: stobol În loc de slab OI' 
(NALR Ban., răspunsurile Ia Intrebarea 721, pct. 28, 33, G9,91, 93); Il) r în 
nex consonantic, În poziţie implozivă > 1: cuculbău 'curcubeu', colcotluş ă 
'corco duşă', culcuduş, culduşel 'corcoduş ' (NALH Mar. Il 471, 472, pct. 232-- 
234. 237, NALR Transilv., răspunsurile la intrebarea 1180, cu numeroase 
arestări din nordul zonei, şi N ALB Ban., răspunsul la Întrebarea 1179, pct. 
54), culb ăiă, culcubătă şi cuculbătă 'cucurhetă' (ALH 1/17, pct. 247,257, 
26t\, 355, 359, N ALR Transilv., răspunsurile la Întrebarea 6 t, pct, 242, 245, 
260, 273, 288, 289), [olţoia 'forfota', mutelcă (în numeroase localităţi din 
Moldova)", selbezl 'sărhezr' (AI"l{ II, MN 6920, pct, 76), tolbă 'torhă' (în Moldova, 

1 Sextll Puşcarlu, Dlstmilarea, diferentierea, despicarea, disocierea şi inmuourirea 
sonanlelor, tn .Dacoromania", X, 1943, p. 375: " ... uneori, ca In cazul lui tul pitiă, In loc de 
iruptnă, al lui cloncan, tn loc de croncan, sau al lui saiţină la arornânll ollrnploţ.i In loc de sarcină, 
r se dlsimllează In l chiar faţă de un Il următor". 

2 Mathlas Frledwagner, Rumănischţ. Volkşlieder aus der Bukowina, )(onrild Trllisch 
Verlag, Wilrzburg, 1910, p. 46, 47,95,174,200,241, :m, 338. 

3 Id., ibid., p. 28. 
4 Vezi Ion A. Florea, Terminologia fierăriei în mediul 1'llral din 1"1o/dOlJCI şi Bucovina. 

Glosar, Centrul de multiplicare. al Ulliversităţi! "Al. 1. Cuza", Iaşi, 1\)81, p. :348. 
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ca apelativ şi ca nume de familie)", talbifă 'torbiţă', iulca 'turca' (ALB II 212, 
pct. 95); în acelaşi suhtip pot fi încadrate şi beltieneci 'berneveci', călmăjin 
'postav roşu' «ser. kormtiiin, DA), [illuuu; (NALR Mar. Il 268, pct, 234, 239, 
În loc de fir/lOll!! 'perdea' < germ. Vorlwng), fără să ţinem seama de vecină- 
tatea lui Il, căci simplul caracter irnploziv al lui r favorizează transformarea 
lui în l. 

II. Derotacizarea prin disimilarea primei sau a celei de a doua vibrante 
la l6 în cuvinte cu r în poziţie r : a) disimilarea lui 1'- (iniţial sau în grup conso- 
nautic iniţial) în pozrţie r : Luxandr« 'Ruxandra', lisoare 'arcuri (Ia trăsură)' 
(ALM IIfIl 998, pct, 215; < rus . risor <: 1'1'. ressorl), arorn. lăndură, al ătulură 
'rîndunică', arorn. olăstotn 'răstorn", arom. liscăior 'rischitor", istrorom. lumer, 
« rutner 'număr'), drom. Gliqore, uleoscuri 'vreascuri' (NALH Transilv., 
răspunsul la întrebarea 733, pct. 282), pleaţtută 'praltură', transilv. cler 'creier' 
(ALR IfIl 13, NALH Transilv., răspunsurile la întrebarea GO), qlonluro: 'gnm- 
ţuros', scli ptur ă 'scriptură"; b) disimilarea lui -T»- (intervocalic) în poziţie 1': 
alior (faţă de arior < lat. aureoleus, CADE), âlăl'i!t1 'sărăriţă ', Ţoliqraâ 'Tari- 
grad', călare 'cărare', în Banat, colastră 'coraslă' (<: lat. *colaslra)8, coliâor 
« fr. eorridor, germ. Korridor ; în ALM IIII 525, aproape general calidor < rus. 
k01'idol') ; e) disimilarea regresivă a lui r imploziv (dintr-un nex consonantic] 
în poziţie r : alcer 'arcer', cîlpiilor 'lopată de pîine', în Haţ.eg", săliar 'sertar'>, 
tulbure (şi nume de familie în Moldovaju.pronunţare devenită literară, ulcior 
(la ochi), ulcior 'vas de pămînt', ulcicuri 'otcicuri' (ALM II/II 985, pct. 27, 
143), uldori 'urdori', uîl.sar (<: vîrfcior)12, chelner 'cherner'13, arom. c(llpitură, 
'crăpătură'; d) disimilare a progresivă l' -- l' > r- 1 în brt/talli 'brăţară'l.4, 

5 Vezl1\flo1dova în epocl1 {cudalismului, Editura "Ştiillta", Chişinău, I, 1975, p. 515, 516. 
6 Este cazul să repetăm, după M. Grammont, eă "fonemnl disilUibt ,nu pierde dedt 

unul sau unele din elementele sale. artieulatorii, nu Jle toate [ ... ] Cel lUai adesea ansamblul 
elementelor care, după disimilare, rămîne din fonemul atacat, nu constituie un fonem existeIlt 
şi acest :l.nsamblu este inlocuit de foncmul cel.mui Hpl'oplut IJC care. îl posedă limba", Tl'l1ife 
cie pholletique, Librail'le D'elagrave, Paris, 1933, p. 270. "Lichida r dÎsiriHlată !şi pierde vibraţia 
Specifică şi este înlocuită eu lkhida eU alunecare 1" (ibitl., Jl. 276). ,,}? c!isimilat (le 1 JiU este cu 
dinadinsul 1, pentru că 1 nu este rezultat))l, ci un substitut al lni ]' disimiJaL" (iMi/., Il. 277). 

7 Th. Capidan, Fârşerolii, în "Dacowmania". VI, 1929·-1\):,0, Il. 201. 
9 Nu credem c'ă exemplcprecum coluI/'ă (a'lătul'i de CUTasll'â • lat. co/astl'a, SexUl Puşearlll, 

f.:iHinel, aram. aliun, dacor. călin., c:'lIăiu, dUoil, 1'l1iÎnă, în "Daeoromania", III, 1 02:I.p. (;(;0) sau 
d%are (alături de tluroare <lat. do[o]'em), arorn. câloau (mai des chiar decit câroflrc <lat. calo .. 
Tem), grupate sub conceptul de disimIlare prohibitiv:). pot susţ.ine afirmaţ.ia că trecerea legieă 
lat. -1- > rom. -1'- a fost oprită de poziţia r, eă, eleei,l al. -1- a fost l)llstrat în aeeste..condlţil ; 
exemplele cu -1- s1nt v:iriante ale formei cu -1'- şi sint rezultatul unei disimilări româneşti din 
formele căroare, dUToare, corasll'ă (ea şi aram. pÎC111aTfaţă ele picural' <lat. wcol'arÎlls), iar nu 
forme păstrate ea atare din latină. Dacă totuşi poziţia l' }Joate Impiedica transformarea lui -1- 
1n -1'- In epoea de formare a limbii române, aeest lucru este probat cloar de rom. sa Iclmîzd],(J 
(mediogr. croc),oc[L&.v3poc), vezi G. Ivănescu, Istoria lim/Jii române, ".Junima", Iaşi, 1980, }J. 263. 

9 DA: cărpăloI' < lat. coopertol'iun1 'capac'. 
10 Variantele săltar, saltal' (general întîlnite in Moldova) nu sint "create sub influcpta 

lui a sălta", cum susţine A. Gram, Noles d'elymo[ogie rO!llJ1aine, In "BuJletil1 linguistique", V, 
1937, p. 77. ci rezultatul unei disimilări cOllsonantice: r - r> 1 -- r. 

11 Moldova In epoca feutlalisDmlui, II, p. 221, 265, 298, 44\l. 
n SexUl Puşcariu, DisÎmi/l1l'ca ... , p. 378. 
31 Pentru cltelner, muleldOfll, blelu/ofll, vezi 1011 A. Florea, luer. cii., s.v. 
vi. ALM II/II S70, pct. 27, 39. 
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cirlan (prin mctat.ază din *dfnal "ctmar < lat. cornalis, -e 'făt')15, mortal 
'mortar'w, cireşel « cireşerv", burtical 'cojoc de postav' « burticarş, arc el 
'arcer ', crel 'creier',griel (greI, ,qrelut,) 'greiere', resoale 'arcuri (la trăsură)' 
(ALM II/II 9Î8, pct. 39, 78, 86, 91, 111, 115), br ăcile 'cingătoare' « brăeire, 
DA)lS, rindulică « rindurică, eu rotacism), saramolă 'saramură', coraslă 
(din corasiră], mătr ăqulă « mătr ăour ă, la moţ.i)19, rosmalin 'ros marin'. 

nI. Derotacizarea prin asimilarea lui r precedat sau urmat de 1 : a) asimi- 
larearegresivă în sălceală « sărceală 'ţesală'), băn. liruţroace 'prunc renglote' 
« germ. Rinqlctt.e], plimba « *plimbla <primbla, preimbla ), chilţosolă 
'chirfoseală"; Il) asimilarea progresivă în căluşel « căluşer )20. 

IV. Derotaeiz area în poziţie ti, în sclinciob 'scrînciob ', tulpină « lfll- 
pină),sclinli2I, cleanqă 'creangă', cloncan 'cro ncan ', siliman (variantă din Să- 
lişte a lui siriman 'sărman'), arorn. salţină 'sarcină', mildzeană 'minzare' (alături 
de mirdseaneş, poate şi maram. pilon 'pirorr'>". 

Uneori coexistenţa formelor cu vibrantă şi a formelor cu laterală poate 
fi determinată de etimon : borborosi, bolborosi, bolbolosi», bărbieri şi bărbilis», 
căprar şi eăpral», almar şiarmar, tnirced şi mîlced=, tnoclină (Maramureş) şi 
mocrină (Năsăud) 'loc rnocirlcs>', pilulă şi pil'ulă2B, Griqore şi Gliyore29• 

Disimilarea poate fi totală, pînă la dispariţia, vibraut.ei, ca în curasiă, 
eOl'astă (general în Transilvania, ef. NALR TransiIv., răspunsurile la întrebarea 
846), (ereastâ30, (ochi) a/başli (NALR Mold. Bucov. 1, MN pl. 6, pet. 464, 465, 

16 Daeă etilllologia stabilită de V. Bogrea, Cir/an, în "Dacoromania", 1, 1920-1921, p. 
247, este acceptată, căci există şi părerea că În cir lan am avea a faCe cu fenomenul de despicare 
a consona,ntel I (> 1'1) din e({lan. 

16 Des In nordul ţării. în NALH Mo1d. Bueov., 1'!1SpllnSurilc la Întrebarea 608, In foarte 
multe punde: 4'73,484-487, 50\), 540, 548,550, ()47, 651. 668. !. 

17 S. Puşeariu, Cîteva cazuri de asimilare Şi disimilare in limba românâ, In ,I?aeoromania", 
1, 1920,·-1921, p. 828.11 

18 "Prin disimilarea grupului 1'-'1' ln r-l, ef, CDDE nI'. 17·1". . " 
19 Sever POJl, Rofacisl!Iulln comuna Llvram Iancu (Vidra de Sus) din:' NI/mţii Apuseni, 

tn "Dacoromania", VI, 1929-1930, p. :.193. . 
20 S. Puşcariu. Cîteva tamri de asimilare ... ,p. 328. 
n în acest cuvînt, după opinia lui SexUl Puşcariu, Limba românl).!I, FUll!faţia pentru 

literatură şi a1'l.i1, Bucureşti, 1940, p. 34, InslIşi!ă şi. de Al. Proeopovic1 (Ciinii, In "Dacoroma- 
nia", X, 19'11, p. '11), s-ar fi putut cJisimila r suh influenţa lnfiniUvuluiltmg scrilllirc. 

'.2 NALH Mar. II 2R6, pet. 232, 2im, 2;18. 
i DA: "Onomatopee, lnrudită eu uel'. borboros!J 'mormiilturl' (ef. sttrh. blabol'iIi, brbol'ife 

• a mornu1i', hg. blaba!j({ bă/boljă' flcdîrese', brăboljâ, brâbar jă 'flecăresc 111 euni neînţelese')". 
2" Din substanti vele eOl'espu!Jultoare: bârbter < it. barbierc, ngr. barberis; transilv. 

borbil < magh. barbel!!. 
2:; DA: "Din magh. kupl'cÎr, kupl'ul, bg. kapral, sârb. kap/ar" ; CADE: "germ. }iopral, 

alterat prin etimologie populară". 
2 6 (T.Giuglea, Elemente vecf1i greceşti în limba romanâ, In "Daeoromania", X, 1943, p. 

429--·1,30. 
,27 Uer. mokljak, makrino 'Joc mocir!or;' 
28 FI'. pilule, magh. pirula, ci, DLR. 
29 Şt. Paşca, Nume de persoanâ şi nllme de animale În Ţara Olll/lul, Bucureşti, 1936, 

după ce arată că In zona anchelală nume1eG1'igore apare în variantele Gligor, Gligore, Gligorie. 
Gl'igole, (lrigore ş.a. (p. 249) şi cii îşi are originea in gr. I'Ply6p'(o<; adaugă: "venit prin filiatie 
slavă, cum arată şi forma disimllată Gligor". Cf. şi G, Weigand, "Jahresbericht ... ", 
XXVI-XXIX, 23. 

30 1. Gheţ.ie, Baza dia/eeia/el a limbU române literare, EdiLura Academiei H. S. Homânia. 
1975, p. 155, 401, 423, 458, 478, 508, 540, 564. Tratat de dialecl%gie Jomânwscâ, "Scrisul 
Românesc", Craiova, 1984, p. 329: "Grupul -sir- se redu ce la -81- 1n fereaslâ, nosl ( .. ,J etc. (ALR 
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467, 501, 550), scinii! şi . chtnliî», ucior, iuiori, pinlre 'printre', arorn. nunta 
'înăuntru', căiă 'căLre'a2, drom. propieiar, propietaie, propÎ1133 s.a. 

Tendinţa este mai veche, din perioada formării limbii române: «u», 
{rate, împărat, îndărăt, presie (peste), rost ş.a. In latina vorbită, dispariţia lui 
r fie prin reducerea grupului -rs- Ia -ss- şi -8-, fie prin disimilarea r - r :» l -- r 
sau zero --1, prnbată în inscripţii, s-a menţinut şi în limbile romanice: lat. 
dorsum > dossum, rom. dos, it.al, doss», prov., catal. dos; lat. «ursum ;» SIlS- 
surn, rom. sus, ital, suso, pro v., catat sus, spun. suso, pod. sosso : lat. colian- 
drum î:nloc de coriandrum, lat. peleqrinis în loc de per eqrtnis ; lat. ţraies, [ro- 
iibus în loc de [t aires, [rairihus», I 

Ca o reacţie la trecerea vibrantci în laterală, în numeroase cuvinte, în 
unele sau. în toate graiurile dacorornâne se petrece şi fenomenul invers, ro taci- 
zarea lateralei, adesea ea rezultat al unei asimilări 1 --- r :> r -- r : cărturar 
« ngr. bartulorios ], coraţiiir 'calapăr', oorbur ă 'volbură', saramură-i. ngr. 
saiamnrav», corceriiă 'colceriţă ', rouiuscă (alături de Lăutuscă < lat. labrusca }, 
grangur ( < *glangur < *galgllr < lat, qalgulus) , r - l > r - r : zarzăr ă 
« te. zerdali, bg. zar zala, zarzalija ), rariţă « bg. ralicaş trandafir « ngr. 
traniaîillcn.}, pairabit « ngr. pairahilîv", arlian ţJl'ir 'arhanghel', cremenar=, 
(h)orbariţ 'orbalţ' « magh. orbane )"", erişiar 'cristal'; sau al nnei disimi- 
Iări l - z,> r - I : prăsele 'plasele', l -- l > 1 -1' : Iarea 'lalea', plăsarii, l ._- 
n > r -- n: eorinrlil 'colindă', verincif 'velil1ţă', :,urcină 'sulcină', dar şi fără 
vecinătăţi favorizante, mai ales imploziv : sorni[â 'soIniţă', botemiţă « bolel- 
niţă 'botniţă'), corhoz 'colhoz', başordină 'başoldină', bnr{eîe 'bulfeu', cărca 
'călea', ciorpaf! 'ciolpan', corduş « colduş 'sărman, orfan'), corcăi 'eolcăi', 
ceambnr 'detaşament (tătărcsc) de pradă' « ucr. cambul), mai rar exploziv, 
în nex: serifosi 'scIifosi', scripi 'sclipi', priyi 'plivi', agrice 'aglice' (DA: din 
sîrb. jaglika, jaglac), hucov. climllnc 'elin, unghi' (.< germ. R.riimnwng, DA). 

Datorită asemănării lor în condiţii de articulare slăbită, r şi I îşi sehirrlbii 
uneori locul Între ele, ca În variantele: polecră, balcrcă, lingroate, lacră, lwlercâ 
(această variantă şi sub influenţa lui holeră), megl. lariţă, în loc, de poreclă, 
bareIcă «:_ uel'. barilka j, ringloate, raclă, horelci1. l'aliţâ. în formele metatezate 

II, s.n., \'1, h. 1669-16'712), Maramul'eşul inscriindu-se 1ntr-o arie largă ce cltprinde aproape 
t.oată Transilvania, Crlşana, nord-estul Banatului şi nordul Olteniei" ; (vezi şi ibid., p. 371). 

81 NALR Tl'Hnsilv., răspunsurile la intrebarea 324, pct. 244, 246, 253, 280, 405, 406, 
425, 428-·432, 447. 

32 1'11. Capidan, Fărşeroţif, p. 199. 
sa Tralal ... , p. 17:1, disimilare 1'-1' > r ,-zero, in partea de vest a Munteniei şi In Olte- 

nia de sud. 
3<l O. Densl1sianu, Istoria limbii române, II , Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p . 

3,1: ,,1' a dispărut prin acţiunea disimilatoare a unui 1 precedent ill alt < allcl'um". 
35 It. Mihăescn, Limba latinel în provinciile dunăreIW ale Imperiu/ui Roman, Editura 

Academiei H. S. Român!a, 1960, p. 100, 118. 
36 Poate fi invocată şi apropierea de rom. sare. 
37 Dar şi contaminat, ea şi cuvintul precedent, de rom. fir, efo DM. 
lI8 Cu înţelesul 'pLlşc1lrie', din criminal. Cu siguranţă uu este vorba de necesităţi de rimă 

decit in cazuri preeum "într-o frunzi\ de aţar!/ Pe poartă la crcmenari", t.ext pOpll1al' din Volovăţ 
(vezi M. Friedwngncl', lua. cit., p. 155), dar poate fi invocată, In schimb, mai mult decit asimi- 
larea, o substituţie de "sufixe" -al eu -al' ; vezi şi situaţ.ia inversă în intermedia/. 

39 ALM Il/ Il h. 8,\8, in est şi sud, in aproximativ aceleaşi puncte in care se rosteşte şi 
urcior (vezi nota 50). 
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se remarcă tendinţa vorbitorilor de a articula Întîi laterala, ca fiind mai uşor 
de articulat, şi apoi vibranta. 

După cum se poate observa, cele două fenomene fonetice, trecerea vi- 
brant.ei În laterală şi invers, nu manifestă preferinţe sau restricţii din punctul 
de vedere al originii (şi, implicit, vechimii) cuvintelor supuse transtormărilor. 
Cuvintele pot fi de cele mai diverse vechimi şi origini; ele pot fi moştenite din 
latină [albostru, daca, cărare, corastr ă, creier, cncurbeiă, curcubeu, duroare, 
greier, Lăuruscă, mirced, păcurar, plimbare, searbăd, turbare, turburac urcior":», 
urdori ), Împrumuturi vechi slave (colindă, sclipi, scrinii, oreascuri ), bulgăreşti 
şi sîrbeşti (berneueci, raliiă, solniţă, purartulă, torbă ], ucrainene şi poloneze 
{ceatnbul, tnuiercă ), maghiare [carmazin, colduş, căprar, cristal, [elezeu, almar ), 
germane [cherner, [orliatuţ, tnuterdorn, renqlotă], ueogreceşti( cărămidă, căriu- 
Iar, salamur ă, sertar, zarzălă}, turceşti t ciolpan ), cu etimon neprecizat [arcer, 
corcoduşă, praţtură, scliţosi }, diferite neologisme (calendar, mortar, pilulă, 
uorice ), formaţii româneşti {botelniiă, colcăi, piăsea, săriiriţă ş.a.). Această 
constatare este, de altfel.Jn concordanţă cu observaţia că Ienom enele În discu- 
ţie, ca "accidente fonetice generale", au drept caracteristică "neregularitatea 
cu care apar"40. În această privinţă, AL Hosetti, Curs de [oneiică generală, a 
observat că "legile disirnilăril [ ... ] Il-au r ... J caracter obligatoriu", citind 
diferite exemple de disimilare care, prin repartiţia JoI' geografică cu totul 
neegaIă, arată de fapt cit de puţină asemănare are disimilarea cu o lege fo- 
netică!'. 

Inainte de a trece în revistă explicaţiile date pînă acum şi de a schiţa 
un punct de vedere asupra acestor transformări în consonantism ul românesc, 
reamintim situatia acestor două sunete în cadrul general al limbajului uman: 
"Distincţia dintre cele două tipuri de lichide este puţin frecventă ,şi instabilă. 
Puţine limbi, În afara lumii occidentale, disting [1'] şi [I]. MarVe limbi din 
Extrernul Orient, chineza ijaponeza, de exemplu, ignoră. acea,,4ă distincţie. 
In aceste limbi nu există decît un fonem lichid, realizat ca vibrant sau ca 
lateral, după context. După H. .Jakohson, aceasta e una dintre lţItimele distinc- 
ţii pe care şi-o insuşesc copiii. Această instabilitate Între cele două tipuri 
de lichide se regăseşte şÎ în Io netica diacronică'<s. i 

Sextil Puşcariu arată43 că "dintre consonante, cea mai expusă disimilării 
e consonanta eea mai greu de pronunţat, vibranta r. Ea apare Înlocuită de 
obicei prin {, prin n sau, mai rar, prin d". 

Observăm că în cele mai multe cazuri disimiIarea este regresivă, primul 
r (cel disimilat) aflîndu-se in silabă protonicil : alcer, alei OI', /JÎUor 'vîrfeior', 
s(diar, Gl(qore, colidor, afior, uldori, srllăriţâ, sc!iplllrâ, arom. lişcttfor 'rîşchitor', 
la fel ea şi la asimilarea lui r ... l ; sâlceaUi, plimba (prin faza * plimba <" prim- 
bla), linqloacp 'renglote'. Dacă poziţia aLonă este favorahilă articulării mai 
puţin insistente, fără vibraţiile apexului, totuşi această lipsă a aecentului nu 
este obligatorie, căei în destule cuvinte r supus transformării in l se află chiar 
În silabă tonică : IIleascuri, colaslrii, plenf'tură, călare 'cărare', tulbure. Dar comun 

40 S. Pllşeur.îu, Pe marginea cărţilo!', In "Daeoroll1ania", V, 1927 ---1928, p. 792. 
41 Apud S. Puşcarlu, Pc margima cărţilor, în "DaeorolIlan]u", VII, 19:U-19il3, p. 452. 
42 Dic/ioIl1wire de linguis/ique, Larousse, Paris, 1973, p. 3(),i. 
43 S. PllşcarÎll, Disimilal'ea ... , p. 375. 
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acestor situatii este tipul regresiv, fapt care arată cît de impo rtaută este 
anticiparea mişcărilor art.iculat.o rii pentru transformarea în discuţie, Însă nici 
această explicaţie nu este valahi] pentru toate Lransformările inventariate 
mai sus, ei doar pentru cea mai mare parte dintre e1c, de disimilare (sau asimi- 
lare) regresivă. 

Marius Sala observă+ : Da torită tendintei de il realiza silabe deschise 
[ ... ], o serie de opoziţii oonsonc rrtiee valahile la iniţială de silabă nu există 
la finală de silabă (cf. B. Malmbcrg, Str. phon., 167). In română, mai ales în 
grai uri, unde tendinţa spre silabă deschisă este mai puternică, dispare adesea 
distincţia între [t] şi [1] la sfîrşit de silabă. N umeroasetreceri de la [lj la]r l.şi 
invers (lat. exalbidus >rom. searbăd, lat. miilso >rom. tnurs ă, IOl'bâ>lolbi'i 
urdoare > uldoore ] pot fi explicate astfel. De observat faptul că În cazurile 
considerate disimilări [r]-·-[1'}< [1]-[1'J, primul [1'] este imploziv, ceea 
ce ne permite să irrterpretăm această transformare şi ea o pierdere a unei opozi- 
ţii consouantice". Numeroase exemple de trecere a "consoanelor cu zgomot." 
la laterale, vibrante şi nazale îu poziţie implozivă (lat. admissarius > 
rom. armăsar, lat. nuptiae > rom.l1unlâ, lat. siqnum :» rom. semn, pimniiă, 
qratnnic, r ăsalniiii", aroentist'», aruocai, logornă) sau de dispariţie a implozi- 
velor (oueniist, ibu! .• pct. ·11,1, i>31, 537,762,812, S8G, cliiponiiă, udori'", ucior, 
orenic ) arată că această tendinţă spre silabă deschisă este reală. Rămîn 
însă destule situaţii în care consoana care se schimbă, intervocalică sau într-un 
grup de consoane, nu este imploz ivă . călămidă, valice, cler 'creier', sdinii, 
cleangâ, prăsele. 

Numai repartizarea geografică48 -. dacă există vreuna în cazul unui 
accident fonetic (in principiu posibil oricînd şi oriunde) ·-ar putea să furnizeze 
o explicaţie cuprinzătoare, dacă nu asupra cauzelor, măcar asupra condiţiilor 
Iavorabile înlocuirii vibrantei cu laterala sau invers. 

O primă imagine a ariei cu vibranta trecută la laterală ne oferă ALRM 
III! 206.,mi-am scrîntit o mînă" (vezi harta 1 )49, în care formele scliniii, sclintit, 
slitit şi (eu dispariţia vibrarrtei) sciniii, scbiniii cuprind Moldova, nordul Transil- 
vaniei, Maramureş ul, Crişana, părţi din Banat şi nordul Olteniei, iar formele 
scrîntit, scrintit au arie principală în Muntenia, Dobrogea şi sudul Olteniei, 
în est.ulext.rem al teritoriului anchetat şi se întîlnesc şi în puncte din sudul 
Moldovei, din sudul Transilvaniei i în unele părţi din Banat. 

Pentru Moldova, cele două arii scliniit I crîlltit (cu lichidă în nord :;.i cen- 
tru, cu vibranta păstrată în sud) se confirmă şi se precizează cu datele oferite 

M In Contribuţii la FOl/clica istorică Il limbii rorn(me, rditura Aeademieî H. S. Homânia, 
Bucureşti, 1970, p. 18. 

H ALH II, s.n., 1 188, pct. 3fi2, 531, 728, 762, 781, 791, 928. 
4°ALR 11/1 192, pct. 514, ;J20, 72:3 87G, 899. 
7 ALB 1/115, pet. G5. 295,305,320, :.\37, G47, G62 672, 772 ; NALH Tl'unsilv., răspun- 

surile la întrebarea 127, pi:t. 245, 256, 262, 267, :Jl2, :l.35, 350, 36\). :371, 400, 402, 128, 
429, 141. 

4S "\1111tumim c<llduros şi pe aeeaslil cale colegilor de la [nsLilLlluJ de Cercetări Et.nologice 
şi Dialeetologiee din Bucureşti şi de Iu Illt.itUl.lll de LillgvistiUl şi Istorie Literară. din Cluj- 
Napoca, anchetatori şi autori ai NALft Muntenia şi Dobrogea (NALH .I\1D), NALH, Ban. şi 
NALR Transilvania (NALH Transilv.), pentru amabilitatea cu care mi-au permis să folosesc 
materialul Încă inedit aflat la cele două institute. 

49 H.cpl'Odusil şi de Sexlil Pnşcarill, Limba rumânii, l, harta 1. 
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de NALH Mold. Bucov, (vezi harta 2, realizată pe baza răspuusurilor la În- 
trebarea :J2{\. Tot în Moldova, arii asemănătoare pînă la identitate cu ariile 
scliniit scrintit prezintfi si dubletele pleaţiură I pmţiură (vezi harta 3, reali- 
zată pe baza răspunsurilor la Întrebarea 2524) sau plasele I prasele (vezi harta 
4, realizată pe. baza răspunsurilor la întrebarea SOR). În toată Moldova se spune 
numai ulcior ('vas de pămînt' şi 'intlamaţic la ochi')-v, săltar şi uldori (acolo 
unde apare cuvîntul, concurat dc pucbi, pucliini ), arii care au o extindere 
considerabilă in tot nordul dacororn ân. Aceleaşi constatări. pot fi făcute, în 
linii generale, ?i pentru alea, întîlnit în nordul Transilvaniei">, în puncte din 
Maramureş=, În puncte din nordul şi vestul Moldovei=, ca şi pentru culcu- 
beiă sau cuculb ctă. culcuduş, erei, cler, clei 'creier', griel, arel, înregistrate. în 
majoritatea punctelor din Maramureş. Transilvania, Crişana şi în puncte din 
Banat. Foarte elo eventă pentru teritoriul transilvănean (reţeaua NALR Tran- 
silv.) este repart.iţia geografică a variantelor sălăriiă, în nord, şi si'irâriţă,în sud 
(vezi harta 5, realizată pe baza răspunsurilor la lntrebarea 7(6). 

Se conturează astfel o arie dacorornănă nor-dică cu 1 provenit din r 
(ulcior, scliniit, săltat, uldori ş.a.) sau etimologic [ptăsele ), opusă unei arii 
sudice (cuprinzind Muntenia şi Dobrogea, părţi din Oltenia şi din Banat. şi 
sudul Transilvaniei), cu r etimologie [urcior, scrintit, sertar, urdori } sau prove- 
nit din l [prăseie ), Chiar dacă Il u se cunosc etlmonurile lui arcer şi proţtură; 
repartiţia variantelor este aceeaşi ; alcet şi plcaffură la nord, arca (incluzînd 
şi o arie arce!) '1Î pra{tllră la sud. Precizăm că nu toate izof'onele coincid Între 
ele - de exem plu, ulcior 'va q d 3 pă m lnt.' coboară in nordul Munteniei şi Dobrogei 
ca şi în puncte din nord-est.ul Olteniei (vezi 11'1rLa 6)'4, urei ar (Ia ochi) se păstrea- 
ză nealterut in Banat, în părţi din Crişan a şi din Maramureş (vezi harta 7, 
realizată p baza ALH 11116), arcer este aproape general In Moldova", formele 
zăqilnâ şi di7!l'lIil (ctimo logia necunoscută) se întilnesc în acelaşj spaţiu din 
sudul Moldovei=, iar clei, gl'iel, CllCLllbp.Ul S\ întîlnesc numai Îlll.in uturile de 
peste In [UlIi --, el"lr fa3cicolul cL izofone rezultat prin cartograierea fenome- 
nlor în discuţii', c.onfigurează în mod cert cele două arii : sudtă (cu vibrantă) 
şi llord:că (eu laterală). Mai mult, cuvintele în care fenomenul se manifestă 
doar aecid lltal se illLîl nC3e. .În pune1e dintr-o arie sa Il al ta qupă cum prezintă 
vibrant.ă În Io':ullalcralei sau invers. De exemplu, belnclJeci în punctul 
536 din :nLrul-vesLul lVfoldovd, dar sâ carse 'să e.alc,e' şi {erezăll 'felezeu' 

tiO Yezi !:;i ALM IIi 1 ()82 "uldor" 'vas de }JflmînV ; varianta ulcior apare In marea majori- 
tate a plllcteJor, val'ianLn. urciol', doar in pcL. :14, 78, 80---82, 96, fJ7, 99, 190,210,226. 
ALM Iit Il 764 "urcior (la ochi)" prezintii forma ure!ol' în pd. :H, 69, 7·1, 80-8:3, 9,1, 96. 
97, 99, 106, 11:1, U8, lOCi, JUO, 210, 212, 217, 219-222, 226, în două arii (est şi sud) in care 
apare şi ardar! (In majorilatea punctelor, Il Ido]' i, ibid., 7(5). în eornpara\ie eu ariile sudice (şi 
estice) în carc apar variantele ul'ciorl-2 şi lll'dorÎ, aria ILti papal'u.rM (tot cu r etimologic păstrat) 
este mai restrînsii, cuprinzind, aJ'ar{t de pet. 202, 20G, 209, 211, 212, 216--219, 221-223 
(din sud), doar Inert alte două pct. (112, Hi5), In timp ce papalllgă (şi variantele) este cvasi- 
genera J, ibid" 101 (i. 

fi I NA LH TransU v" !"jspullsurile!a întreharea 204. 
,d NALH .\lal'. 1 DO, pet.. 221, 22D, 2:35, 
53 NALH Mold. Bucov., J'SpllIJ5lll'ne la Întrebarea 264, pe!.. 487, 490, 4lJ4, 502, 564, 

57U, 0()8. 
54 Healizati\. pe baza NALH MD, răspunsurile Ia Întrebarea 768, şi a NALB Olt. II 237, 
55 NALH. MoJd, Buco v" răspunsurile la Intrebarea 2(H. 
56 lbiil., r;jspullsuri!c la intrebarea H21. 
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înpct, ()13, spre sud; căliimidii, săleacă în Bucovina, oleascuri în nordul Crişanoi, 
sălbezesc în nordul Banatului, dar priţjin: 'plivim' în Muntenia-", Friieraş 
(nume de familie la Tîrgu Ocna) în sudul Motdovei=. Şi altor cuvinte, urmărite 
în textele vechi de 1. Gheţie, turbure si ţereastr ă, le-ar corespunde aceleaşi 
arii59• Pe baza atestărilor din documente, 1. G heţie fixează şi data inovaţie! 
(secolul al XVIII-lea), dar datarca priveşte numai aceste cuvinte, căcl tulb ă.iul- 
bit ă 'torbă, torbiţă' se întîlnesc la Dosof'tei un secol mai devreme, ca şi seri- 
peşte (pentru sclipeşte). 

Reţinem din cele spuse pînă aici configuratia ariilor şi faptul că T se 
pronunţă mai greu (nu numai de către copii), iar În anumite condiţii (vecină- 
tatea altei vibrante sau a unei laterale, pozitie implozivă slabă, scurtime prin 
apartenenţă la un grup consouantic), eu tensiune articulatori .. scăzută şi 
cu un mai mic număr de vibraţii=, ceea ce îl apropie pînă la identificare de 
laterală. . 

Dacă încercăm o corelare între repartiţia formelor pe teren şi observaţiile 
privitoare la articularea lui r, ar trebui să conchidem că vorbitorii din nord 
au. uneori o articulaţie mai puţin marcată a lui T, caracterizată prin tensiune 
articulatorie scăzută şi pierderea vibraţiilor specifice. 

UNEDISSIMILATION CONSONANTIQUE PHOPHE AUX PARLEHS DACO-HOlJMAINS 
DU xonn 

RJl:;SUME 

Â partlr des constatatlons de certa ins cherclreurs sclon lesquels le traltement r ... r > I...r 
(dans.des mnts cornme turbure >Iulbure) ou r ... r > r ... zero (dans des mots comme [ereasiră > 
[ereastă) semble caracterlser les parl ers du Nord, I'auteur se propuse d'examiner, en se servant 
des donnees Iournles par l' ALR et le NALH, la repartll.lon des vartantcs phonetlques des mots 
areer, creier, cucnrbetă, scrintit, ureter (maladie de l'oeil), urcior (reclpient en terre), urdori , etc. 

L'analvse du materie! dinlectat met en evidenee la preponderance des formes â 
laterale dans leS parlers daco-romains du Nord et des formes it vibrante dans les parlers· 
d,e Sud. 

Centrul de Lingvistică, Istorie Li/crară şi Folclor 
Iaşi, sir. Codl'cscu, 111'. 2 

b7 ALRT, p. 2;16, pet. 7CH5. 
58 1'tloldolJu în epoca femlalismului, II, p. 3,30. 
59 1. Gheţie, luer. cit., p. 155: "dispariţia lui /', prin disimilare totală În (creastă, se 

intllneşte astăzi într-un vast teritoriu care cuprinde Transilvania (cu excepţia regiunii sudice) 
şi Moldova. FCl'eastâ mai apare şi prin Banat şi vestul Olteniei"; şi : "treeerea lui l' la I în tul- 
bum, iulbure (şi derivatele) este o inovaţie a graiurilor nordice. Singurele graiuri care l-au men- 
ţinut pe l' etimologic (deşi cunosc şi ele pe alocuri inova !ia) sint cele lI1unteneşti --- sud-arde- 
lenesti" . 

• 60 St. Lelescu, Cercetări experimentale asupra collsOIlantei româneşti TI, Sibiu, 1944, 
stabileşte că r se rosteşte Îllllledic iniţial cu 2,57 biităi, medial cu 1,:38 bătăi şi fina! cu 1,92 bătăi. 
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IN LEGATUHA CU IOTACIZAHEA VEHBELOH HOMANEŞTI 
DE 

ION CALOT)I,. 

o chestiune care prezintă un irteres deosebit pentru morfologia verbului 
românesc este aşa-numita problemă a iotacizării. 

în legătură cu denumirea de iotacizare, vezi G. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii 
române literare, Iaşi, 1947, p. 302-303, nota 1, care arată, pc drept cuvint, că termenii 

iotacizare, disiotacizare sint Improprll, intre altele pentru că- enumesc fenomene fonetice, 
in timp ce, In cazul nostru, cel puţin pentru unele situa ţii, este vorba de un Ienomen 
morfologic, analogia. Cum, lnsă, In ciuda criticii aduse, termenul Iotaclzare s-a Impus 
în literatura de specialitate, fiind Intrebuinţaf. şi după 1947 de lingvişti ca Sever Pop, 
La iotacisutioti dans les oerbes roumains, în Mctatures Moria Roques, vol. III, Paris, 1952. 
p, 195 şi nrm.. (republtcat de Sever Pop În vol. Rccueil postluime de litujuistiqae el dialeclo- 
logie, Gernbloux, 1966, p. 281 --- 315), Iorgu Iordan, L imbarol11ilnâ contemporană, Bucureşti, 
1\154, p. 456 nota 2, Alt Lornbard, Le nerbe roumairi . Itude 1110rpllOlogille, tome II, 
Lund , 1955, p. 993 şi urrn., Al. Gram, Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, 
1968, p. 208 şi nrm., folosim şi noi această terminologie impusă prin uz, ,fll toate că in 
tratatul academic de Istorie a limbii române, vol. Il, Bucureşti, 19(i9, p.259, găsim în- 
trebuinţat termenul iodizare. ' 

După cum este În general admis astăzi; înţelegem pri Io taciz are fe- 
nomenul de alterare a consoanelor t, d, n, r, la care Sever POpI a adă uga t 
şi pe 1, iar noi2 am adăugat şi pe s, pe baza formelor (eu) ieş, (eu) beş; pe care 
le-am descoperit în graiul r udarilor din Oltenia, ea fenomen aproape g·clleral. 
Întrucît aceste forme nu pot fi decît etimologice, ele SÎlit arhaism e păstrate 
numai de graiul rudarilor. Iotacizarea lui s a dispărut de timpuriu din grai urile 
dacorornâne, formele iot.acizate fiind înlocuite cu cele refăcute analogic, dar 
este cert că fenomenul exista în graiurile din Transilvania sud-vestică În 
momentul dud rudarii au învăţat româneşte şi chiar in momentul părăsirii 
acestei zone şi al sosirii lor În Oltenia, pe la începutul secolului al XVII-lea. 
Din afirma !;ia acad. Al. Graur (Tendinţele actuale ... , p. 207), "nu mi-e clar 
pentru ce nu găsim exemple de s atacat, verbele latineşti ca exeo, uissio ne- 
avînd în româneşte urmaşi eu Ş la persoana 1", rezultă că acest arhaism este 

1 Sever Pop, La totacisatioti dans les uerbes roumains, In voI. RCClWil pos/Jmme de Iitujuis- 
iique el diolectoloqie, Gernblnux, .1906, p. 290--2H7; In continuare, referir·!e se vor face la acest 
volum. 

2 Ion Calotă, Graiul nzdal'ilol' din Oltenia, rezumatul tezei de doctorat, CraiOVA, 1974, 
p. 2G şi Ul'fn. 
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necunoscut limbii scrise sau altor grai uri dacoromăne. Sever Pop, La iolaci- 
saiion "', p. 313, în capitolul VI, Les auires eonsonnes, lasă să se înţeleagă 
că o formă ieş, de persoana 1, trebuie să fi existat, iar de la aceasta s-a ref'ăcut 
forma ies: "On retro uve des t.races de cette forme: ar. baş 'je baisse', du lat. 
bosio (REW, 3, B71); dr, Îngraş 'j'engraisse', du lat. +inqrassi« (HEW, ;î, 4427); 
dr. ies (de ieş) 'je sors', du lat. exeo (HEW, 3, :3 (18)". Cu toale acestea, nici 
S. Pop nu trece consoana S printre consoanele iotacizate. In cele şase consoanc 
(l, d, n, r, l, şi s) se termină ra dicalul unor verbe latineşti de conj ungarca a 
II-a şi a IV-a, care, sub influenţa lui iot următor din -eo, -io de la persoana 
1 singular, se transformă după cum urmează: i ţ (sentio >. simt», d > l > z 
(audio >auf,l > auz), n > Il > i (netiio >. ouiu >. viju), r j. (morio »-moriu ;» 
mori), L> l' > i (salio > sal'u > saiu :» sai), s> Ş (euo> leş, uissio ;» beş). In 
astfel de verbe, de conjungarca a II-a şi a IV-a, îotacizarea a avut loc prin 
evoluţie Ionetică normală. După modelul acestora, prin analogie, şi unele 
verbe de conjungareaa IIT-a şi-au constituit, la persoana T singular, o formă 
verbală iotacizată, introducînd între radical şi desinenţ.ă una dintre vocalele 
caracteristice conjugării a II-a sau a IV-a, ele rămînînd totuşi de conjugarea 
a III-a4 : *excolio > scot, =credeo > crez, =riâeo > 1'Îz, "'cadeo > caz, *ucndeo .> 
»inz, *poneo > pui, +expone» .> spui, =quaereo > cerili, devenit apoi cei, prin 
analogie cu sai". Aceste forme verbale, numite iotaeizate, indiferent dad 
provin prin evoluţ,ie fonetică normală sa u prin analogie, se întîlnesc nu numai 
la. persoana I indicativ prezent, ei şi la alte moduri şi timpuri, precum şi la 
derivatele de la verbele respeetive. Sever Pop (La iotaclsation ... , p. 284 
285) eonstată că formele verbale iotacizate se întîlnesc în urmi"'tLoarele situaţii: 

1) la persoana 1 a indieativului şi conj llnclivului prezent (simţ slI simţ, 
scoţ.-- sli. scot, auz -- "el auz, ctez Sel crez, /Jiu - sll /Jiu, pui -- "lI pui, 
]Ţ!ori -- slI mori, cei -- Srl cei, pici-o sti. piei, sai sâ. sai) ; la aeestea lIoi am 
adăugat formele ieş - sli. ieş, beş sli beş; 

2) la persoana a III-a singular şi plural a eonj lluctivului prezent (să 
llllZlI, să /Jiie, sâ iaşâ, Sel ieşe) ; 

:1) la gerunziu (scotind, crezÎnd, puind, muind, ieşind) ; 
4) la participiul treeut, unde alterarea se datorează analogiei, şi la 

toate timpurile compuse, precnm şi la mai mult ea perfect (crezul, si'i li crezut, 
crezusem) ; 

5) la perfectul simplu (crezui); 
/\) în derivate, .cu ajutorul sufixelor ··lor, ·toare, -huii (al'zi1!ol', orzâtoul't', 

inghiti/mii). 
Se mai formeaz[l derivate şi eu alte sufixe. S.Puşeariu (Eiudes de lin- 

guislique roumaine, Cluj .. Bueureşti, 1937, p. 72, nota) eitează derivate ea 
crezare, erezămînl, pierzanie, ascuţime, ascunziş, anoi ete. (vezi şi Al. Graur, 
1'endin{elf actuale ... , p. 208). 

Multitudinea situaţiilor în care apar formele verbale iotaeizate demon- 
strează faptul eă aeestea au fost cîndva generale: " ... le phCnomcne de la 

3 Avem in vedere aici numai tratamentul dentaleJor urmate de jot, nu şi celelalte trans- 
formări fonetice pe care le-au suferit cuvintele l'cspeetive. 

4 CI. G. IVlllescu, Pl"Oblcmclc capitale ... , p. 802, nota 1 ; IOl'gu Iordan, Limba romt1nll 
contemporan li, p. 456, nota 3. 

fi CI. G. Ivănt:scn, Problemele copila/e ... , p. 298-2\)9, Sever Pop, La iolacisalion .. ., p. 806. 
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iotacisation a toutes les apparences d'avoir Citi general dans le passe de la 
langne romnaine"", iar pe de altă parte că ele sînt formele cele mai vechi 
din limba noastră, cele moştenite, cele etimologice'. 

De la formele latineşti, 1n care dcntalclc erau urmate de io t, prin evoluţie 
Iouetică normală" s-a aj uns la formele verbale romăuesti iotacizate prin urmă- 
toarele faze: excotio :» scoţu ::> scori > scot sa u credea > credu > crer/.l' > 
> creâ > crez (persoana 1 sing ular) şi excotis > scoli > scot; sau creâis > 
> credi > creeji > crezi) (la persoana a 1 I-a singular). Cînd, pe lîngă reducerea 
şi apoi dispariţia desineuţelor -li, de la persoana J ŞÎ -i, de la persoana a II-a, 
s-a mai pro dus.işi velarizarea sau durificarea africatelor dentale ţ sau rj În 
cele mai Il! ulte graiuri dacorornâne, cu exceptia graiuriJor In unteneşti propriu- 
zise, formele de persoana a II-a singular ,con; şi erec.t! au devenit se(l! şi aerj, 
deci omotone eu cele de persoana 1 singular: "Aşa se face că fenomenul n-a 
apărut în trecut şi nu apare astăzi decît În acea regiune În care s-a produs 
velurizarea lui eşi i prin ţ si dz anteriori" : sau: "Dar repet, fenomennJ nostru 
nu este dependent numai de fenomenul fonetic al velarizării lui te, ţi, ci şi de 
dispariţia lui i şi u finali sonanţi, sau măcar de reducerea lui Il la il" 8. Această 
omonimie era cu atît mai greu de suportat, cu cît, spre deosebire de alte limbi, 
ca franceza de exemplu, limba noastră nu foloseşte pronumele personale 
înaintea verbului, diferenţa de la o persoană Ia alta 1'D.arcî11d-o tocmai desi- 
neuţele : "Les formes verhales iotacisees rendaient homonymes la premiere 
persann.e du singulier du present de I'Indicatif et du subionctif avec la deu- 
xieme personne. Etant donne que le ro um ain nemploie pas les formes du 
pronom personn el devant les formes verhales, cornme c.'est le cas pour le fran- 
cais, par exemple, le ehangement des consonncs atteintes par le <Ieveloppe- 
ment phouetique determine par yad restait le seul Il10yell (['eviter cette 
homonymie" ". k 

"Omonimia insuportahiIă", ca să folosim terminologia lui Gill iero 11 , a 
creat nccc',itatea de a diferenţia eeledoui'i persoane omofone, ;!în avantajul 
darităţii expresiei, pentru evitarea confuziei. Mijlocul de' ÎnJiUurarc a 
omoniUliei a fost .refacerea formei de persoana I, fie <lupt! mOflelul celorlalte 
persoane ale aceluiaşi verb, ea în cazul lui uliz, înlocuit eu viiă, pr.in analogie 
cu vede, ocdan, lJedeţi, văd, sau poei, înlocuit eu pot, prin analogie cu poate, 
putem, puieţi, pol, fie dllPl modelul altor verbe ea {aud sau bal, la eare ('011- 
soanele d, 1, s-·au păstrat nealterate, pentru că nu erau urmate de ioC 

Pentru prima situaţ.ie, acad. IOl'gu Iordan observlt: "Avem aiei un 
caJ: interesant de aplicare a analogiei, În sCllsul îmbunătălirii şi perfeeţion[lrii 
gramaticii; formele i<lleregulate» (adică deosebite, prin aspectul lor fonetic, 
de cele simţite ca «regulate») se modifică În sensul punerii lor de acord, În ee 
priveşte tema, eu marea majoritate a formelor aceluiaşi verb" 10. 

Pentru eea de-a doua situaţie, Sever Pop serie: "Le remplaeement des 
formes verbales iolacisees a {:te deteI'min( aussi par les faits suivants : 

6 Sever 1'op, La. iofacisalioJl ... , p, 202. 
7 CI. S. 1'uscarill, Eiudes ... , p. (il! şi urm. ; G. Ivănescu, P!'oblemele capitale ... , p. 274 şi 

tUtrl. ; Sever pop,'La iolacisalion ... , p. 281 şi urlII. 
s G. Iviillescu, Problemele ca.pitale"., p. 285. 
9 ever Pop, La iotacisalioJ! ... ,p. 314. 
10 Iorgu Iordan, Lim{1O română conlemporand, p. 456--457. 
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a) L'influenec des Iorrries verbales non-iot.acisees pour des causes pho- 
net.iques, sur Ies formes iotacisees, 

b) Les multiples Iormes verbales soit celles de I'anciennc co uchc latine, 
soit celles des verhes Cret'S par le roumain ou empruntcs a d'autres langues 
qui ne connaisscnt pas le phenornene du changement des conso nnes a la pre- 
miere perso nne de I'Indicatif (et du subjonctif) : d'ou l'Impossibilite pour 
les conso nnes altcrees ,l Ia premiere personne des verhes latins en -eo (-·io) 
de maintenir cette situation. 

c) La tendance toujours croissante du ro umain ă mieux disUnguer 
ccs formes verb ales, tcndance maniîestee aussi par I'emploi de plus en plus 
Irequent des suffixes verbaux -ez et .. esc" 1l. 

Spre a simplifica expunerea, propunem denumirea de analogie internă 
pentru situaţia cind o formă este ref'ăcută după modelul celorlalte persoane 
ale aceluiaşi verb, şi pe aceea de atutloqie exterf/(!12 pentru situaţia cînd modelul 
îl constituie alte verbe. 

Crearea formelor analogice, fie prin analogie internă, fie prin analogie 
externă, nu numai că a Înlăturat omonimia despre care a fost vorba mai sus, 
dar a contribuit la simplificarea şi sistem atizarea paradigmei verbale, la 
normalizarea flexiunii : " .... În multe cazuri Iormaţiil e analogice consolidează 
caracterul sistematic al limbii şi, prin urmare, îi dau o structură mai logică" 1:1. 
Iar in altă parte, acad. AI. Gram arată că "luată în ansamblu, revenirea 
asupra iotacizăriiinseamnă simplificare. Dar această simplificare nu este 
totală; pentru că mai rămîn urme de io tacizare (de exemplu la gerunziuj şi 
pcntru că, la conj ngarea a 1 V -a, majoritatea formelor comportă o consoană 
iotacizată'' 11. În acelaşi timp, prin refacerea analogică a acestor forme verbale 
al căror radical sc termină şi în română, ca şi în latină, În t (se"l), d (aud), 
n (spun), s (ks) se recreează analogie ceea ce a dispărut prin evolutie Iouetică : 
" .... action inconsciente et commune des sujeLs parlanLs, acl:ion qui tanlot 
conserve cequi est en train de disparaître, tant6l: recH'e ee qui est dl.ia dis- 
paru" 15. Din cele spuse pînă aici rezultă eri noi vedem În analogie un mijloc, 
un procedeu prin care se realizează tendinţ.a diferen(;ierii formelor omofone. 
Aceeaşi părere o găsim şi la G. Tvăneseu : "Noi credem că fenomenul În diseuţie 
[apariţia verbelol' cu -t, -el] nu este un simplu fenomen de analogie, care, 
după eum am mai spus-o şi altă dată, sînt facultative sau eventuale, ei este 
o analogie care s-a realizat cu scopul de a înlătura o omonimie insuportabilă, 
si deci trebuia să se realizeze eu necesitate. Ar fi deci un fenomen de analogie 
provocat de unul de diferenţiere ... " 16. 

în principiu vorbind, indiferent că e vorba de morfologia verbului sau 
a numelui, analogia este provocaUt de () cerinţ.ă, de o neeesitate, de o tendinţă; 

11 Sever Pop, La iolacisalion ... , p. :114; d. şi G. Ivăneseu, Problnnele capitale ... , p. 284. 
12 CI. AII Lombard. Un plLenomene de la morpllOlogie roumaine " le râie de l'analogie el la 

imdance d la diffcl'enciation, În lYlelanges 111ario Roques, tome IU, Paris 1952, p. 93; idem, 
Le verbe rownain. {;;tude mOl'pJwlogiquc, tome I, Laud, 1954, p. 220 şi tome II, Lund, 1955, 
p. 1014. 

13 Al. Gram, Studii de linguislicâ genera/â. Varianiâ nO!HI, Bucureşti, 1960, p. 2:31. 
g Al. Gram, Tendintele actuale ... , p. 212. 
15 Ch. Bally, Le langage el la vie, p. 40, apud Iorgu Iordan, Lingvistica romanică. }j'po!c.l/ie. 

Curente. ilIe/ode, Bucureşti, 1\Hi2, p. :)c)1, nota 2 (despre analogie). 
16 G. IVi In eseu, Problemele capitale ... , p. 284. 
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ea nu poate fi însăşi tendinţa, aşa cum pare să rezulte din formularea lui V. 
Rusu din chiar titlul articolului Din morţonotoqio qraiurilor olieneşii. Tendinţa 
de diferenţiere şi analogie (în FD, VI, Bucureşti, !goB); efo însă Alf Lornbard, 
ti tl ul ari. cit. la nota 12. 

Dacă formele io tacizate reprezintă, aşa cum am arătat, un stadiu vechi 
În limba noastră, la care s-a ajuns prin evoluţie îonetică normală, formele 
care au fost refăcute prin analogie constituie un stadiu mai nou de limbă, 
o inovatie a anumitor grai uri, preluată şi de limba literară: ,.Nous croyons 
que ce territoire conserve le dernier reste de l'aneienne aire de la iotacisation, 
c.'est-ă-dire du passage de d il z a cause de i (y) qui le suit (lat. audio > roum, 
auz) el que le territoire ou nous tro uvons le z refait en d (auz devenu aud 
'j'entends') doit etre considere comrne la nSgion innovatrice" 17. 

Pe baza hărţii 65 (rtz : vÎnz) din Atlasu] lui Weigand, a hărţilor 111 
(eu vild), 112 (să nu vadă), 114 (eu aud), 119 (eu rÎd), 120 (să rÎdă), 133 (mă 
tund) ale ALRIVI J, a hărţii nr. 1 care însoţeşte studiul lui Sever Pop (La 
ioiacisclion ... , P: 294), precum şi a hărtilor 313 (oăz, auz), 4Ll (tund, 
iunz, lung) şi 48 (ucid, uei z, aciq) Întocmite de S. Puscariu (Limba română, 
IL Rostirea, Bucureşti, 1959), constatăm că aria iotacizantă a verhelcr cu 
radîcalul În -d este restrînsă, fiind redusă, în geller:iI, la grai urile de tip mun- 
tenesc. Se consideră, pe hună dreptate, că aceasta este o zonă arhaică, con- 
servatoare, deoarece păstrează formele etimologice În -z (auz, văz, crez etc.), 
Faptul a fost cu putinţă datorită timbrului palatal al consoanei z În grai urile 
muntaneşt.i, ceea ee a permis diferenţierea persoanei 1 de persoana a II-a 
singular : eu an z - {LI auzi, eu crez - tu rresiv; în restul teritoriului daco- 
roman, pro ducîndu-se duriticarea consoanci În discuţie, a apărut omonimia 
la cele două persoane. (cu auz tu au:), iar pentru diferenţierea lor a fost 
nevoie de refacerea persoanei 1, aşa cum am arătat mai sus. Arţa inovatoare 
este. in acest caz, destul de mare, cuprinzînd toate celelalte patI;(l suhdialecte 
dacorornăne, In scopul evitării omonimiei amintite, graiur,le' din .această 
zonă au inovat În două directii : unele şi-au reiăcut o formă du radicalul În d 
(cred, uâd, tund) etc" prin analogie internă cu formele celorlalte persoane 
(crede, credem, credeţi, cred, sa U /Jede, vedem, /Jedeţi, /Jăd etc.), ialtele, cu partici- 
piuI în -s, şi-au refăeut o formă cu radicalul In -9 (lung, ucig), prin analogie 
externă eu alte verbe care au participiul în -s, iar persoana 1 singular a in- 
dicativului prezent în -g, de tipul LIns -' ling. ales - alrg: "Pe harta nr. 44, 
scrie S. Puşcariu, am însemnat aria de răspîndire a lui lung În loc de tund. 
E evident că in cazul aeesta nu avem a faee cu transformarea fonetică a lui 
d în g, ci cu înlocuirea lui lund printr-o formă nouă. După verbe ea uns, eu 
prezentul ung, s-a format de la tuns un prezent nou izw[l. Tot astfel s-au născut 
ucig i pllrceq, ea variante ale lui ucid i plIl'ced, din participiul ucis şi purces, 
după modele ea 1l1es-- aleq eLc." 19; eL şi Alf Lombard (Le verbe rour1win, 
II, p. ] 015), care, explicîndu-:j fenomenul, după Tiktin, prin ea lIze fonetiee 
(disimilarea c --d > c--g, in cazul unor verbe ca ucig, pllrceg), îl numeşte 
"gammatizare" : " ... la iotaeisation se trouve remplae{e par une «gammati 
sation »". Dacă am acceptat termenul iotacizare, cu toate că indică un proces 

17 Sever Pop, La iotacisalion ... , p. 20:>. 
18 CI. Gl'. Bl'âncuş, Graiul din Oltenia, în LR, XI, 1%2, nr. 3, p. 254. 
19 S, Puşcariu, Limba română, II, p. 348. 
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fonetic, acceptăm, pentru paralelism, prin analogie, şi pe acela de qommoii- 
zare ; eventual putem numi gammatizate formele În --fI, cu corectura că acestea 
s-au constituit prin analogieexternă şi nil sînt rezultatul unei transformări fo- 
netice. Putem, prin urmare, prelua termenul, nu însă şi explicaţia lui Lomb avd. 

tn privin] a răspln dirii geogral'iee el acestora. ca şi il celorlalte, pe baza 
hărţii 13:) din ALR\1 1 i a hârţ.ii 44 din Limba rom/itiă. II, de S. Puşcariu, 
rezultă căTorma etimologică, iotacizată iutiz face arie în Muntenia, sudul 
Dobrogei, estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, acoperind, în general, sub- 
dialectul muntean, forma refăcută prin analogie internă lurid face arie în 
Moldova, în Transilvania nord-estică, centrală sud-vestică şi în cea mai 
mare parte a Olteniei, iar forma reîăcută nrin analof;ie externă {ling face 
arie în Banat, CrilIw, Maramureş şi nord-vestul Transilvaniei. După elim 
am arătat, zona celor două forme analogice fund şi lung este inovatoare, în 
t.impce zona formei iot.aciza te iunz constituie o arie arhaică, conservatoare. 
Din acest punct de vedere, cea mai mare parte a Olteniei se încadrează in 
aria inovatoare, cu forma ref!icuUi prin analogie internă tund, cu excepţia 
unei zone de-a lungul Olt.ului, care Iace parte din aria conservat oare munte- 
nească a formei iotacizate lU112. Aproximativ la fel stau lucrurile şi în ceea ce 
priveşte verbul a rîde. După cum rezultă din vVLAD, 11, !}, 17, Ionctismul 
etimologic riz al ariei arhaice munteneş ti se întindea, la sfîrşitul secolului 
trecut, i În dreapta Oltului, într-o zonă care cuprindea,în sud, întreg fostul 
judeţ Romanaţi şi o parte din sud-estul Doljului, iar în nord cea mai mare 
parte a judeţului Vîlcea, Iără extremitatea lui vestită, În deceniul al IV-lea 
al secolului nostru, aşa cum rezultă din ALRM 1, val. T. h, 1 El, 114, aria 
arhaică munteuească-pare să se fi extins spre vest asupra părţii răsăritene a 
Doljului. In sfîrşit, în deceniul al VII-lea al secoiului nostru, pc baza NALR. 
Oltenia (material oferit de lan Ionică, anchetator al NALE. Oltenia), sub 
influenţa limbii literare, Ionetismele iotacizate rtz, "il rtz; să riză nu mai for- 
mează arie compactă decit în partea nordică a vechii arii, în Vîlcea, în timp 
ce partea sudică a vechii arii iotacizante olteneşti a fost dezmembrată, acestea 
fiind înlocuite cu formele literare rid, să riâă, refăcute prin analogie internă 
cu celelalte forme ale paradigmei verbale -- ride, ridem, rîdeţi, rid. 

AU SU.JET DE LA IOTACISATION DES VERB.ES ROUl\1AINS 
RESUWIE 

Apres quelques preclstons t.ermlnologiques, I'article dHinit le phenomcn« de la Iotacisa- 
tlon des verbes roumains, auxquels l'allienT ajoute encore mIC cat{'gorie, ceHe des verbcs latins 
au radical termine en s, comme exeo, uissio, COllll)J6tant ainsi jusqu'a six l'inventairc des (()1l- 
sonnes des verbc;s latins qui ont subi le plHnolllcnc de la iolacisaUou : 1, d, 11, r, 1 et s. 

La lotaeisation de s fi. disparl1 de bonne heure des parlcrs dfl.co-l'otll11aillS, les forrncs iola- 
cislmsetanl remplac6es par cellcs refaites analogiquemenl, mais il est certain que le ph6nolllime 
exista it deja dans les pal"lcrselc la Transylvanie de sud-oucst. pcndant le XVI' siecle, (['011 les 
"ruda]"i" l'ont reprb daus leUl" pariei' l"oumuln, qU'i!s ont appris elans edte riglon eL qu'i!s out 
all1ene cu OlUnie il la fin du XVI' si!de eL au d(but du XVII' slecle, puisque le pb(noml:tle est 
present tneme alljourd'hui dans le parler des "ruda]"i" d'Oll6nie, clans les forme, verbales 
ia teş « lat. euo) d io l;e « lat. llissio), parler auqucl j'auteur a dedic tonle ulle mOllographie, 
qui (',oflst!tlle d'a.illeurs sa t110,,0 de doctora t. 

Conform{ment aux atlas liTlgnsLiqucs roumains, l'auLcur a delilniU:, pom chaque c.Oilsonne 
les aires archalques [otacisantcs., avee les formes etymologiqllcs jolacjs(es. de lJ1i\tne f(lH' .les 
<lires inllovatriees, avec les fOfmcs refailcş par analogie, tant POUT tout le terriLoire da-4ilO- 
roumain, que pour toute l'Oltenie, tout cn suivant ]'evolution des aire;;. 

Crai01la, Piaţa (îării 
bl. E'-i, aJl. 10 
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DD 

.MAGDALEl':A Vl;LPE 

"Dă·dămult. .. mai dă-dămult" şi-a intitulat Caragiale parodia 
după Delavrancea, scoţînd ÎIl evidenţă, alături de scriitura caracteristică, 
sonoritatea rnunt.en ească a limbii. Pe de altă parte, din oraşul În care "pitrecut 
scenă nostimă", nenea Iancu face să pornească telegrame-In dulcele grai moldo- 
venesc: "bandiţi! , .. , voit ucidi di două ori". 

Utilizind varintele fonetice ale prep. de şi pe' pentru a sugera, cu mijloace 
lingvistice, apartenenta unui personaj la o arie geografică uşor de identificat, 
Caragiale nu face decît să reflecte intuitia "omului de pe stradă", a observa- 
turului neprevenit al vorbirii cotidiene. 

 Pare, de aceea, surprinzător faptul că dialectologii au acordat acestor 
variante cel III olt () atentie marginală. 

Referitor la jerarhjzare fapteIr de limbă în funcţie de capaeitatea lor 
de a constitui isoglose pertinente pentru de Iim i t are a unităjllor dialee- 
tale,' E. Petrovici citează, în lista exemplelor de "fenomene fonetice izolate, 
fără însemnătate pentru stabilirea ariilor dialectale", precum nit», utr pentru 
oir], şi "dă, din pentru de, din, dăschide pentru deschide" etc. 2; în expunerea 
sa teoretică din 19f)43, 1. Ghetie reia afirmati a maestrului său, contrazicîndu-I 
pe H. Todoran+, carecăutase să atenueze cnr;telerul prea categoric al deprecierii 
prepoziţfllor ca elemente dialectale. Ulterior însă, in practica analizei de ma- 
terial, Ghaţie include, printre "fenomenele specifice" utilizate drept "criterii 
de delimitare şi clasificare a graiuriJor", nu numai seriile ,,(lah. + )e, ea -- ă, 
a" şi ,,( d +. ) e -- il", ci chiar cazurile partic ulare beşică - băsieă şi pentru .. - 
păniru». 

In el e s 1: r i eri 1 e de ansamblu ale sub dialect.elor dacorom âne, for- 
mele regionale ale prep. de şi pe şi ale compuselor lor nu au fost tratate nici 

1 Exenljlle pentru pe : de pd la Bonaparte (DIn carnetul Uliul sunem') .... pi conta doamne, 
Greqorosclik» (IIigh-Jife). 

 Rcpartttt« flraillrilor dacoromâru: pe baza ALlI, în Studii de dialectotoqic şi toponimie, 
Bucureşti, 1 \)70, p, 41. 

a Cu printre la rcporttiio grafurilor dacoromăne, in SCL; XV, 1964, nr, :3, p. ·326. 
1 Cu prioire la rcpariiţia grafurilor daeoronuuic, In LR, V, 1956, nr, 2, p. 39, 
5 1. Gheţl», Al. Mareş, Craiurtle dacoromănc În sec. al XVI-lea, Bucureşti, 1974, p, 

:ll;.l··:11:3, tabelul 2, 
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sistematic, nici consecvent. Astfel, G. Weigan d- menţionează, ca trăsături 
caracteristice, numai bău. pre, pră şi m unt, dă, din; 1. Col.eanu? aminteşte 
forma pă numai în cadrul sub dialectelor crişean şi maramureşean, în timp ce 
dă este comentat în capitolele privind Muntenia şi Banatul. Descrierea cea mai 
amplă a variantelor fonetice ale acestor prepoziţii a dat-o Liliana Ionescu 
Huxăndoius. 

Dacă admitem, din punct de vedere metodologie, efi un fapt de limbă 
interesează geografia lingvistică în măsura în care 10 realizările lui formează 
arii corelative şi2° frecvenţa lui este suficient de mare pentru a imprima vorbirii 
dialectale o notă speeifieă9, nu incape Îndoială că rcexaminarea situaţiei dialec- 
tele a prep. pe ş i de merită a fi întreprinsă. 

Intr-adevăr, în dicţionarul de frecven că al limbii române>, de OCUp[1 
rangul 1 şi pe rangul 12, atît în coloana privind frecvenţa absolută, cît şi in 
aceea privind uzul. Mai mult, 6 din termenii ale căror realizări dialect ale inten- 
ţionez, de asemenea, să le examinez: decit, din, du.p ă, pentru, peste, prin ocupă 
rang uri de frecvenţă pînă la 100 1 

în cele ce urmează, prepoziţ.iile anunţate în titlul comunicării vor Fi 
privite ca păr ţ i c o m p o n e n t eal e u Il u isi s tem. Sistemul de 
referinţă avut în vedere va fi, pe de o parte, cel fonetic al graiurilor respective, 
pe de altă parte microsistemul lexical format din c o m p II S ele sud a t e 
ale prepoziţ.iilor de şi pe şi din p r ep o z i ţ i i l e c o m pus e (şi locuţi- 
unile. advcrbiale) care le inel ud. 

Analiza se bazează pe materialul cules de E, Petro vici şi publicat în 
ALRJI şiALHT, completat cu sondaje În textele dialectale - publicate sau 
inedite -- ale Sectorului de dialectologie din IeED. 

1. Prepoziţia del1 se realizează în următoarele variante diatopice (harta 1): 
--- di, Într-o Întinsă. arie estică : la limitele acestei arii (pct, 365, 386, 

72R), închiderea e > i nu s-a realizat complet, atlasul şi textele înregistrînd 
de, âi.; aceeaşi formă a fost înregistrată în Oaş ; 

- dă, în două arii compacte, situate pe "teritoriile" a trei sub dialecte 
diferite: muntenesc, bănăţean şi crişean.; 

- de formează o arie continuă, situată între ariile descrise mai sus şi 
întinzîn du-se, pe direcţia N --S, de la Bîrsana Ia Balş. Forma devenită 
literară se întîlneşte însă, în grai urile populare, numai în Oltenia şi în zona 
Făgăraş - Sibiu (dacă facem abstracţie de formele oscilante înregistrate în 
sudul Dobrogei şi la limita ariei mun teneşti dâ) ; restul ariei de se suprapune 
întinsei arii nordice de palatalizare a derrtalelor, realizarea cea mai frecventă 
a variantei de fiind d'e, cu deplasarea caracteristică a locului de articulare 
al vocalei după palatală, 

6 în introducerea la Litujitisttsche): All as des Dokorunuinisclien Sprachşebietc«. 
? Elemente de âiotectoloţit» a limbii române, Bucureşti, 19fi1. 
81 n volumul colectiv Dl.alectotoqie românească, Bucureşti, 1977, p. 130--170. Genera- 

lizări nemotivate se întîlnesc Insel si aici, 
9 Criteriul frecvenţei este invocat, de olncet, numai cu privire la lexic, mai exact la 

"cuvintele pline". 
10 Alphonse .Iullland, P.\1.FI. Edwarus, Ileana .Iuilland, Frcquencţţ Dicitonar q of roma- 

nian uiords, Mouton, The IIague, 19fi5. 
11. ,Pentru a nu complica expunerea, mă voI referi numai la prepoziţie. în realitate, toate 

observaţiile de mai sus sînt valabile şi penLru conjuncţie. 
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pîn coincide, în 
pâslă sînt atestat() 

în Muntii Apuseni, Ia Scărişoara (pct. 95) şi Dobra (105), se formează 
o arie mică, În care apare varianta d'i (cu pa laf.aliz.area dentalei şi închiderea 
vocalei). 

Cu ariile fonetice ale prep. de coincid, aproape perfect. cele ale prefixului 
des- (dez-). Avem de remarcat numai formele descuie şi dazleqat:e din Crişana 
şi discuie din Piua-Patrii (pet. 70;')), asupra cărora voi reveni mai jos. 

Variantele di (!Îi, d'i } şi d'l' corespund unor norme fonetice generale ale 
graiurilor respective. norme ce impun fie Închiderea oricărui e afon, fie acţiunea 
reciprocă dintre dentală şi vocala palatală următoare. Forma eu dentala dură 
nu se încadrează într-o .. serie Iorietică" de asemenea amploare; poziţia ei în 
sistem nu este însă nici atît de izolată, precum apare În arg um errtaţ.ia lui Petre- 
viei, In ariile menţionate, fenomenul de >dă se întilneşte,conseevent, nu numai 
În numeroasele derivate eu prefixul des-, ei şi în toate acele cuvinte în care 
silaha de p roL o n i c ă-- şi, de regulă, iniţială .- reprezintă, la origine, 
prepoz.iţia de: dâşlept, adăuărai; (cu) dămincar e .. dămult, dăparte, dăstul, dăcit, 
d ăspre, dăloc, dăqeab« etc. 1 nele dintre aceste cuvinte nu mai sint analizabile 
pentru vorbitorul contemporan (destul, deştept, adeuăr ş. a.) ; de aceea, restricţia 
privind calitatea de ele l1!1 e n t de c o In pun ere a silabei de tinde să 
se estompeze'> 9i să fie ref'ormulată ea "de iniţial neaccentuat> dă"; aşa 
se explică, probabil, includerea în seria de > dă a UI1Hl' neologisme ca dăuin e 
(eventual analizat drept compus al lui vine) şi dăţinitiu, frecvente în vorbirea 
rnuntcnească. Ref'lexul (-) dă- al silabei (-)de- din aceste cuvinte este atestat 
numai În aria prep. dii. 

Aria din (şi a compuselor .. dintre, dincolo' ctc.) coincide exact cu ariile dă. 
2. Ariile corelative ale rea lizărrlnr fonetice ale prep. pe-··· pr ă, pil, pe, 

pi -- nu coincid decît parţial eu cele ale variantelor prep. de. Constatarea nu 
este nici nouă, nici surprinzătoare, dacă ţinem seama de difercllj;ele,de strueturrl 
fouetică dintre cele două prep()7;Jţii. Merită, În schimb, relevată .lyelati va lipşă 
de concordanţă dintre ariile prep. pe şi cele ale compuselor s;al'e prin, pest!;, 
pentru (hărţile 2 şi :j): ' 

.-. Forma cea mai arhaic.ă, pl'âl, se păstrează ÎnLr,"or regiune întinsă 
din Banata, regiune în eare au fost. înregistrate, conseevent, şi [ormcleprln 
şi pr/i.sUi. Disimila rea s-a pro dus n llmai In pinll'lllr.. 

- într-o arie larg[l, situată În nordul şi vestul teritoriului dacoromân, 
disimilarea lui r (în fonetică sintactică) s-a produs În toată seria lexieală, vocala 
păstrîndu-şiearaeterul central incIus cIe r cIur dispărutIH : pâ -- pîn - păste 
(păsfă) -- pinlru17• 

-- tu Muntenia i sudestul Transilvaniei, aria pă 
linii mari, cu aria dâ -- din. în aceastJl arie formele păste, 

12 Că fiU a dispărut total o dovedeşte inexisten!.a unei forme *dăsiş (vezi ALH IT, s.n ,. 
II, h. 58G) : legătura etimologică CU des este prea evidentă. 

13 Atlasul nu 1nregistrează arhaicul prc. 
14 SituaţJe confirmată de NALH. Banal: vezi, de ex., h. :15. 
15 ]';U UlII Întîlnit, În materialul eercetat, formele prânt (r )u, print (r)u menţionate de 

TDHG. Apare, În schimb, forma cu disimilare totală pinii!, adesea seurtată In pin (pin ce). 
16 L.iliana Ionescu-Ruxăndoiu, op. cU" p. 149. 
17 Nu am intîlnit forma păntm, semnalată în TDHG. 
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numai sporadic>, uzual fiind (Iiterarul) peste, in alternanţă cu piste, piste». 
Izolat (pet. 705) s-a înregisf;r<it plsiie. Pentru circulă În această formă; izolat 
(pct. 728, 886) a fost notat şi piniru. 

Grai urile moldoveneşti prezintă corespoudeuta pi -- pill!O piste 
[pest«, pisii, pişii } --- pinlru, C II urmă to.arcle prec;iziîri : 

aria pin include şi aria pe; 
ariile piste şi pinlru, extinse şi Ia vest de Carpaţi, nu cuprind sudul 

Moldovei; în schimb, piste este' reprezentat şi în Muntenia, Oaş, Oltenia şi 
sud-estul Banatului, iar piniru are "punde de sprijin" În Oltenia, pe valea 
superioară a Jiului şi În Munţii Apuseni. 

- Pentru corespondenJ;ape - pin - peste --- ţienitt: rămîne dispo- 
nibilă o arie relativ redusă, orientată N-i>S şi situată de ambele părţi ale Carpa- 
ţilor Meridionali. 

3. Din suprapunerea hărţilor prezentate aici, rezultă 6 arii caracterizate, 
fiecare, printr-o combinaţie specifică a formelor prepoziţiilor luate În discuţie 
(harta 4)21: 

1 : dri 
., 

dîn Pl'll 
'i" 

prin --- <,pl'ăslri piniru -- 
II: dă .,- din --" pă -- pin --- pilslâ pintru 

III: d'e -- d'in - pâ - pin păstă piniru 
IV: dă ....,.. din pe pin peste - pentru 
V de - din - pă --pÎn peste! piste "."- pentru 

VI: di - din - pi -- pll! pisli - pentru 

În interiorul celei de a III-a zone, graiul din Negreşti - Oaş (pct. 340) 
şi cel din Scărişoara (pct. \);5) fac figură aparte, asociindu-se, respectiv, zonelor 
IV şi VI. 

Dacă ţinem seama că patru din cele şase arii combinatorii (1, II, V, VI) 
coincid cu n li c 1 ee 1 e a patru din suhdialectele dacoromâne general recu- 
noscute, ni se pare justificat a admite că realizările fonetice ale prep. pe şi de 
şi ale compuselor lor pot fi luate În consideraţie În caracterizarea unităţilor 
dialectale, cu condiţia să fie privite ea ele m e n t eal eu n u isi s tem. 
Admiţind aceasta, devine necesară redeschiderea discuţiei asupra individua- 
lităţii lingvistice a Olteniei, a Oaşului şi a graiului moţilor pe de o parte, 
a Maramuresului - integrat În aria III - pe de alta. 

4. Toate ariile prezentate şi comentate mai sus reflectă realizările pre- 
poziţiilor de şi pe fie si m p l e, fie incluse în compllses uda t e (funcţio- 
nind ea termeni simpli). Deîndată ce intră, ca prim element, Într-o p r e p o - 
zi ţie co m pus ă, de şi pe suferă modificări fonetice, adoptînd forme 
diferite nu numai în funcţie de ariile dialectale, ci şi în functie de prepoziţia 
următoare (harta 5): 

10 ALIn', pct. 182, 70S, am!, 
J9 Exemplele din texte hlrgese aria schiţată în atlas de răspunsnrtle la [întrehări dlrecte , 
"O Dlslmilurea lui r s-a gellcmlizat în graÎllfiJe populare. Forma prin -- arhaism păstrat 

de l lmha literară -- a fost înregistra t.il, alăturl de pin, numai ÎIl puncte izolate (192, 228, 682, 
734, 987)_ 

21 în punctele rămnse In afara acestor arii uzul oscUeaul, sau realizează eomhinaţli 
lJc.semllificaU ve (de ex., in pc!.. fiO,i: Iii din pi--- ]JCste pinfru). 
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Urmat de {a, d'c:>d'Î(d'i) în toată aria,d'e; inchiderea lui -('. se constată 
ŞI III partea oltenească a ariei de, forma de Ta fiind specifică numai Transil- 
vaniei, 

în aria vest.ică a formei dă, prec urn şi 1 n sudul ariei m un teuesti, il 
fost înregislraUi forma Il? la (rii la, tir la); spre deosebire de forma d'i la, 
nor m il! il in aria d'i', di la eoexif,tfj eu dă la. în Criş aua, in pct 64 ş.i310, 
s-a nota t da la. 

Srtuat.ia prep.comp. pc la este similară: forma pi (piJ invadează 
toată aria pc, eu excepţia celor patru puncte din Transil vania, cîştigîn d teren 
şi la limita ariei de vest il lui pă. In interiorul celor două arii ţiă, a fost notat .. - 
de obicei-în vorbirea olleqr«, deci in texte - pi la, în Banat (pct, 2() prl la, 
iar in Bihor (pct, 64 şi :nO) pa la. Formele da la, pa la apar în localităţile 
nude s-a notat şi descuie, darleqare. 

Modificările fonetice menţionate sînt specifice silahelor neaccent.uate. 
Dacă. în graiurilc moldoveneşti, prepoziţiile de şi pe sînt tratate, fără nici o 
restricţie, ca silabe neaccentuate {di, pi ), În restul teritoriului ele par a primi 
acest statut abia în calitate" de prepoziţti a uxiliare, Numai În această situaţie, 
e :> i şi ă ;» Î sau a, după norma graiului respectiv. 

Evoluţia e (13) > i, sporadic :?i el > i, se observă şi încombinat.iile pe sub, 
de sub, de cu, pe lingi'[22. Materialul de care am dispus nu permite însă stabilirea 
unor arii. 

Cu atit mai interesantă apare situaţia combinaţiei de pe, relativ frecventă 
în vorbire=. în aria d'l! se produce, ca şi În celelalte combinaţii prepoziţionale, 
închiderea vocalei, rezultatul fiind d'i pă (pct, 2:{5 : d'i pe). De pe se menţine 
ca atare în Transilvania şr ] urn ătatca nordică a ariei olteneşti (c Il ,tendinţă 
de închidere; di pe în pct, 83H ._- confirmată în TDO, pct, q:38 şi în cele din 
jur). l 

Oltenia centrală şi de sud se asociază, în acest caz, întinsei jlrii munte- 
neşti, în care de mai exact, dă - urmat de pă, pin, peste .>' du. Feno- 
menul se repetă în Banat, În aria dă2". , I 

într-un articol recent", Laura Vasiliu propune o explicaţie sem a n- 
tie ă pentru omonimia după < de post! du pă < de per, bine cunoscută 
in special în graiurile munteneşti ; ecbivalenta funcţională a celor două p1'e- 
poziţii În sintagme de lipulncam de pe {alr1 ! văr după marllri a permis utilizarea 
fiecăreia din ele În contexte improprii (le-ar fi luat după acel lne! judecînd 
de pe aceste). Explicaţia, convingătoare în sine, se dovedeşte insuficientă 
pentru interpretarea ansarnhlullli de fapte dialectale. 

Dacă suprapunem, pe aceeaşi hartă (111'. 7), variantele fonetice ale grupu- 
lui de pe şi alo prep. rlllpă, :3C contlll"e<IZă cîteva zone2fl----Iegate, ÎI1 linii mari, 

" Dar PÎllg'!, in aria vestică il llli pâ. 
2, Exerupl",Je pentru pr de sin!: insuficiente pentrn o discuţie. 
34 IElr\ile AL.H nu conliu, din piicate, aeeast;l combinaţie de prepoziţ.i! .. iar ALBT nu oferă 

material ilustrativ pentru Lua te punctele; lip8cse astfel tocmai atesUirilt, dîn punctele fi3, 64, 
:310, ::)16, arie deosebit de interesantă pentru chestiullea diseulatiL 

'J3'i/ariallla dupe 1n LI'.., XXXII, H18i1. nr. 2, p. 111)-120. 
26 Nu este exclus su fie - sali sii fi fost iniţ,ial ,,-. o zonil. C.OUtiflllă, Îneomplet documentat.ă 

de m;l (crlal uJ avui 1<1 dJspozl[.lc. 
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de cele două arii dr'i· în care opoziţia de per I de post este perturbată. Pertur- 
barea opoziţiei îmbrncă următoarele forme de manifestare: 

a. neutralizare a o poz.iţiei formale; omonimia astfel rezultată se reali- 
zează în variantele du p ă, du pe, dăţiă, dipi; şi (lipi; 

b. inconsecventă În utilizarea variantelor Io netice ale ambelor pre- 
poziţii (vezi, de ex.,' dăp ă, dipii, în pct, 705 ţ>i 7(9) ; 

c, utilizarea inversă, în aceeaşi localitate, a celor do uă prepoziţii : În 
pct. 705 du ţiă se opune lui dâpiî, diţiă, în pct. 728 lui dipii. 

Ipoteza La urei Vasiliu nu poatc explica, singură, nici gen e z a .lorie- 
tism ului du din du p ă, du pin, du peste, nici Iim it are a g e o g r a fi c ă 
a dezechilibrului pro dus Jn sistem. în majoritatea teritoriului dacorornân 
opoziţia de pos,' j de per se păstrează nealterată, chiar dacă, accidental, pot 
avea loc confuz.ii ", i indiferent de Iapt Li! C{I realizarea ei concretă variază 
de la ozonă la alta; dup ă (dupa) I de pe În zona descrisă mai sus ca "literară", 
duţiă / du prii, dă pr ă în Banat, du p ă i d'i pâ în aria nordică, dnpi'i (dl1pl, 
dtipa ) ! ,li pi în aria estică şi în enclava Scărişoarei __ o pentru a numi numai 
tipurile principale. 

Permanentizarea confuziei f U 11 el, j o II ale, respectiv neutralizarea 
opoxiţiei s-a putut produce numai în condiţiile Iavorizante ale unui fenomen 
f o Il e tie: modificarea vocalei unei prepoz iţii secundare (total lipsite de 
accent În frază). În ariile de şi d'e, ,rezultatul modificării nu este dependent 
de natura sunetului următor: de, d'( > di, d'i atît In d'i la, cît şi în d'i p ă. 
În ariile dă --- caracterizate, de altfel, printr-un grad mai redus de serialitate, 
de simetrie în evoluţia Io netică a grupurilor fonetice discutate aici -- închi- 
derea -- aşteptată >- el ii >,zi se produce numai înaintea ul1einon-lahiale 
(tii la). înaintea labialci iniţiale a prcp. următoare, dt pii2H > du pă29, la fel 
În du pin, du pC8/e30• Deşi, după S. Puşeariu31, î nu ,faee parte dintre voealele 
"plastiee", exerrtple de comutare Între 1 şi a au fost înregistrate, în cercetări 
reeente, tocmai în zonele cle sud ale Muntclliei şi Olteniei: rănwnc, mană 
eaii la 'iirÎIă ete.32• 

5. Omouimiaeelol' două prepozij,ii se manifestă ŞI III Oltenia, în forma 
s p e c i f i col ten e ase ă dupe -- du pe. Califieativul acesta se sprijinh 
pe bărţile ALH şi pe numeroase exemple ext.rase din 'I'D033. Geneza acestei 
forme nu a fost încă lămurită satisfăcător, întrucît aria dllpe se situează în 

27 Vezi numeroase cxcrnple la Laura Vasiliu, op. cii. 
28 înregistrări recente nu confirmat existeu!a acestei forme, notate in ALR II. în pct. 

723. în zona din Crişana, ulJde se suprapun pcrfed ariile dipă, dî la şi p1 la, trebuie presupusă 
şi o formă di pă. 

29 Presupun, deci, altă evoluţie fonetieă decit aceea propusă de S, Puşcariu, in Limba 
română, n. Rostirea, Bucureşti, 1959, p. 39:J : de pe > dă pă, ÎlJ care ă> o, o> u. 

30 A căror origine Laura Vasiliu nu o discută. 
31 Op. cit" p. 291. 
32 Vezi Tralal de dialeclologic românească, Craiova, 1 \185 .. p. 158. 
33 Laura Vasilill consideră forma dupe specific Hiulltenească, ca şi TikUn, 1. Iordan ş.a: 

dar () alestă şi la CI'. Creche, C. Negruzzi şi In documente moldoveneşti din sec. al 18-lea. în 
ALHT nu apare in graiurile moldoveneşti; un sondaj în Graiul l10slm nu mi-a relevat nici un 
exemplu estic. 
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ariile suprapuse de şi pe. Parc, prin urmare, puţin plauzibilă o contaminaro 
între după şi de pe, "facilitată de existenta variantei p ă a prep. pe"H. După 
inf'orrnat.iile Ruxandrei Boroianu, du pe reprezintă forma curentă În textele 
originale oltenesti din secolele al X VII-lea --- al Xl.Xvlea, ceea ee exclude şi 
ipoteza unei hipercorectitudini recente, a unei "demuIlLeniz,'lri" voite -- inter-- 
pretare cvasi-general admisă :15. 

fi. Deşi lasă neexplicate citeva din chesti unile abordate --- lipsa de 
; simetric Ionetică" în sistemul prepoziţiilor din aria muntenească, originea 
formei du pe (du pe) -, încercarea de fală aduce cîteva informaţii :i puncte 
de vedere noi În legătură eu repartiţia formelor dialect.ale ale prep. pe şi de 
şi ale compuselor lor. 

1 o Privite ca părţi componente ale unei sis tem, prepoziţ.iile cele mai 
j' r e c v e n t e ale limbii române pot contribui la delimitarea şi caracterizarea 
sub unităţilor dialect ale ale dacoromănei. 

2° Realizarea Ionetică a prep. de şi pe est.e diferită în funcţie de valoarea 
de prepoziţie principală sau auxiliară asumată în context. Proiectarea pe hartă 
a prepoziţiei auxiliare determină. fie o deplasare substanţială a isof onelor 
În raport cu cele ale prepoziţ iei simple -- fie apariţia unor isofo ne no i=. 

3° în toate zonele de suprapunere a ari ilor dă şi p ă (prii j, precum şi 
În unele regiuni limitrofe acestor zone (Oltenia, sudul'Moldover), între urmaşii 
lat. de pa şi de P()t se stabilesc influenţe reciproce, atît în planul formei cît 
şi în cel al conţinutului. Rezultatul acestei interacţiuni complexe este un mozaic 
de forme şi valori, aflat Într-un echilibru lingvistic precar. 

LES PHIipOSITlONS DE ET PE DA]\;S Ll,:S PAHLEHS DACO-H(j(JMAINS 

RESUME 

Le. statut de trait dlalectal pertinent u'est gcneralement pas accurde.jpar les specla ltstcs 
aux variant.es reglonales des preposltlons de et pe. bien q ue le locuteur nalt les considere cornm e 
tels. 

Corupte tenu de la grande frequence de ces prepusitlous (qui detiennent le rang 1. respec- 
tlvcment 1.2 dans le dlctlonnalre de Juilland). llOUS avons entrcjirts de recxarnlner leul' rappor t 
aux unltes dlatoptqucs du daco-roumaln. La nouveau te de notre approche eonsistc dans le trai- 
tement des prep. dc et pe comme elements d'un micl'osyst(,me lexic.al qlli eomprend, en ou tre. 
les pl'ep. composees (de la, pe la, de lingă, pe Ungă, de pe. ete.) et les prep. simples l'csu!t('c, f de 
formes eomposees (din, dintre, despre. prin. pesle. pentru. etc.). 

Ell comparant. par supcrpositioll. les aires diaJectales des eletllents de ce micl'osystlmc, 
on collstate: 

a) Six aires combinatoires se dessinent assez elairement, dont quatre colnr.ident vee les 
zones nueleaires des sOllsdialectes parles en Valachie, eU Moldavic. au Crlşana et au Banat. 
Integrees it lIn systcme. les pr(p. de et pc peuvellt doue etre prises eu consideration pour ('.ara('- 
tl\riser et meme pour c161imiter des unites dialeetaJes. 

34 Laura Vasiliu, op. cit., p. 119, 
;]" Teoria "demuntenizării", a "hipereorectitudinii" poate fi valabilă. in momentul actual' 

in situa ţil particulare. de asemenea In scrierile lui Odohesc.u. Aceast{; teorie nu cxpJică. In nici 
un caz, apariţia formei dupe In texle moldoveneşti vechi şi dispariţ.ia ei din grainrile moldoveneşti 
actuale. 

3{1 Aeeastii explică. intre altele, eonsl.alăJ·Ue -- uneori aproximative - din tratatele şi 
manualele de dialeetologie, ele felul "uneori (; neaccentuat devine î" (L Coteanu. Elemente .... 
p. 77) afirmaţie exemplificată prin di, di pă, din (sic 1)_ 
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Il) La forme des prep. de el pe varle non seulernen t sclon la zone geographlque, ma is nuss 
eu fOJlction de Ieur valeur de preposit.lon principale ou auxlllaire, assumee en contexte. Cornme 
premier {ICtl1eIlt d'un groupe preposltlonnel, de el. pe prenneut des Iorrnas 

-- propres aux alres votslnes (di , ţii dans les aires, de, d'i!, pe, pâ) ; 
propres ahx syllahes non-a cceu tues (da, pa, jJÎ dans les a tres dă, pd) ; 

-- specltlques (du, devaut labialc, dans 1'aire dâ). 
c) Dans les regiOl1s ou les aires dâ et pâ (pl'â) coîucldcnt, ainsi que dans qnclques regious 

Jimitrophes, on constate des Inf'lucnccs reciproques enlre les descendents de lat. de per et de 
POBt. Il en resulte une mosaî que de formes et de valenrs, dans un cqullihre precalre, et dont on 
doit tenir compte pour expllquer l'nrigine de h fo 'rne dupe "după' . 

liucnresti, sir, Dăniceni, nr, S 



[)F; ŞI PE IN GRAIVRILE HA(OROMANF:Ş"t'j 

o. o c 





ELEMENTE MOHFOLOGICE AHHAICE îN GRAIUHILE ROMÂNEŞTI 
ACTUALE DE DINCOLO DE PHUT 

DE 

PAUL LAzĂHESCU 

in monumentala Istorie a limbii române, profesorul G. Ivănescu, dis- 
ting!n el cele patru varietăţi de limbă românească vorbite pc patru teritorii 
despărţite unul de altul prin spaţii aloglote şi care constituie cele patru dia- 
lecte româneşti (dacoromăn, arornân, rncglenorornân şi istrorornân), stabileşte 
spaţiul dialectului dacorornân astfel: 

«Dia lectul dac o rom il n , vorbit In Republica Socialistă România şi Republica So- 
cialistă Moldovenească , In partea de est a Banatului iugoslav , In partea de Ungă Dunăre 
a regiunii dintre Timoc şi Morava şi în nord-vestul Bulgariei (In valea 'I'Irnoculul). Daco- 
români se, mal găsesc In Republica Socialistă Sovletică Ucralncană şi In Ungaria. Vorbi- 
torii acestui dialect se numesc români (dialectal şi rurnâni ) sau, după provincii: olteni, 
munteni, tuoldoneni, ardeleni, bănăţeni. .. ,)1. 

Sub dialectul moldovenesc este vorbit, aşadar, în jumătatea de nord- 
est a ţ.ării, în Bucovina şi Moldova, în Republica Socialistă Sovietică Moldove- 
nească, precum şi în regiunile limitrofe cu ţara noastră ale Hepuhlicji Socialiste 
Sovietice Ucrainene, adică în Bucovina de nord, Bucovina bashrabeană si 
sudul tinutului dintre Prut, Nistru 5i Mare. In comparatie cu,; celelalte sub- 
dialect'c ale dacorornănei, subdialeet:{11 moldovean acoperă suprafaţa cea mai 
întinsă din teritoriul În care se vorbeşte dialectul dacorornân. ! 

Cine doreşte să cerceteze structura actuală a graiurilor moldoveneşti 
dispune, pe de o parte, de materialele adunate de anchetatorii NALR. Mold, 
Bucou.» (al cărui prim volum se află sub tipar), iar pe de altă parte de materia- 
lele ALM3 şi ale volumelor de 'TD Moldoueneşii 4. 

ALM oferă date recente şi de deosehită importanţă asupra graiurilor 
româneşti dintre Prut şi Nistru, date care completează în chip fericit pc si- 
hilitatea unei viziuni de ansamblu asupra structurii actuale a dacoromânei, 

1 G. Ivăl1eSCLI, Istoria limbii române, "Junimea", Iaşi, 1980, p. 80. 
3 Noul Ailas linţjoistic a/ României, Moldova şi Bucovina. 
3 Atlasn! linqnistic moldovenesc, vol. I, partea L: Foneiica, ele Rubin Udler, Chişinău, 

1968, h. 1-235; vol. I, partea II: Fonetica ; de Rubin Udler, Morţoloqia, de Vasile Melnic. 
Chiştnău, 1968, h. 236····520; vol. II, partea 1: Lexicul, Casa. Obiectele de IlZ casnic, de Victor 
Comarnlţchi, 1972, h. 521--721 ; vol. II, partea II : Lexicul. Corpul omenesc. Familia, de Vasile 
Melnlc, Aqriculiura, de Vasile Pavel, Chişinău, 1\J73, h. 722--1035 (Academia de Ştlinte a 
H.S,S, Moldoveneşti, Institutul de Limbă şi Literatură). 

4 Texte dtalectaie, culese de V. Melnic, V. Stati şi H. Udler. Supliment la Atlasul Linquistic 
moldovenesc, vol, r, partea 1, Chişinău, 1969, 241 p. + 1 11; partea a II-a, Chişinău, 1971, 
VIn + 214 p. + 1 h ; voI. II, partea r, puhlicat sub conducerea şi sub redaeţia lui R. Udler, 
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aşa cum se degajă din hărţile atlasolor lingvistice regionale apărute sau în 
curs de apariţie. 

Cum graiuTile româneşti de peste Prut constituie o arie laterală şi izo- 
lată a dacorornânei, prezentînd numeroase arhaisme (fonetice, morfologice, 
sintactice şi lexicale), ne-am propus să prezentăm doar citeva elemente mor- 
fologiee arhaice, specifice acestor grai uri. 

Aşa bunăoară, în ţ.inutul dintre Prut şi Nistru forma cea mai răspîndită 
de plural pentru substantivul mină este min. Este desigur vorba de conser- 
varea unui plural vechi care corespunde pluralului latinesc manllS. Acest 
plural arhaic s-a putut păstra deoarece în forma articulată minule (formă 
atestată la Dosoftei dar şi în volumul de TD 11,[ old. 1, 2, pct. 230, p. 162), 
articolul -le indica destul de clar genul feminin". 

Este cunoscut faptul că în suhdialectul moldovenesc se foloseşte mai 
frecvent ca în celelalte sub dialecte, pentru persoana a treia, pronumele per- 
sonal (d)înslll, (d)însa. Utilizarea acestui pronume personal cu referire la 
inanimatc este specifică graiuriJor moldoveneşti. In general dînsul a înlocuit 
pe el atunci cînd pronumele urma după o prepoziţie. Această regulă sintactică 
s-a născut din uzul vechi al limbii române de a întrebuinţa pe dînsul după 
prepoziţia a (mai tirziu la) : mă duc la dînsul (lat. ad ipsum illum) sau mă duc 
Cll-l1l1S111 (lat. Cllm ipso illa), care s-a transformat in mă duc Cl1 dinsul, iar prin 
generalizare dînsul a inlocuit pe el după oricare prepoziţie- : dacă l-o skăpal 
[Iusul ], n-o mag kiiuict de dinsu (Şandru, BL 1, p. 97); cim prind a minca 
dintr-insa (ALBT, pct. 551). 

1 ntr-o arie compactă, în Bucovina de nord şi pe ambele maluri ale 
Nistrului, se păstrează încă formele arhaice dins, pentru singular şi dtnş 
pentru plural: şadi b aba cu dis pâr a dâ uâr)a ; llll sâ UNeşti Mcâ eli !li.,; {j,g cr 
adica ptuii lingâ dfş (ALBT, pct. '155, Saharna -- Orhei) ; şi cosâsc la il I)Oln 
cari i-o IU:mât pl dis (ALBT, pct, ;)51, Boian - Cernăuţi). Urmărind hărţile 
ALM 1, 2, nr, ,456 ,,(pe) dînsul, (pe) dînsa" si nr, 457 ,,(pe) dînşii, (pe) dinsele" 
constatăm că pentru forma de singular pe (Uns se conturează o arie de-a lnngul 
Nistrului, incluzînd localităţi de pe ambele maluri, de la Soroca pînă la Tighina 
(pct. 70, 111, 123, 12(\, B7, 141, 142, 143, 150, 1G4, 168, 174, 17ti şi 187). 
Pentru forma de plural, pe dtnş, în afara ariei în care apare pe dins (şi care 
include pentru această formă pct. 70, 80, si, 118, 120, 1;3;), 13G, 1:17, 141, 
143.149,157, 164, 1G8 şi 17G), se mai conturează o arie În Bucovina de nord 
şi în nord-vestul Linutului dintre Prut şi Nistru (pct, f:i, 10, Hi, 17, 18, 21, 
23, 24, 25, 37). 

O formă arhaică de pronume neho[llrlt apare Înregistrată în localitatea 
Trebugeni din raionul O1'hei : nÎşticavai cu sensul "eareva" 7; DLH, tomul 

de A. N. Dumbrăvcanu i E. N. Constantinoviei, Chişinău, 1971, VIII·I- 30B p + 1 il (Acade- 
mia de Ştiinţe din R.S.S. Moldoveneas(,'i, lnstilntul de Limbă şi Literatură). 

5 Vezi Sextil Pnşcarill, Limba română, 1, Bucureşti, 1940, p. iH2 ; Emil Petrovlci, M A.N il 
cu pluralul, in DR, VIII, 1 \),'.1 19,;:;, p. 9fi-l01 ; cI. şi Paul L,'îzăreSGll şi Victor-ela Neagoc, 
ConiribuţiaAL1'vl şi a textelor dialcelale moldoveneşti la cunoaşterea sladiului actual al graiurilor 
romdncşli. 1n Omagiu lui COIls/onlin Iosi{ f)rt'igan, II, Homa, 1978, p. 115. 

6 Sextil Puşcarill, Limba română, I, p. 112. 
7 Vezi Paul Lăziirescu, () {ormă arhaice! de pronume nelwlăril în graiurae moldoveneşti : 

niş/icaoai, în "Anuaru! Instilulului de Cercetări Etnologiee şi Dialcelologicc", scria B, 2, HJ82. 
p. 283-287. 



"') " 16\1 

VII, partea 1, at.estă termenul neşiico oat în Leiopiseiul Ţ'ării M"'Jldovci al 
lui I. Neculce, 

Presupunem că acest P]'Oll urne nehotă rît nisiicaoai este rezultatul con- 
taminării pronumelui nehotărît arhaic neştitie "careva" eu pronumele nehotă- 
rît niscai "careva". în favoarea acestei presupuneri pledează, pe de o parte, 
larga răspîndire a pronumelui nehotărît tieşiine în h)xtelenoastre vechi, iar, 
pe de altă parte, existenţa în grai urile moldoveneş'ti actuale dintre Prut şi 
Nistru a pronumelui nehotărît niscaiua, sub forma sa locală niscauai. Procedeul 
de compoziţie a pronumelor nchotărite cu -1Ia « lat volet) este binecunoscut 
În istoria limbii române", 

în domeniul verbului, grai urile din nord-vestul teritoriului dintre Prut 
şi Nistru, precum şi cele de pe malul sting al Nistrului conservă forma veche 
în a pentru persoana 1 pl. a indicat.ivului prezent omonimă cu cea de la im- 
perfect: dam, ratam, lucram, ininam. stam, uram (vezi ALM 1 2, h. 476 "noi 
I "A70 . "A ('() • dă "484 . t' "492 '. ,- ") ucram , '-.le "nOI V1'C111, '10 ,.HOl . aIn,· , .. nor il .arn ", "nOI rmnarn . 
Aria în care se păstrează aceste forme arhaice de persoana 1 pl. a indieativului 
prezent constituie, de fapt, zona cea mai conservatoare a graiurilor rornâneşt.i 
de peste Prut. 

Viitorul arhaic alcătuit din prezentul auxiliarului a avea şi infinitivul 
verbului (alTI il trimite, ar e a veni) se întîlneşte îng-raiurile din Bucovina de 
nord: ari a miri, am a lucra, am a meri! [a dtnsu (ALM, pct, 8, ), 11, 12, 15, 
11\, 19, 21)9. 

Tot în grai urile din Bucovina de nord, după diferite verbe sau expresii 
verbale care primesc deobicei conj uncl iv ul, se folosesc construcţiile vechi 
eu infinitivul : trebuie + infinitivul : qt aiesc ei ir ebu a [âCi (TD Mo ld., pct, 19) ; 
urca .+- inîinitivul : Ula a merZÎ, pute a seri de. Astfel de construcţii au fost 
înregistrate în punctele ALM : 9, 12, 1:3, 17, HJ, 21. 

Conj unctivul prezent de tipul sâ sibă, s ă lr'fbâ, formă arhaică-şi analogică 11) 
atestat.ă în teritoriul dintre Prut şi Nistru încă de ALE în variantele StI Slbi!, 
.li stib ă'>, precum si de alti cercetători">, apare si în ALM În: varianta sâ sa.« 
în graiurile din llo'd (pct; 39, 40, 11, rJl, 43, 54, 55), Sel ll'fbd în graiurile din 
sud-vestul teritoriului dintre Prut, Nistru şi Mare (pct. lp9, 203 ş.a.) şi şâ 
4ibâ În graiurile de pe malul stîng al Nistrului (pet. 81, 83, ş.a.). 

Existenţa altor forme analogice, sâ vibâ "să vină", si/ scribâ "să 
scrie", să SfJllibâ"să spună", aLest.ate de Leca Morariu în Bucovina13, precum 
şi cele pe care le Înregistrează recent ALM, sâ şt{bi/ "să ştie" (în majoritatea 
graiurilor eercetate), ŞI vibri, "să vină" (pet. 74, 81, 8:3, 190), şi bijbâ "să bea" 
(pet. 69, ] 90) în graiurile de pe malul stîng al Nistrului14, eons LiLuie un argu- 

a AI. HoscUi, Isloria limbii ronulae, Bueul'cşti, 1968, p. 1()1. 
" Dia/cel%gia llw/dovcncascâ, sub redacţia lui n. lidIeI'· şi V. COll1arniţelii, Chişinău, 

1\176, p. 230·-2:31. 
10 Originea acestor formc este discutată de B. CazacLl, COIljunctivul prezent de tipul sA 

iiI/ii (bihll sHii, ŞtiUll), 1n Studii de dia/etiologie ]'omână, Bucureşti, 1\166, p. 110-14:3. 
J1 S. Pop, Jmportantagraiului românesc ... , În "Hevista Fundaţiilor", VIII, 10·11, nI'. 8--0, 

p. 436. 
12 Conjunctivlll prezent Sil ştiM a fost atestat În Basarabia şi de D. Şanclru, in BL, 1, 

p. 95; P. V. Ştefiinucă, în AAF, 1 \I:ll\, p. 55; N. P. Smochină, în AAF, 19:30, p.4Il. 
1<l Leca Morariu, în "Glasul Bllcovlnel", VIII, p. 2, "F,'\t Fl'Umml", XI, 19:36, p. 42. 
14 Dia/cc!ologia moldovenească, sub reclacpa Il1i n. Udler şi V. COll1arniţchi, Chişinău, 

1976, p. 231. 
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ment în favoarea explicaţici prin analogie a Iorrnei de conjunctiv prezent 
să [ib ă, după modelul conjunctivul ni 511 aibii, explicaţ.ie dată de altfel ind În 
1881 de Fr. Miklosich-", dar contestată ulterior şi socotită ca o influenţă 
aromâr.ă asupra dacorornănei (Tache Papa haz], G. Ivănescu)>, 

Am semnalat aceste cîteva elemente morfologice arhaice, specifice graiu- 
riIor româneşti din R. S. S. Moldovenească, pentru a sublinia rol ul deosebit 
al ALM în cunoaşterea şi aprofun.darea structurii dialect.ale a dacorom ânei. 

Existenţa acestor arhaismo într-o arie laterală. a românei relevă, o dată 
mai mult, importanţa pe care atlasele lingvistice regionale o prezintă pentru 
istoria limbii. Totodată, înregistrarea unor astfel de elemente atestă că graiurile 
româneşti vorbite pe teritoriul H. S. S. Moldoveneşti - sau făcînd o paranteză, 
"Limba vechilor cazanii ! Care-o plîng şi care-o cîntă I Pe la vatra lor ţăranii!", 
cum o numea poetul sînt încă depozitare ale unor mărturii uneori ne- 
cunoscute ale romanităţii noastre. 

Şi fiindcă l-am citat pe Al. Mateevici, în încheiere vom cita şi o strofă 
dintr-un mare poet actual din H. S. S, Moldovenească, Grigore Vieru : 

"lUai bun noroc ş-avere Decit în suflet graiul 
Mai mare eu nu am, Acestui paşnic neam" 17. 

ELIMENTS MOHPlIOLOCdQUES AHCHAÎQUES DANS LES PAHLEHS HOUi\lAI;'\lS 
ACTUELS D'AU-DELÂ DU PHCTH 

RESUME 

Les fa ii, Ilnguistlques enregistTfS dans ALM a insl que dans Ies volume, de Lext.es dtalec- 
I :HJX rno ldaves prcsentcnt la s tructure actuel!e des pnl.o.is rnumains par les sur le Lerrituire de 
l'!JHSS ceux-cl offrent des donnees interessant.cs p011r I'hlstoire du rourna ln el constit.ucnt 
un document precicux pour la cnnnaissauce npprorondte du domaine linguhilique d e Ia Homanla . 

Constltuant urie 'lire Ia l.era le et isulee du daco-rorunaln, les parlcrs dn u-dela du Prulh 
presentent de nornhreux archaîsmes (pnouetlqucs, morphologlques, synt.axlques et lcxloaux ) 
que l es ouvrages Itngulstlques roumains mentionnent pour la lttterature ancienne du XVIIi"", 
siecle. 

De ees arehaIsmes, la prfsente cOl11llJunÎcatloll ne retient \fue quelqucs element, !1Jorpbo- 
Jogiques specifiqlles ; les pluriels min, minuTi (du singuJicr mil/(l); le pl'OIlOm personnel dins pou r 
le singulier et dlnş pour le pluriel ; le })I'Ol1011l indCfini l1işcavai, nişlicauai; la premIere persollne 
du plUTlel de l'indiealif presellt homollyme de l'imparfaiL (dall!, ca/am, stam); des [n]'mes 
perlphmstiques du plns-quc-parfait compose (am fosl wmpăml, aH! fosl I1w!, 1-0 fosl adus); 
le futm forme du pr6sent de j'allxi!lare a avea et de l'infinitif du verbe a eonjugllcr (am alrimilc, 
are a veni) ; le subjonctif present du type să şiliă, să hibd. 

L'existence de ces eJements archaiques, dans les parlcrs l'oumains (['au-del:i du Prllth, 
aUesle que ces parlers sont les depositaires de lemoigllagcs parfois ineonnus de I10trc romanite. 

Buwreşli, sir. 111. Eminpclţ nr. 81, iiI. B, ap'(j 

15 1"1'. Miklosieh, Beilriigc zur Lallt/ehrc der ]'wni!nischell Dialekle (ConsoIlalllisllIus, Il), 
Viena, p. 27. 

16 Vezi Tache I'apahagI, Elements arollillains en docorolllnain, In "Langue ct Litlemturc", 
nI, HHli, nr. 1--2, p. 21:3 ş.\l.; G. Ivăneseu, Colonii meglwot01J1iÎnc în sudlll Transiloalliei, 
Oltenia şi 1111l11Ienia ... , In "Buletinul Philippide", IX, 1942, p. H>l Ş.u. 

17 "Limba română" eonstiluie una dintre temele predilecte la poeţii originari din ţ.inutu- 
rile dintre Prut şi Nistru. De Ia George Sion, eu "Mult e dulee şi frumoasă/Limba ce vorbim, I 
Altă lill1bă-armonioas:l / Ca ea 11U giisilll ; i Saltă inima-n pW.cere / Cînd o ascultiim,j Şi pe buze 
aduce miere 1 Cind o cllvlntăm" 1, la Alex. Mateeviei, eu .,Limba noastn'i-i graiul pînii, ! Cind 
de vInt. se mişcă vara, j In rostirea ei bătrînii j Cu suc!ori Sfill ţ.i l-au ţara j", la numeroşi poeţi 
aetuali din H.S.H. Moldovenească. A se vedea in ac(sl sens cuprinzăt.orul VOlllIll ]Ylama, graiul, 
antologie de Grigore Vicru, Chişinău, 1981, din care am reprodus versurile lui Grigore Vieru 
din poezia Graiul (p. 96-100). 



îN LEGĂTUHi\ C(JUNELE FOH.ME AHHAICE DE PEHFECT SIMPLU 
SI DE MAJ MULT CA PEHFECT SI CU UNELE V AI,OEI ALE , , . 

PEH.FECT'ULUI SIMPLU IN GHAIUHILE POPULARE ACfUALE 

DE 

VICTOH.EL./\ NEAGOE 

0.1. Examinarea datelor culese recent în anchetele dialectale efectuate 
în Muntenia pentru NALH Miintenia şi Dobrogea şi în Munţii Apuseni pentru 
volumul Texte dialeciol« -Munţii Apuseni ne-a sugerat citeva observaţii 
1n legătură cu r ă s p Î Il d i r e a,în prezent, a und!' forme arhaice de perfect 
simplu şi de mai mult ca perfect, pers. a H-u pl. în -(se)(ră)l în graiuri!e mun- 
tcncşti şi eu val o are ade m fi re ă a acţiunii petrecute "azi" în zona 
Munţilor Apuseni. 

1. Formele arhaice de perfect simplu (== p.s.) şi de mai mult. ca perfect 
(c- m.m.c.p.) pers. a II-a p!. În -(se)(râ)l, curente În limba veche-, au fost. în- 
rt'gisl.rate de ALE 1 şi ALB II în localităţi din Munţii Apuseni, Crişana şi în 
trei puncte (728, 7ti2, 95,1) din estul Munteniei. 

Dacă anchetele pentru NALH 'I'ransil.natu a au dat/posibilitatea de 
il stabili cu mai mare exactitate aria acestor forme verbale "în vestul terito- 
riului dacorom ân», cercetările efectuate pe teren pentru NALH -- Muntenia 
lărgesc considerabil aria acestei particularităţi, Iormelcjn -(rli)l ale p.s. şi 
în -se(rii)l ale m.rn.c.p., pers. a II-a pl., fiind atcstate ÎI! pct. 730, 732, 7:35, 
747, 828, 832,. 83(j". 

Fenomenul Înregistrat în localităţile menţionate mai sus formează două 
arii morfologice distincte, situate una în nord-est, cu prelungiri spre sud, 
şi alta în sud-est, avînd ca limită sudică cursul Dunării (vezi harta anexă). 

Comparînd răspunsnrile celor două anchete efectuate la un interval 
de patru decenii, constatăm că NALH Muntenia, deşi, în general, lărgeşte 

J Vezi Ov. Dcususianu, li isiol re de la lanouc roumotne, li, Paris, 1 \Jl4, p. 21 G ; AL Rosetti, 
Istoria limbii române, IV, V, VI, Bucureşti, 1955, p. 289; S. Puşcariu , Limba română, Bucu- 
reşti, 1976, p. 250; el. C. Frâncu, Din istoria perfectului simplu românesc: [armele de pers. [ 
i a Il-a pl. CII suţ'i xul -ră-, în Actele celui de-al xt i.u« Cotuncs international de linqoisiică şi 
filologie romanică, II, Bucureşti, H17.1, p. 141\)·1,123. 

2 Vezi V. Bidia n, Persţ stent a Ul/O/, forme vechi la primele doua persoane de plural ale per- 
[eclului simplu, În CI" XVIII, Hl73. nr. 2, p. 217-230. 

3 Punctelor cfll'tografice le corespund următoarele localităţi: 7:10 O Siriu-Băi, 7:;2 =. 
Lunclle, 7:35 = Odăile, 747 Cura Sărâţli, jud. BUZ811; 828 = Ra dovanu, 8:32 = Chirnogi 
83li 0= Clochlla , jud. Ilfov. 
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aria fenomenului eu noi atestări, nu a inregistrat formele vechi în -(ră)f la 
p.s. şi în -se(rli)f la rn.m.c. p. şi în pct, G98 (= 7G2, ALB II). 

Trebuie să presupunem, în această situaţie, fie că în graiul localităţii 
respective s-au generalizat, astăzi, formele noi, in -răii, fie că coexistă cele 
două forme, fiind mai frecventă (sau singura folosită în vorbire de anumiţi 
vorhitori) desinerrţa -râ!i faţă de -r ăi, în evident regres. 

Răspunsurile înregistrate la întrebările referitoare la p.s. şi la m.m.c.p. 
din chestionarul NALH --- iVI unieni a relevă menţinerea vechii desinenţe -l 
(pers. a V -a), chiar după intercalarca elementului desinenţial -t ă- la toate 
persoanele pluralului, ea marcă la timpurile în discuţie. 

Datele consemnate în Tabel, unde prezentăm o listă a tuturor verbelor 
notate În anchcteledialectale pentru NALR -lHnnlenia,la p.s. şi la m.m.c.p., 
pers. a V-a, ne dau posibilitatea să observăm că singura localitate în care 
apare forma caracteristică limbii vechi pentru m.m.c.p., fără extinderea ele- 
mentului -ră- ca la p.s., este pct, 836: c1nlâseif, cusoeei", cumţiăr âsei"; dă- 
driselY, avusesetl', stăiusei", fusesel\" şi că în pct. 730 şi 747 au fost înregistrate, 
la citeva verbe, de con]. a II-a, a III-a, a IV -a, forme omonime la p.s. eu 
cele de m.m.c.p. : văzuserilt : 730, plinsescrăI : 730, fuşÎserăt : 730, scriseserăi : 
7:30, dădllSCl'ăt: 7"17, oruseser ăt : 747, [ăcuser ăi , 747, [useser ăi : 747. 

Anchetele eu chestionarul, realizînd şi investigarea tezaurului lingvistic 
latent, mai ales cind anumite moduri, timpuri sau persoane ale verbelor 
nu sînt utilizate frecvent în vorbire, aşa cum este cazul şi cu pers. a II-a pl. 
a p.s. --- greu de obţinut Într-un dialog pun În lumină menţinerea unor 
fapte arhaice de morfologie în zone socotite, pînă acum, mai puţin conserva- 
toare, ha mai mult, considerate a fi zone tipic i Il () V a t () are. 

De subliniat că această particularitate arhaică se alătură altor elemente 
conservatoare ale graiurilor munteueşti (păstrarea formelor verbale iotacizate, 
formele identice de imperfect, pers. a Il I-a sg. şi pl., precum şi alte mărturii 
de limbă veche}+, ceea ce arată că este vorba de o t r ă s ă tur ă relativ 
puternică a sistem nI ni dialeetal în disc ut.ie. 

Persistenţa desinent,ei arhaice -(ră)f demonstrează, pe de () part.e, eă 
p.s. este Încă un timp viu în nord-estul Munteniei", iar pe de altă parte, că 
există o legătură formală între paradigmele p.s. şi ale m.m. e. p. 6. 

2. Deşi, în eeea ee priveşte ari ade r ă s p î Il d j rea p.s., cercetări 
anterioare' au sta,bilit eă aceasta inelude partea vestică a teritoriului daco- 
rGmân (Oltenia, Banatul, Munţii Apuseni şi vestul,. Munteniei), referitor la 
val () are a s p ee i f i c ii, illdividualizatoare, a ',\eestui timp, anume de 

4 Vezi VidoreJa Ncagoe, Elemente arhaice in !Jrafnri//! munlcnrşti, In FD, IX, 1975, 
Il. 143,-147. 

fi Vezi Magdalena Vulpe, Despre aria de răsplndire a perfectului simplu În [lraiurile nmll- 
leneşii, în eL, XXII, 1977, nr. 2, p. 255259. 

fi CI. Vidol"cla Neagoe, Despre -ră- În formele de perfect simplu şi de mai mult ca perfecl, 
!n FD, VIII. 1973, p. 139_ 

7 AI. Georgescu, Pcrfcctul simplu in dialeelul dacoromân, în SG, II, 1957, p. 29-,52 ; 
idern, Perfee/ul simplu În dialeclul dacoromân. Observaţii asupra răspindirii geografice a per- 
{ec/ului simplu În dacoromânâ, în Oma[liu lui Iorgu Iordan, Bueureşti, 1958, p. 317 - 327; Teoril 
Teaha, Graiul din Valea CrişulLli NG[lru, Bucureşti, 1961, p. 98--99; :".faria Marin, În le!Jătură cu 
o formă lllunlenească de perfeci simplu, în FD, VII, 1971, p_ 317-:318; Viclorela Neagoe, op. 
cii., p.134--138 ; J'vlagdalcnH Vulpe, op_ cit., p. 258-- 259. 
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( Tabel) 
: 

Nr. Pertectul Puncte NI. Mai mult ea Punct.e chest. simplu ehesl. perf'ecl.ul 
NALH f:'iJ earLografiee NALH [5] cartograUc.e 

1. 2 :3 4 5 li 
1.0:l văzurăt ?:i5, 832 ros văzuserăt 730, 7arj, 8:32 

7:10 văzurăt 828 
1 :35 pltnserăt 7:i5, 828J 8:U 

Il Iius ('8 e riU 7:30 
1-10 auzlrăt 730, ?:i2, 7:15, 

828, 832 
177 spuserăt 747, 8:32 

spuseserăt 730, 7:35 
188 mîncarăl 730, 732, 747, 828 
HH luşirăt 732, 7), 747 HHi tusiscrăt 7:10, 7:32, 717 

tuşfserăt ?:iO tllşîrăll' 828 
:n7 Iuarăt 730, 735, 747, S;-l2 :ns Juaserăt 7:30, 73b, 747,832 
345 ţmurăt 730, 735, 747,8:32 3,17 ţinuserăt 7:30, T35, 747, 8:32 
409 dorrntrăt 730, 735, 747, 8:>2 4lJ dorruiserăt 7:30, 735, 747, 832 
422 vlsarăt 730, 7:3.'5, 747, 832 
5:1:1 Iugirăt no, i:l5, 747, r,<)ţ; fllgisCl'l'il 730, 7:'r} 747 ,J.I,) 

828 8;32 
569 cerurăt 730, 7:i5, 747, 8:36 
581 bălnăt 730, 7:12, 735, 

7,17, 832, 8:lfj 
601 cfutărăt 730, 8:36 (\03 clntaserăt 730, 735, 7t17, 

clntaset} 8:HJ 
1 080 ooslrăt 730, 732, ,:35, .t 082 costsărăt no, 7:\2, 7H), 

747, 832 7,17 
1 O\l4 bi'l.l(ll'llt 7:30, 7:32, ?il 5 

747, 8,32, 8:16 
1 268 ţes11l'ăt 180, 7:-32, 7::35 .1 270 ţ.estlsel'ât 7:W, 732, 73D, 

747, 832 7 iri> 828 
1 (\()8 scrfserăt 732, 73Eit 7'17 

832, 836, 
scrlseseră t 730 

1 777 cusurăt 730, 732, 7:15 1 779 cususerăt 7:10, 782, 7:]5, 
747 832, 836 747, 832 

cususct Y 836 
1 803 CII mpătărăt no, 732, 7:3f), 1 805 enrnpăraseră t vso, 732, 7J5, 

747, 8:32, 8:3(i 747, 828 

",mp'''''''' 183' 

1 8IG vludnrăt 730, 7:32, 747, 1 818 

vlnduscrăt 7:30, 732, 

7f), 
828, S:12J 836 828, 832 

vînd (Isel)' , 8:1G 
1 8(\5 dădiuilt 7:-30, 7:12, 7:35, 1 807 dăduserăt 730, 732, 7,15, 

832, 8:3(\ 747, 8:12 
<1!ld6serăt 747 diid6set'l S:W 

1 88) (in)mlli{ri\t 730, 732, 7:15, 
832, 836 

I (il1)mUiaserăt. 747 
1 8114 nlrtlă(n)s(,răt vao. 732, 7:35, 

747, 832, sao 
1 917 vrurăt 730, 735 

vruserăt 732, 828, 832 
vruseserăt 7'!? 

1 024 a vurăt 732 1 92fl avuseserăt 730, 7:12, 7:35, 747 
a vuserăt 730, 735, 8:Hi 8:36 
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1 D:12 fă cură L 

.1 948 ven irăt 

.1 940 

1 DG6 

Iăcusevăt 
stătnrăt 

mserăt 

Iuseserăt 

3 

730, n2, 73G, 
828, 832) sse 
747 
730, 7:35, 7:17 

no, ?:i2, 735, 
747, 828, 83fi 
nu, 182, 73,), 8,32 

747 

1 D42 

1 \)58 

stătuserăt 
stii l.uset 

Iusesctă L 

Iuseset]' 

7:30, 732j 7;3;), 747 
8:16 

730. 7:l2, 7:35, 
747, 8:l2 
836 

redare a unor acţiuni recente, petrecute chiar În ziua cînd sînt relatate, se 
remarcă faptul că ea este ocurentă în Oltenia" şi în sud-vestul Munteniei", 

Or , examinarea contextelor în care apar forme de perfect simplu în 
culegerile de texte dialectale din diferite zone ale teritoriului dacorom ân 
relevă existenţa valorii de marcă a acţiunii petrecute "azi", precum şi a valorii 
moda le, de actualizate a evenimentului narat -- valori consemnate pînă 
acum ca specifice graiurilor o lteneşti - În localităţi din Munţii Apuseni: 
Neagra, Gîrda, Scărişuara şi Arieşeni, .i ud. Alba. 

De sublinia! că aceste valori au fost înregistrate la toţi informatorii 
anchetaţi, indiferent de generaţie sau sex, în conversatii dirijate sau în discurs 
liber. 

2.1. în răspunsurile la Întrebările "Ce ai făcut ieri '? ... Dar azi '1" -- 
puse t u t II ro r informatorilor din localităţile Neagra, Gîrda, Scărişoara şi 
Arieşeni, crîngurile Pîrveşti, Lăzeşti, Hănăşeşti, Ocoale, Negrest.i, Gheţar, 
Galbena, Cobleş, Bubeşti, în intenţia de a obţine date comparabile pe gene- 
raţii şi sexe, sînt atestat.e forme de p.s. pentru a exprima actiuni desfăşurate 
chiar in cursul zilei În care avea loc convorbirea între cei doi interlocutori, 
în timp ce p.e. este utilizat pentru acţiuni anterioare celor redate prin formele 
de p.s. Astfel: 

(1) [Ce ai Iăcut ieri '1] 
ieri'l ieri dimineaţă m-am sculat I şi am mal sehlmhat pruncii ateşiia I şi le-am spălat 

luiiriili,». şi ni-am mai. .. um mal săpat pe-ac! prin grâdinll IIll1 mai săjJllttnm pus nişti 
oarză ] [ ... ] 

[Şi astăzi? 1 
astăzi Iăeul pînea fr mal Iăeul ntşti cocături J r ... ] 

(Pasca Gaftea, 54 de ani, Ocoale) 

S CL Al. Hosctti, Despre valoarea perfectului simplu, In LH, IV, 1955, nr. p. 69-n; 
Grigore Brăncuş, SUI' la »aleur da passc simple en roumain, In 1\lflanges Linouistiques puhlies ,\ 
l'uccaslon du V'Ll T" Congres International des Lingnistes a Oslo, du ă au !)'Aol!t, 1957, Bucnreşt i, 
1957, p. 159--173; Al. Georgescu perfectlll simplu În di aieclul aacoromon, In SG, IL -1%7, 
p. 29-- 52; Huxandra Pană-Borolnnu, Remarques sur l'emploi du passe simple daIls les le:rles 
non lillcl'a!res d'Oltcnic, în HHL, XXVII, 1\)82, nr. G, p. 42:- 4:34. Aeeeaşi valoare este consem- 
natii şi pentru clialectele italicncşti de sud (Sicilia şi Calabl'ia de SlId) dc G. Hohlfs, Grammatica 
delia !il/gua italiana e de! suo! dia/elU, III, Torino, Bun, § 672. 

9 Vezi Ion J'vloise, 1i1'Ia de I'ăspJndire a perţ'ec/ului simplu In Ollenla şi ,'>funlenia, In LH, 
XXV 1, 1 D7'7, nr. 1, p. 91-- 93 ; Magdalena Vulpe, op. cii., p_ 255--2f,7. 
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e) [Ce ai făcut ieri ?] 
ieri? I ieri Il-am făcut mari iriab ă II am vlnlt acolo la UIl cumnat I cii ici stau mai 

diparti I şi ce 3111 Iăeut ? ! i m-am dus şi am adunat nustui iutpi I ... duţi-aceca am villit 
acasă / ş-arn mincat/m-am culcat le-aşa mi-o vi-nlt sOl1l1lujba ur-am dus şi am cules nuştiu 
ctreşii / cu cumnotti dintr-un cireiş / [ ... ] 

r ŞI astăzi "] 
astă: nutna vinii /1 mă sr-ulul la patru I şi luurăm autobusu /! 

(Ncag Zoriţa, 28 de ani, Negreşti) 
(') [Ce ai făcut ieri de dud te-ai sculat ?j 
Ieri? I da că şi uz ! şi de cind ma sr-ulnl ( .1:1.1111 It! porc I rnulsel ouca ] şi mă duset 

pf dooşpe tăt curiiţ ii /1 pe-acolo ţsi ia P: Iri 
Şi aseară ce tăcuşl ?] 

aseară? I am zăhănlt acasă I am dat la porci ţ neoasta o muls vaca/In am dat la 
porci I ş-am mîncat de cină I m-aur eulcatu 1/ 

[Şi astăzi ?] 
dimineaţă mă sculat I şi m<1 dusei i ară ... la curăţtt ţ [ ••• ] 

(Belei Sofia, e.e. de fini, Neagra) 

2.2. Chiar atunci ciud anchetator ul, în mod deliberat, a folosit p.s. 
pentru "ieri" şi p.e. pentru "asUlzi", subiectul a răspuns prin p.s. pentru in- 
tervalul de timp raportat la orice perioadă a zileivrespect.ive care precede 
momentul vorhirii : 

e) [Ieri ce mmcaşl 'IJ 
Ieri am [s] ieri şti ce IIm iăeut ? I ceata cari am 1'0 [a nasilica I acea la ce le-o dus la 

spital! fiu ştii ... şi ia s-o rullar de mini ca să mâ duc să-i ajut la curăţit 1[., .] 
[Şi te gurişi ieri?] 
ieri am fost acolo I d.i pi la HUl Îllehis vaca pi la Zilei I şi ani la wrâ/ilj şi 

n-am milll'al Illllna om pic acasâ / [ J dup-aceea IlIII urlat acasâ 1/ 
[Şi alaltăieri fuseşi pe niei prin centru ?] 
cÎnd am fost aci / c-am Iosl / ci'nel tllll ro cu darea II am fns! pe-acea / [ ... ] 

(I [anăş Hafila, 'It, de ani, IJănllşeşti) 
(2) [Şi acum s-au dus nepoatele '! J 
ia I acuma sll dus eră [ietili II Cil JIU Ină dl.UlCi iol/cii mii dor piciollr/li / şi umhlui 

Cil cizmele astea ado pi vaii I [ ... ] 
(Belei Sofia, 6(; anI, Neagra) 

2.:1. Ca şi în Oltenia şiîn sud-vestul Munteniei, în zona Munţ,ilor Apuseni 
p.s. are şi o val o are mod a 1 ă, de aetllalizare a evenimentului Harat; 
p,s. este oeurent în fragmente dialogate, integrate În naraţ.illue,vorhitornl 
păstrînd, în felul aeesta, raporturile temporale din planul [ICţilllJii: 

e) ş-apo tata o zis "t/-apâ ce Huşel sâ [ac noiI că mi-e frale I şi mă chcamill ia lIU mă 
lJa!/ai la nimica I iacătă io \'orhH cu lmdriasca" / cu mă-sa,l! ; eram acolo la ciondrieş!i // 
ş-apo ... şti ca copiii auzeam holcâ I noi durmeam 1/ W.lZUllll ilolel! ... faci "vllliril lupii la 
şură la viii" ! / 

(Hanilş Hafila, 7fi de an!, Hănăşeşti) 
(2) $ •. 0 dus la pdrinţi I ş-o spus: "lliii ce v(i111i ia / şi CHm fileu / / sti [J'asă şarpele din 

ia" / Ş-(lfJO ice că fierbi lapUIi 1 şi l-a(umi // 
(PetrusiPetrea, 41) ele ani. Liizeşti) 
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Aceeaşi semnificaţie o are p.s. cînd redă un trecut foarte apropiat, plasat 
imediat Înaintea momentului vorbirii. în această situaţie, p.s. este utilizat 
cu scopul de a solicita în permanenţă atenţia inter-locutoruluiw : 

e) era corniii tiainii f vă SllU1>1 I ni ! f 
(Pleşa Vasile, (l(, de ani, Seărisoara) 

e) ctn o alinat-e o [o tirzie oriemi f IlO ! auzlş f aşa o fost aşa f TIII că am ştiut-o numa 
noi r eli s-o ştiut ... tel! aco f Iiănăşcştii cela o ştiu! di iriab-aceea f f 

(Hanăş Rafila, 76 de ani, Hănăşeşti) 

Ocurenţa perfectului simplu, avînd semnificaţia temporală a unui trecut 
recent, în Munţii Apuseni, conferă acestei trăsături statutul de particularitate 
dialectală specifică ariei avute în vedere, cu atît mai mult eu cît această arie 
nu se învecinează cu cea oltenească. Acest fapt ne îndreptăţeşte să afirmăm 
că Oltenia nu mai poate fi considerată ea "centru al ariei perfectului simplu" 11. 

A PROPOS DE CERTAINES FOHl\1ES ARCHAIQUES DU PASSn SIMPLE ET DU PLUS- 
QUE-PAHFAIT ET DE CEHTAINES VALEUHS ne PASSC SIMPLE DANS LES 

PAHLEHS DACO-ROUMAINS ACTUELS 

R.E:SUMf: 

Les remarques de I'auteur s'npputent sur le ma terlcl qui a 6te recueilli pour l'AFLH dans 
le Pays des Motzi, ainsi que pour le NALH - Mtuiienia şi Dobrogea. 

1. Les recherches recentes relevent la presence des formes archaiques a la 2' personne du 
pluriel ou passe simple et du plus-que-parfart-c-Iorrncs courantes dans les texte;; du XVI' 
siecle sur tout le territoire daco-rourna in - du type iuştrăi, luat ăi, respectivement tuşiserăl , 
[useserăt., dans quatre points du nord-est de la Valachie (730, 732, 73,'), 747), aussl hlen <In e 
dans des aires qui sont dispersees dans la purtle sud de cette provinee (les polnts 828, 882, 8:36). 
Les formes archaîques du passe simple (2' pers. du plurlel) sont occurrentes aussl dans le Pay s 
des Motzl. 

Ces Iormes dialectalcs specitlques prouvent que le passe simple cOlIstitue encore lin temp s 
vivant dans le llord-est de la Valaehie el qll'il y a un rapport formeI cntre les paradigmes <les 
deux temps eu question. 

2. Bien qne des reeherches anterieures aient d(limite l'aire d'emploi du pass(, simple 
dans la partie occidentale du lerritoire daco-roumain (dans I'Oltenie, le Banat., le Pays de Molz 1 
et l'Ouesl de la Valachie), ces recherehes n'ont pas prec.ise la valeur speeifique, individualisa- 
tri<:e, de (:e temps - il savoir qu'il lndiqu(J une ac:tion recente qui vient de se passer le jon!" 
meme 01) 1'011 parle - que pour I'OlHmie el le sud-ouest de la Valachie. L'elude du passe simple 
elans son contexte, faeilitee par la moisson de texles dialectallx, glan6s dans les parlers roumains, 
nOlls a permis de deeeler l'existence de ceHe valeur de marque d'une aclion passee "aujonrd'hui" 
el de la valeur modale, qui actualise l'evenement raconte - valeurs considerees jusqu'a presen t 
speciflquesaux parlers d'Oltcnie - dans deux localites du Pays de Motzi, G!rda et Scărişoara, 
veritables foyers de l'identite culturelle regionale respective, ehez tous les informateurs enqueU,s 
et appartenanl il des genera tions differentes. 

Inslitu/ul de GC1'Celrlri Blnologice şi Dialcelaloglce 
Bucureşti, siT'. Nikos BeloiaJlnts, nf. 25 

1 Cf. 1fagdalena Vulpe, Subordonarea În {raZiI În dacoromtlIlll vorbită, Bucureşti, 1980, 
p. 74. 

11 Cf. Al. Georgescu, op. cii., p. 33; Huxandra Pnnă-Boroianu, op. cit., p. 4.27. 
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SUFIXUL -ON 

DE 

V [QHICA GOICU 

l. Îl] dialectul dacorornân, consoana fi provenită din lat. n -1- i nu se 
mai păstrează astăzi decit În Banat şi în Ţara Haţegului, dar în limba veche 
avea o mai mare extindere, fiind atestată in secolele al XV-lea şi al XVI-leal. 

Al. Hoset.ti 2 a arăta t că stadiul ti s-a păstrat mult timp În dacorornână, 
citîn d ca exemplu sufixul -oatie din numele topic Făuroan e şi din numele de 
persoană Gâjoallc, atestate în documentele slavo-românedin secolul al XV-lea. 

Emil Petrovicis, pe baza documentelor slave şi latineşti din secolul al 
XV-lea, presupune că în această perioadă n era încă general pe teritoriul ţării, 
dovadă toponimele ZIălăroalw (1467) alături de Ziăttuoaia (1520) în Moldova, 
Plăciconi (1484-) alături de Pllicicoi (1489) în Muntenia. Evoluţia Il > i s-a 
încheiat, potrivit documentelor din Muntenia! şi Moldova", în prima jumătate 
a secolului al XVII-lea. 

2. Un exemplu în care fi s-a păstrat în toate cele patru diaţecte româ- 
neşti este sufixul lat. -oneus (Iem. -on ea ] .> v. dr. şi regional în Banat şi Haţeg 
-ori, ar. -on li, megl. -011, istr. -on. 

In latina clasică, augmentativele nu aveau sufixe speciale. Totuşi, 
sufixul -o avînd funcţia de a denumi, uneori eu o nuanţă peiorativă, persoana 
care îndeplineşte cu insistenţă o acţiune, a servit ca punct de plecare pentru 
formaţii augrnentative. în limbile romanice occidentale, această valoare este 
păstrată de sufixul -o, iar latina dunăreană foloseşte underivat : -on fUS, -on ea 
(> drorn. -oi, -oaiey. 

1 Cf'. O. Dansuslanu, Histoire de la Larujue roumaine, IT, f'asc. t , Paris, 191,1, p. 119-·-120; 
Al. Rosetti, Istoria limbii române, vol. VI, Bucureşti, 1946, p. 59,16:3--·164; r. Stau, Observatii 
asupra cooluţiei il> i În limba română, Cf.,; IV, 1959, p. 49-59. 

2 Limba română În secolele al XlIi-lea -- al XVi-lea, Bucurcşti, 195(;, p. 42. 
3 Itepartiţia qraturilor dacorotnăne pe baza Allasului Iinţnristic român, in Studii de âialec- 

!o!ogie Şi toponimie, Editura Academiei H. S. Homânia. Bucureşti. 1970, p. 43. 
4 1. Bogdan, Documente priniioare la relat iile Ţării Româneşti 1'11 Braşonul şi ca Ţara 

Unţiurească În sec. XV şi XV!, voI. [(141:] 150S), Bucureşti, 1905.: Silviu Dra gnrnir, Documeti- 
te nouă privitoare la relatiile Ţării Româneşti CIl Sibliul În secolii X V şi XV I, în "Allllal'111 Inst i- 
tutnlu i de Istorie Naţlunnlă", IV, 1929, p. :]····79. 

fi 1. Bogdan, Docl.llnenfele ini Ştefan cel Mare, voJ. 1 _.- Il, Bucureşti, It)!:l; M. Costi\chescu, 
Documente m61dovene1i inainte de Ştefan cel i\1au, \'01. 1- Il, Bucureşti, 19:11-1932. 

6 CI, loloriu limbii române, voI. II, EditLlra Academiei H. S. H.ollJ.ânia, Bucureşti, 1969, 
p. 184. 
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AI. Graur ' este de părere că sufixul românesc -oi (regional -011), cu forma 
sa de masculin, nu poate fi explicat din punct de vedere fonetic din lat. -011 CL/S, 
în timp ce femininul -oaie (-Qatle) se explică foarte uşor prin lat. -Ol1fG sau 
-onia. In concluzia, Al. Graur? arată eă m aseulinul -oi are în special rolul de 
, forma augmentative, în timp ce femininul -Qaie nu formează decît nume 
ale unor fiinţe de sex feminin. AugmenLaLivele, fiind folosite mai mult in vorbi- 
rea expresivă sau metaforică, sint mai puţin importante, pentru vorbitori, 
decît desemnarea sexelor, mai ales al celui de feminin, în special În mediul 
agricol sau pastoral - motiv pentru care trebuie presupusă, ca punct de ple- 
care, derivarea cu sufixul -oaie (-QaJle) pentru substantivele feminine, de Ia 
care mai apoi s-a reîăcut o formă în -oi (-olt) pentru cele masculine. 

:1 Despre folosirea ţ.i răspîndirea suîixului -on în Banat şi li aţeg (sufix 
care în celelalte graiuri dacoromâne a evoluat la -oi) s-a discutat mai mult 
în cadru! onomastici! şi, în special, cu referire la domeniul sistemului popular 
de denomina ţ.ies. 

Dacă consultămJucrările mai vechi sau mai noi consacrate problemei 
formării cuvintelor», sau cele referitoare la subdialect.ul hănăţean-", observăm 
că, în general, se acordă prea puţină atenţie acestui sufix, care a dobîndit 
valori specifice. 

Ca urmare, în lucrarea de faţă, vom arătacare sînt valorile sale in graiu- 
riIe şi onomastica Banatului şi Haţegului. Observaţiile noastre se bazează pe 
materialul lingvistic din Atlasul litiqoistic român, N oLllA.ilas lirupisiic român, 
pe regiuni. Banat, 1, Ovid Densusianu, Graiul din Tara Haieqului, Bucureşti, 
1915 [= 'ro H.'], glosarele publicate de Lucian COSLill12şi pe anchetele noastre 
efectuate pentru Dicţionarul toponimie al României. Banatul, între anii 1973 
şi 1984. 

3.1. Cea mai răspîndită valoare a suîixului -oIÎ este cea augmentativă. 
Cu această valoare, posibilitatea lui de a Iorrna derivate este, practic, neli- 
mitată: acot: "ac mare de cusut", (pl.) aCQââf şi derivatele secundare aconîţă 
(mai ales la plural) "ac mare", aconjlfr "ac de Ierna" (COSTIN, l,p. 54); băb6fi 
C< babă), bub oti « bubă ), buclit6n "bueaLă mare", 'bulnănott « buluan "bolo- 
van"), con(6li (in special cu re!'erire la alimente) "bucată mare">", copil61Î 
"hăie1:andru" (COSTIN, 1, p. n), duduon "dudă mare" (COSTIN, II, p. 84), 
[luier6n "fluier mai mare (de cîntat)", măturor. (.< mătură}, musi ăiot: « mus- 
iaJI1), omân6tz "om înalt şi bine dezvoltat", petron "piatră mare", VăfI}.Ofl "varză 
mai mare" elco 

7 Non: d'agenl el ad jecii] CIl roumain, Paris, 1929, p. 94··-·105. 
8 Ibidem, p. 99. 
9 Vezi E. Petrovicl, Suţtxut-otu (-oIÎu), in Studii (Udialecfologie şi toponimie, p. 136-1:37; 

N. A. Constantineseu, pic/iona!' onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. XXXIII; Viorica 
GOiCll şi Rodiea SUfleţel, Topoltime În -(,şti i -OII in Banat, in LH, 1980, Ilr. 1, p. 53-59. 

10 G. Pascu, Sufixele româneşti, Bucureşti, 1916, p. 109--121; Studii şi materiale privi- 
toate la /,ormarea cuvintelor in limba românâ, 1·-- VI (=, S1\11"C). 

11 Galina Ghiţ.n, Particulari/el!i arhaice bânil/me, In Omagiu lni .Alexandru Rosetti, Editura 
Academiei, H. S. Rumânia, Bucmciiti, 19(;5, p. 295··-2\l7 ; Doina Grecu, Elemente veeM Îl! grailll 
!!nei COmune din Banal, CI., 1968, Ilr. 1, p. 49. 

12 Graiul bând/can, vol. l, Timişoara, 192.(i; voI. II, Turnu Severin, 1934 l'=· 
COSTIN, I, II]. 

13 Cf. Doina Grecu, ari. cii., p. 49. 
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Din cele cîteva exemple enumerate mai sus rezultă, În consens cu cel" 
afirmate de Al. Gram, că, În Banat şi Haţeg, sufixul -ori are,în special, rolul 
de a forma augmentative chiar şi de la suhstantivele de genul feminin (babă, 
bub ă, bucată, mătură, piatră, varză etc.). Substantive feminine în -Qal'lecu valoare 
augmentativă nu au fost înregistrate în materialele cercetate. 

Valeriu Husu!", urmărind răspîndirea geografică a derivatelor cu sufixul 
-ol, a constatat că cele mai multe au fost înregistrate în Transilvania (70)' 
în special în partea de nord-vest şi, Într-un numar cu mult mai mic, În Banat 
(10), Oltenia (7) şi Muntenia (3). Apoi, ca un sufix aparte, este notat, de acelaş i 
autor>, sufixul -(111 ,-ţwne), despre care arată că iest« răspîndit intr-o arie 
compactă care cuprinde Banatul şi o parte din Crişana, fără să-i indiceşi pro- 
ductivitatea. Dar sufixul -on (nefiind decit varianta Ionetică bănăţeană a 
sufix ului -oi, marea productivitate a sa trebuie menţionată şi pentru Ba- 
nat (s.n. Haţeg), atît pentru valoarea augmentativă, cit şi, după cum Se 
va arăta mai jos, pentru celelalte valori. 

Spre deosebire de gratuiiil« bănăţene de la sud de Mures, în cele crişene 
de la nord este evidentă preferinta vorbitorilor pentru un alt sufix cu valoare 
augmentativă, -oc16 : bărb ătoc, bltQ âcă "bîtă mare", {âtoc, pruncoc etc. 

:1.2. Ca sufix moţional, -011 formează substantive masculine de la feminine. 
"Substalltivele masculine formate prin moţiune sînt mult mai numeroase .în 
vorbirea populară şi familiară decit în limba literară, deoarece astfel de fOfIllaţii 
oferă conciziune şi expresivitate, spre deosebire de Iorrnaţiile analitice'<". 

în Banat şi Haţeg, sufixul -oll este frecvent folosit cu această funcţie 
pentru a ferma substantive denumind persoane (mai ales grade de rudenie), 
Iiiuţe imaginare, mamifere, păsări, insecte; mlitw;on "unchi" « mătuşă), 
moşâI1 "bărbatul moaşei" (COSTIN, I, p. 140), văduv6/1 «:: oădu T)Ol'z)t8.'.; drăc61llG 
(COSTIN, 1, p. 123);. băr,;! âIl « barză), broseon, ,{inlezon « cinteza,), cir aţon 
« cîrtită), :socÎ.rI6IÎ «:: ciocîrlie), sorcuşon « ciorcuşă "coţ:ofană"), 801'{)['I.( <cioa- 

ră!, ,mâjmucoâ  <::: .m,â,imucfl ,m?imuţă"), mi.e;lon « !n}erZâ)J ,pitpălăcYI 
(<.. piipalac }, potirnicoti « poiirnicheş, pllpcgon « pupaza), raton « roiă), 
/Jjeljllr6Jî « oiezut e ), uulptm « vulpe) etc, . r 

Din exemplele de mai sus se poate eonsLata ea eele mai innlte derivate 
sînt cuprinseîn elasa numelor de păsări. Situaţia este explieabilă pentru limba 
românii, datfl fiind frecvenţa numelor de păsări în formă feminină, însuşi 
numele generie pasăre fiind un feminin. 

în eeea ce priveşte repartizarea teritorială a aeesLoI' formaţii moţiollale20 
în -otlj-oi, se remarcă o masare evidentă În partea de vest şi de nord a ţării, 
curpinzînd Oltenia, Banatul, Transilvania şi nordul Moldovei. 

14 1n Icgălluă C11 derivarea cu suf/;u In dacoromână, în "Fol1etieă. şi dialectologie", IV, 
1962, Il. 261. 

15 Ibidem, p. 265. 
16 Vezi şi Teoril Teaha, Graivl dc pc Valea Cl'işvlui Negru, Editura Aeademiei R.P.R., 

Bucureşti, 1961, p. 106. " 
17 Vezi. Eleol1ora Popa, Sufixe mo!tol/ole peniru formarea masculimrllli, SMFC, IV, p. 164. 
13 Vezi harta 27H [văduv], ALE l, vol. II, unde uădu(D)oi a fost Inregistrat într-o arie 

cuprinzind Oltenia de vest, Banatul (vădwJ6â), Crişana, Transilvania şi Moldova. 
19 .Fără nuanţă augmentati vă, refăcut din femininul drăcQârie. 
2 Cf. Elcollora Popa, ari. cit., p. 168. 



182 VIORICA GOICU 4 

Cu forma feminină -oane a sufixului -oti se formează substantivele Ierni- 
nine de la cele masculine; alături de categoriile întîlnite la masculin, moţiunea 
substantivelor feminine mai are În vedereşiccuvintele care exprimă naţiona- 
litatea unei femei: bărbăloane "femeie ageră şi puternică", drăco ane "femeie 
care ştie să Iacă farmece", strigQ fine « strigoi), uneQ Mie "mătuşă" « llncbi) ; 
SerbQ âIÎe( < cerb), iepurQ âIÎe ( < iepure), lu poatie ( < lup), şârpQ âtie ( < şarpe), 
uulturo âtie « vultur), zmeo âtie « zmeu); nemeşoane "soţ-ia unui nemeş" 
(1'. H., p. 326), nemio âne, sÎrbQ âtie, tureo ane, iuiquro â1Îe etc. 

Dacă în ultimele secole, în limba comună, pentru substantivele feminine 
nu s-a mai folosit -oaie singur, ci a fost dezvoltat, adăugindu-se încă un sufix 
de formare a feminin ului, -că, astfel că astăzi sufixul în forma lui obişnuită 
este -Qajcâ, locul formelor mai vechi lupo âie, urs!? âie luîndu-l formele actuale 
lupo âicâ, urso âicâ, în Banat şi Haţeg se păstrează şi se folosesc în grai şi astăzi 
formele vechi: lupo â1Îe21, urso âIÎe, unqur» ulÎe. 

:1.3. Cu sufixul -o1Î (-9 âtie} s-au format şi derivate adjectivala, în care 
sufixul are valoare de aproximare, indicînd o nuanţă de culoare, gust, di- 
mensiune etc., "eare tinde spre ... ," "se apropie de ... ": ocron "cam acru", 
albolî "albieios" (T. II., p. 307), albo âne, amăr6fz (omăro âne}, dulc6I'z "cam dulse" 
(dulcQdIÎe, COSTIN, l, p. 102), gălben611 "gălbui" (Ţ. H., p. 318), greoI! (greou1Îe 
"nevastă greonea", COSTIN, 1, p. 114), mâmnloT7 « mărunt], mistriict: 
"amesteeat" « mistreţ "să zîSe de ăcarse-] de milzoc : cucuruzu [e mistreţ, 
cîn nu [e baş bun, CÎn le de milzoc ; meră mistreţă, ilis mari, nis misi ... ", 
'f. H., p. 325), murgldne (harta 13 [brunetă], pcL 25, NALH.. Banat, 1), lzegr6il 
"cam l1egru" (Ţ. Ii., p. 326), U1Ilât017 (harta 28, oehi [albaştri], pct. 2, 22 şi 
harta 29, ochi [căprui], pct. 22, NALH. Banat, 1). în context aeeastă valoare 
este de obieei întărită ele aelverhul cam: cam dalc6â, cam uîniJ.tââ22• 

Sextil Puşcariu2J este de părere că sufixul romlnesc -Ojll nu derivă nUlllai 
augmentative, ci şi diminulivc, arătînd că în SăIăgiu el se adaugă unor adjec- 
tive spre a le nuanţa sensul de diminutiv: alb6ju nu e ,.alb intens", ci "alburiu", 
acrâju nu e "tare acru" ci "acriu". 

tn Banat şi Haţ:eg, din preeiziirile făcute de subieeţii anchetaţi ("nu-i 
tare dulSe, îi duleMl" sau "nu-i tare vînătQiu'te, 1111ma li pic") rezultă că. valoarea 
sufixului în derivatele adjectivale enumerate este diminutivală. 

a.4. O ultimă cat.egorie de derivate cu sufIxul -Olî este reprezentată de 
substantivele prin care se denumesc alte lucruri sau fiinţe asemănăt.oare cu 
cele denumit.e de cuvîntul bază: bâiMz "proprietar de oi care încredinţează 
altuia oile ca să le pască la munte şi să-i dea partea cuvenită la fabricarea 
brînzei", cu derivatele bâi'jQCllîe, bt'iciol!î(ă "femeie care lucrează la stînă", v1>. 
br'1cionÎ "a lucra la stînă, a face hrÎnza" 0'. II., fJ. 308 -;109) ; burlur6l! "lemn 
scobit într-un trunehi de copac, prin care se scurge apa unui izvor, plriiaş" 
(Banat), "coş, horn" cr Il., p. 311) ,< buluriJ., bU{O((/'!l "gaură", câlâll "scaunul 

21 Substantivele comune c('rl!oane, lupoane şi slrigoalle s-au păstrat şi in toponimcle bănă- 
ţene Cerboanele, Lupoane, Sirigoanea, despre eare Iorgu Iordan arată că. "sînt foarte interesante 
tn ce priveşte poziţ.ia lor faţ,) de evoluţia fonetid a limbii noastre .. " î.n sensul că-şi păstl,ează 
adesea aspectUl originar, oricit de vechi ar fi el" (To]Jonimia românească, Bucureşti, 196,1, p. 37). 

22 Vezi şi Doina GreCII, ari. cit .. , p. 49, 
23 Locul limbii române inlre limbile romanice, Disems de recepţiune Ia 11 iunie 1920 in 

oedinţă solemnă, Bucureşti, 1920, p, 43. 
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rotarului, dogarului" (Banat), "cuptor în colţul odăiei, soba primitivă care altă- 
dată se găsia în toate casele ... " (Ţ, lI., p. 312) < cal, căpr on "mosor de depă- 
nat aţă" (CaSTIN, 1, p. 71) <capră, CăS{HiJie "magazie, cămară" (CaSTlN, II, 
p. P.D) < casă, călrinţoi1 "eătrinţade dindărăt, cea de dinainte e numită căirini« 
Cl'- II., p. :313), sepoiz "ceapa care rîmîne după ce i s-a rupt umflătura cu 
seminţele" «ceapă)24, flujeroIi "fluierul piciorului", spre deosebire de {Iuiiroiz 
"fluier mai mare de eîntat"25 (vezi supra ă. t.)<fhlier, [undo âne "fund" (CaSTIN, 
I, p. 108), iar ea apelativ geografic "loc înfundat (într-o pădure)", sau "lor) 
aflat în spatele (casei) .. în Iurdoăna căsi" « fund), lăiuron, Iăiuro ătu: (pI.) 
"amigdale"26, "rări tură ce rămîne în urzeală cînd se rupe vreun fir" (Ţ. H., 
p, 322), mălăo«, (pl.) -oatie "pîine din făină de secară şi de porumb" (Ţ. H., 
p. 323), măzăr ot: "măzăriche" (Ţ. IL, p. 324), omănon ,,femeie bărbătoasă, 
care face toate lucrurile bărbăteşti">, porcon "căpiţă de fîn" (Ca STIN, I, 
p. lf>4), l1spc'1sion "invitaţii mirelui Ia nuntă" (Ţ. H., p. :BJ) < usţiăi. 

4. In privinţa originii sufixului onomastic -oj(a) s-au emis mai multe 
păreri= dar cea mai plauzibilă pare să fie explicaţia dată de A\. Graur=, po- 
trivit căreia "numele în -oiu sînt toate refăcute de la femininele în -oaie., 
iar marea majoritate a numelor în -oi sînt sigur augmentative sau de origine 
slavii". 

In Banat, Ţara Haţegului şi în Valea Jiulupo,pe lîngă numele în -oi de 
origine slavă ca : Dr ăqoi, Rădoi, Vlc'1doi etc. se întîlnesc foarte frecvent nume 
în -ori, care reprezintă supranum e, nume de grup şi nume de familie, precum 
şi antroponime, in -oatie, prin care se desemnează soţ.ia cuiva. 

4.1. Inventarul supranumelor în -on este foarte bogat pentru zona amin- 
tită mai sus şi poate fi divizat în două categorii: a) supt anume ironice, care 
au un pronunţat caracter afectiv şi vizează satirizarea persoanei care le poartă: 
BărzOl131, punctul de plecare fiind o comparaţie între individ şiibarză, reţi- 
nîndu-se nota cornună : înalt ea o barză; Dtuion «dudă .,ţvă, burlan, 
urloi")"Z; b) supranume neutre, lipsite de caracter afectiv, satiric sau ironie, 
care nu servesc decit la precizarea identităţii: K'inezon "numele unui fost 

24 CI. G. Pascu, Su(ixele româneşti, p. 11.6. 
25 cr. NALR, Banal, r, harta 130. 
26 Cf. NALR, Banat 1, harta 86 ; Lucian Costin înregistrează forma Iăturoniu, -oni cu 

sensul .. gilcă" (COSTIN, Il, p. 118). 
27 CI. Paulina Cheie, Lexic dialeeial inedit, In Caietul Cercului de studii, II, Timişoara, 

1984, p. 10, In localităţile. din jud. Caraş-Severin: Borlova, Girhovăţ, Ohaba-Bistra, Prigor, spre 
deOsehire de omănoIi "orn lnalt şi dezvoltat" (vezi supra 3.1.). 

28 Vasile Bogrea, in DR, I. 1921, p. 474; Sextil PuşcaI'iu, Siudii isfroI'omâne, II, Bucu- 
reşti, p. 311 ; E. Petroviei, In DR, V, 1929, p. 576-- 578; Al. Graur, Nume de persoane, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 129-134. 

29 l\lumc de persoane, p. 132-134. 
30 O l'e.giune colonizată relativ recent, unde este încă vic amintirea Qriginii populaţiei 

din Tara Haţegului (ef. Emil Petrovici, Sufixul -oiu (-Ol) 1\), p. 137 ; vezi şi AI. Cristureanu, 
Derivarea cu sufixe a numelor de familie din Valea Jil11ui, CL, VI, 1961, nr. 1, p. 174-178). 

31 Cf. Doina Grecu, Despre supranumele din comuna Berzovia, CL, VII, 1962, nI'. 2, 
p. a:)o. 

82 Cf.Vasilc Ţâra, Supranumc româncşti din comuna Domaşnea (Caraş-Severin), în AUT, 
VI, 1968, p. 233. 
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primar" (Satchinez, jud. 'I'imiş), Conereoot: "numele unui om venit din localita- 
tea Cornereva". 

4.2. Numele de grup în -tm au aceeaşi valoare colectivă ca numele în 
-eşii, ele reprezentînd formele de plural ale unor antroponime şi avind funcţia 
de a indica micile ansamble sociogeografice pornin du-se de la numele î nt.eme- 
ietorului sau al celui mai de seamă reprezentant al grupului social= : A.lbolÎ 
«il. Iam. Albii, Vermeş, jud. Caraş-Severin), Mer.6fl « n. fam. Mercea, 
Potoc, jud. Caraş-Severin). 

N urnele de grup în -011 (ea şi .cele În -eşii } au intrat În toponimie Bana- 
tului, Haţegului şi în cea din Valea Jiului desemuîn d locul unde trăieşte un 
grup de' oameni aparţinînd aceleiaşi colectivităţi familiale : Dolu Tieol7if01' 
(Sacoşu Mare, jud. Timis), Ogaşll Liubol!ilO1' « n. fam. Liuha, Brădişoru de 
Jos, jud. Caraş-Severinj-", Dtealu lVIăluş6izilor (1'. 11., p. 63); Iscrot: (localitate). 
Ili oIi, Bd'iră /Jf',fl (cătune) în Valea .Iiulut>. 

Presupunem căşi numele de localităţi din Banat: Brezon, Greoni şi Hodoni 
au avut la bază un nume de grup care s-a impus în momentul întemeierii 
aşezări lor respective'": 

4.3. In Banat, Haţeg şi Valea Jiului, numele de familie în -on au avut. 
ca punct. de plecare atît supranumele coler.tive (nume de grup), cît şi pe cele 
individuale în momentul CÎnd s-a impus oficializarea numelui de Iamilic'". 

în zona, cercetată de noi numărul şi Irecventa acestor nume în 
-cn i i ) este destul de mare: Albon(i), Atulrasoni, Barboni, Chinezon.i i ], Duni- 
loni, Lorqoni, .Jurconi, 1I1(/1'00/1i, Neiconi, Oprişoni, Paueloni, Plrooni, Rujoni , 
Traiconi, Ţiioni, Vasilonl (Banat)R8; Adămoni, Alexăndroni, Aorămoni , 
Bărboni,Ciilănoni, Dăumi, Diîuidoni, Găoriloni, Grczoni, Ienăşoni, Lăzăroni etc. 
(1'. H., p. 75 -80). 

Cîteva nume de familie În -oni din Banat au-cunoscut o nouă sufixare : 
Chitoni, l\!lo1'eoni, Pelrun.i au devenit. Chiionescu (Curtea, jud. Timiş), IIIorcu- 
nesetl (Făget, Eftimie Murgll), Pelronescu (Făget), ceea ce dovedeşte că, În 
Banat., numele de familie în -on sînt mai vechi decît. cele În -eseu. 

4.4. Pentru a desemna pe soţia cuiva, în onomastica Banat.ului, Ha .. 
1;egului şi a vâii Jiului se foloseşt.e foarle frecvent. sufixul -oane:l9 : l\1indoaIia 
,.nevasta lui Minda", l?iirbodfw "nevasta lui Barbu". in sistemul oficial de 
denominaţie acesU derivate mOFionale nu s-au impus (eu excepţia citorva 

3a Vezi si Viol'.k.a Goic\l si Hodic:l SUfleţ.e.!, ari. cii., p. 5:)-- 59. 
34 lb ide;n. . 
35 eL Emil Pell'ovici, Sufixul -(lin (-01'lu), p. 137. 
:"1 Pentru ateslări, vezi Coriolan Sueiu, Dicţionar isloric allocalitâjilor din TranMlvania, 

voI. 1, Bucureşti, 1967, p_ 10(1,270,291. 
3, Pentru vechimea numelor de familie ţărăneşti; vezi Viorica Goieu, Nume de familie din 

comuna Eftimie M.lIrgll (,ilid. Caraş-Scverin), În Slndti de onomasticâ, Cluj-Napoca, 1976, p. 
118124. 

3S Pentru Banat, numele de familie au fost extrase din registrele de morţi şi botezaţ.i, 
din perioada 1831 1878, aflate la Arhivele Statului, Filiala Timişoara. 

39 Vezi' şi Elnil Pctrovici, Sllfixul -oin (-OJ'IU), p. 135136; Al. Crislureanu, ari. cit., 
p. 174-178. 
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nume de familie: Chi nioane, Morcnane. Peiroonc ) dar, după cum s-a arătat 
mai sus, sînt şi astăzi foarte des folosite în onomastica locală. 

5. Din edc prezentate in lucrarea de faţă vom desprinde () concluzie 
de ordin general: pe baza valorilor cpmune ale snf'ixului -on, graiurile din 
Banat şi IIaţeg40 se prezint.ă ea o unitate lingvisticiî diferenţiată de alte unităţi 
lingvistice dacoromăneşti chiar din epoea de formare a românei, dacă nu 
chiar din epoca Iatiuei populare. 

LE SV FI' IXE -O;\i 
HESUME 

Le suffixc lat. -()])PUS (-onca) a evolue e1ans la langue roumaine l -oi (-oaie), mars il s'esf 
conserve dam; les patols de Banat et de Hateg sous la forme -OIi (-oajle) avcc les valeurs suivan- 
t es : uugrnentative (acMi, tnăturouş, rnot înnna ire ( nădunot), lu pootie ), dapproxlmatton, dans 
certnines dertvatlons adjectives (aer MI "un peu aigl'e, aigrelet", negrâ') "un peu noir, nolrâtrc"}; 
une deruiere categorie de derivations est reprcsentee par des substa nt lrs par Jesqu els se deti.- 
nissent d'autres varietcs de choses ou d'€-tres sernblahles il ceux cxprlrncs par le mot de base 
(băs6JÎ "proprietaire de moutons", f'/llieroll "tibia"). 

Dans I'onnmastjqnn de Banat, du Pays de Hatcg el dans celle de la vallec du Jiu 011 
forme avec le suff'ixe -O]) des sobrlquets, 110ms [le Ianrl llc et, &OHS la forme feminine -oatie du 
surttxe , des UOl1lS par Jesqu els on desigllc la femUlc de qunlqu'un (l11indoâIia, Bărboâna ), 

En vertn des valeurs comlllllues e1u suffixe -ali, les lJatois de Banat el: de Ilal·eg se presen- 
tent COlIlme Une Ullit( Jinguistique dif1'erenciee e1es autres unites lillguistiques daco-roumaines, 
des l'epoquc de formati[)n du roumain, ou rnme des l'epoque du latin populaire. 

Cen/ml de Ştiinţe Sociale 
Timişoara, bd. Vasile Pllrvan, nI'. 4 

40 Vezi şi G. Ivănescu, Isforia limbii române, "Junimea", Iaşi, 1980, p. ;J9;i, CHre susţine 
că elin această llllitate lingvistică face parte şi nord-vestul Olteniei. Radu Sp. Popescu, În Graiul 
gorjcnilor de /ÎI/gâ mllnte, "Scrisul Homâl1Psc", Craiova, 1980, p. 101, arată că sufixul-an apare 
In cuvintele brie/ah, mOO/l şi !i,qănolÎ, iar fern. -oa[le în (roşie, pătUlgeu) vcrdoalle ,,(roşie, pătlăgea) 
cam verde". EI Iace precizarea di aceste forme sînt caracteristice Banatului şi HaţeguJui şi 
eposibil ca respectivele cuvinte să fi fost aduse de dtre ardeleni. Cu valoare moţională şi aug- 
lIlentativă autorul Înregistrează doar forme în -oi (-oaie): mierloi, lIiczuroi,. băicţoi, bărbăloi, 
băieţoaie, bărbă/oaie. 





LAT. GI.ANDCLA îN GHAIUIULE I10MANEŞTI ACTUALE 
DE 

TEOFIL TEAl-IA 

Prin cîteva contribuţii recenteI am arătat că În graiurile de tip munte- 
nesc, în primul rînd În cele din Oltenia, fondul lexical latin s-a menţinut 
într-o măsură mult mai mare decît se credea pînă de curînd. 

Plecînd de la aceste constatări, extin dem cercetarea noastră şi asupra 
graiurilor situate la est de Carpaţi şi încercăm să arătăm că efe cunosc unele 
C uvirite de origin e latină care În prezent sint răspîndite doar sporadic în 
restul teritoriul ni dacorornăn. . . 

Pentru a ilustra acest fapt, ne-am fixat asupra termenului ghindllf(l, 
păstrat pînă în zilele noastre în dialect.ele din sudul Dunării, în grai urile de 
tip moldovenesc, în unele graiuri din interiorul arcului carpatic, precum şi În 
s udu Jţării. 

Cuvîntul românesc ahindurâ (pl. .Ilhimlllri), suhstanti v feminin, a vînd 
înţ.elesul de "glandă, ganglion, glanduIă; arnigdală", este moştenit din lat. 
qland tii«, frecvent mai ales sub forma de plural qiandulae "Mumps, Drtise 
lm Halse" 2, "IIalsdriise" 3, "glandes du cou, appelees aussi tunsUl/le, amyg- 
dales" 4, "ghinduri, amigdale, gîlcî; mure (ganglioni de Ia, pieptul sau 
de Ia gîtul unor anim alers. ' 

Vitalitatea lui qhindură În limba românii este confirmată de couservarea 
neschimbată a sensului din latină şi de existenţa lui în toate cele patru dia- 
lecte rom âneşti. 

In dialectul aro mân este consemn a Lă forma gl 'ind ură s.I, (pl. gl' indurîş 
care are două sensuri distincte : "glandă" şi "ghindă" (glande, amygdale 
scrofules ; gland du c111':ne)6. Acest din urmă sens îl Întîlnim şi la arorn âni] 

1 Vezi T. Tcaha , Elemente de continuitate in lexicul grafurilor din Oltenia, in "Arhivele 
Olteniei", serie nouă, nr. 2, 19820, J). 157--1()2; idern, Un arhaism în graiurile din sudul ţărt], 
In "Anuarul Institutului de Cercetări Elnologice şi Dialectologice", seria B 2, Studii i Seminarii, 
Bucureşt l, 1983, p.92-100. 

2 Vezi S. Puşcarlu, Etţţmolopisches w artcrbucli det rumănischeti Sprache. 1. Lateinisches 
Element, HeideJberg, 1905, nr. 715, s.v. 

:J Vezi W. Meyer-Liibke, Romanisclies etţjmolooisches .Wiirferbuch, Heiuetbcrg, 1935, nr. 
?/777, s,v. 

4 Vezi A. ErnouL -- A. Meillet, Dicfionnaire i!tgInologique de la langllelalinc. Ilistolre 
des mofs, Paris, 1959, p. 276, S.V. 

6 Vezi G. Guţu, Dicţionar lalin- român, Bucureşti, 1983, p. 123:1, s.v. 
6 Vezi S. Puşcariu, luCI'. cit., s. v. ; T. Papahagi, Dicţionarul dialeclului aromân, general 

Şi etimologic. Ediţia a dona augmelltată, Bucureşti, 1974, s. v. 
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din Dobrogea, proveniti din Albania : pi cu paci aj'li yZ'lnd urii, c u pociu faci 
.111' îndur/? 

in dialectul meglenoromân este consemnată o formă identică cu cea 
din arorriână, gl'[ndurii, definită de Pericle Papahagi ea "umflătură Ia gît pro- 
venită din răceală"; "glanduH't"; "sc:rofule."'. Th. Capidan o gloscază cu un 
termen pe care s-ar putea să-I fi cunoscut din graiul său natal: "murele de ia 
gît" il. În Atlasul lingvistic român întîlnim pentru meglenoromână (pct, 012) 
forma gl'indură, eu sensul "amigdală", precum şi varianta yl'lndur cu sensul 
de "amigdalită" 10. 

Pentru dialectul istrorornân dispunem de următoarele at.estărl : gl'[n·· 
dura "ghindură", menţionată În răspunsurile obţinute de Mat.teo Bartoli 
în satul .Ieiăni la începutul secolului nostru'", '(l'indura (eu accentul pe prima 
silabă) şi yl'indlIra (cu accentul pe penultima silabă), înregistrate de Şt. 
Paşca=. Atlasul liriquislic român notează în .Jeiăni (pct. 02) forma yl'indllr 
(eu accentul pe ultima silabă) cu sensul "amigdalit[l", precum şi expresia 
se face gUndl1ră, unde are sensul "uimă" (Ir. enîlurej>. în pct, 01, l1tlasul 
liruţoislic român înregistrează, pentru istrorornănă, forma de plural articulat: 
gHndllrele, cu precizarea că acestea se fac sub braţ, din cauza umîlăturii de- 
numită "uimă" 14. 

La nord de Dunăre, termenul ghindură este cunoscut eu sensul "amig- 
dală'iIu graiurile populare actuale din estul teritoriului lingvistic dacorornân, 
pentru care Ailas al lingvislic român (ancheta Petrovici) înregistrează urmă- 
toarele forme de plural: ginduri în pct, ,155, 478 şi ginduri, gfndurli(pL art.), 
în pct. 66G, situate in stl1Jga Prutului, într-o arie dialect.ală care include partea 
centrală şi sudică a H. S. S. -Moldovencşti>, Deşi anchetatorul nu a notat şi 
forma de singular a lui ghindul'ă, este de presupus Însă eri aceasta nu putea 
avea altă variantă, cuvîntul făcînd parte din grupul Iemininclor' de origine 
latină, de tipul: ciutur ă =ciuiuri, lingură linguri, negllrâ neguri, pătur ă-: 
pături, scitulută . .. scind uri etc. . 

Varianta glandul'ti (pl. glandâre), eu accentul pe penultima silabă, În- 
registrată de Emil Petrovici în pet. 182 de lîngă Braşov, ar putea fi explicată 
prin contaminare Îltre ylandii şiqhindW'ă, iar schimbarea de accent prin 
influenţa sinonim ului nwndMe, preponderent .în grai urile de peste munţi, 
termen împrumutat din magh. manduZa "idem". 

La ah stările mC11ţjouate pînă aici pot fj adăugate altele noi,înregistrate 
recent în cursul unor allchete efeetuule pe teren. A,stfel, Vasile D. Târa il 
înrf-gistraL în graiul din nord-estul TransilvauÎ<'i, pe valea Şicului, varianta 

7 Vezi Al. HoscUi, Cerce/Llrt usupra românilor din Allntnio, În "Grai i Sunet", IV, 
1\)29·-19:10, p. 37. 

B Vezi P. Papnllagi, Alc{JlclJo-românii, 1, Bucureşti, 1902; p. 198; idIOm, Basme aromane 
şi glosul', Bucureşti, 1})05, p. 602; 1. A. CalJdrea, Glosar mC{Jlcno-rolnân, in "Grai şi suflet", 
III, 1927, 1, p. :3\)8, s.v. gl'lncl!lră "ghindură". 

B Vezi T11. Capidnll AlcglwoŢomânii. JlI. Dic/ionar mC{Jlcnoromân, BUCUH'.Şti, [1935J, 
p. 141. 

10 Vezi ALB II, MN 6950, h. 118. 
11 Vezi S. PtI.cariu, III, BuoireşLi, j\l29, p. 114. 
12 Vezi Şt. Paşca, Note iAI7·ou.'mlî'ne. în "DacorOl1mnia", IX, 19'16·- 1\1:38, p. 239. 
18 Vezi ALR II. h. 
14 Vezi ALR 1, il. 
15 Vezi ALR II, MN 6\)50, p. 22. 
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regională !Îlndură, în care ocluziva palatală sonoră g se pronunţă ca o alricat.ă 
ti şi care are înţelesul : "un fel de nod ce Se Iace pe o aţă", "nodul pe o venă" 16. 
Tot pentru această zonă am obţinut din partea prof. Gavril Istrat« (Iaşi) 
o confirmare orală despre prezenţa variantei jindură "ganglion" în satul său 
natal, Nepos (jud. Bistrrţa-Năsăud), iar colegul Viorel Bidian, de la Institutul 
de Lingvistică din Cluj-Napoca, ne-a relatat că a înregistrat pentru Al/asul 
Iiuquistic al Tr ansilnanie: termenul ghlndurâ (pl. gldnduri) cu sensul "amirdale" 
în pct, 1126 (Şugag - Sebeş) şi varianta glamhllă (pi. glandâle),elI acelaşi 
sens, înpeL 4::1fi (Veştern - Sib iu), Această din urmă formă se explică prin 
cont.aminare între qland ă şi mandulă. În nordul Moldovei, colegul Ion Nuţă, 

- de la Centrul de Lingvistică din Iaşi, a Intilnit în cursul anchetelor în judetul 
Botoşani termenul ghindurâ (s.I.) cu inţelesul "cucui" şi "mărul lui Adam", 

iar forma de plural !llIiriduri eu sensul "varice umflate ea llnţ;f:nglion". Cu 
înţelesul de ,,fu run eul", ghind ură (pl. (Jfândnri) a fos t notat în nordul Dobrogei 
(pct. 879), iar eu Înţelesul de "flegmon la subsuoară" în Bărăgan (pct. 8()() 
şi la sud de Focşani (pct. 722). De asemenea, pentru noţiunea de "ştiulete 
pipernicit" este consemnată prezenţa lui ghindură În cinei localităţi (pct. 
821, 82S, 828, 831, 8(2) situate la sud de Bucureşt.i'", TOate aceste atestări 
recente cunosc unele evolu ţii semantice prin care Însă ghindllra nu se îndepăr- 
tează prea mult de sensul originar. 

Ghirulură-inx este Însă atestat in textele vechi. Primele atestăr i de care 
dispunem datează de la finele secolului al XVIII-lea şi eleaparlin doctorului 
Ioan Piuariu-Molnar, originar din Sadu, care in studiile sale de terminologie 
medicală glosează termenii getmani utilizaţi în text prin cuvinte populare 
româneşti existente în graiul său natal din sudul Transilvauier şi nu prin 
împrumuturi recente cum ne-am fi aşteptat. Astfel, termenul gen;nan "Driise" 
este denumit prin qlundur ă j nu prin "gani51ion", "amigdale" sau "mandule". 
La fel, termenul. "IIerz", prin "inimă" şi nu prin "cord", termenul; "TJnterleib" 
prin "pîntece" şi nu prin "ahdomen" ete.18• _ -/ 

De asemenea, la G h. Şincai, intr-un vocabular latin-vrorqân  maghiar-- 
german indus Într-un manuscris de istorie naturală pe care acesta il rcdactase 
în primii ani ai seeolului al XIX-lea, apare expresia: yhindutile gmmazlllaiI9, 
pe care, cu siguranţă, e[l Şincai a cunoscut-o din graiul său natal din locali- 
tatea Rkiul de Cîmpie din centrul Transilvaniei şi priIl care el glosează eu- 
vîntul latinesc tDnsilla care Însemna tot "amigdale" 20. 

Ciţiva an! mai tîrziu, ghindură apare în majoritatea lucrărilor] exicografke, îneepînd cu 
LexicOlwl de la Buda (ghiIlduI'â,-re, f. "Drlise"?l şi eOlltinuÎml cu tlieţionarele bilingve 
ale lui Iser (glzindU]'(T,-e, s.f. "Drlise'f2. al lui POlltbriant ((Jhindl1/'â, -i, din lat. gZandvla 

16 Vezi Vasile D. 'râra, Graiul de pe valea superioarâ Q Şicului (Transilvania), rezumatul 
tezei de doctorat, Timişoara, 19'75, p. 17. 

17 Vezi NALR - .ilzlIlleniu şi Dobrogea, voI. I, h. 108: furuncul; idem, Chest. 2029, 
mss. 

[3 Vezi V. Bologa, Terminologia medica/â J'omâneacâ a doctorului Ioan PilJal'Îu (,Hoinar), 
in "Dacol'omallia", IV, 192-1--1926_. p.387. 

19 Vezi Al. Bo['za, Primul dictionar de ştiinţe !ia/ura/l; românesc_ "Voculm/arlam per/inrns 
adtria Beglla Na/urae", de G1I. f;ltncai, în "DaC()['Olmmia", V, 1927--1H28, p .. 562. 

20 Vezi G. Gut-u, luCF. cii., S.V. 
21 Vezi Lt'sicon rOlllGIleSCll--lalinescll -zlnguresclZ--nan!escu ... , Budae, 1825, .s.V. 
22 Vezi Alld['eas !ser, Walacllisch----deuţscJus WătlerlJLich, Kwustadt, 1860, s.v. 
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"gIancluJe, amygdale, gland")23, ?l lui Barclanu (ghindnră "Driise, Beule, Mandel am 
Halse")24, al lui Cost.inescu (ghlndLll'ă, s.f. "o riclicătnră Intre piele şi carne In care se string 
deosebite zemnri")25 şi apoi cu dicţionarul lui Cihac (qhitulur ă, s.f. "glande (au corps)", 
din lat. qlatuiula )?" cu cel al lui Laurian şi Massim (ghianc/ura, 9 ondula "mieă glandă; 
parte moale spong!oasă sau vasculară In organismul animal: tumoare aecidentală care 
se formează în oarecare parte a corpului"??, al lu! Da mc (ghiJldură s.f. "glande; hosse 
(au front)", qhiriduri s.f. pl. "amygdales")28. 
Incepind cu secolul al XX-lea, dicţionarele ettmologtcc ale lul Puşearlu, Candrea=- 
Dcnsuslanu, precum şi toate marile clieţionare moderne cum sint cele ale lui T'ikt ln, 
Candrea, D.A, Scrlban, DLRM, Ciorănescn, DEX, consemnează prezenţa lui qbindură 
in limba ro mână. 

După cum am arătat mai sus, ghindllrll cunoaşte în română nu numai 
sensul "glandă, ganglion, amig dală", ei şi pe acela de "ghindă" (fructul ste- 
jarului). Prin această extensiun e de sens, qhituiură a preluat de la etimonul 
de bază lai. glans, qlondis (din care s-a dezvoltat ca diminutiv: 
glandi1la), sensul principal al acestuia, acela de .,ghindă" (gIand (du chăne) ; 
puis objet en forme de gIand)29. Se constată, deci, o evoluţie semantică 
paralelă a latinei dunărene, de fapt o inovaţie în raport cu lat.ina din restul 
lumii romanice. :în latina populară derivatul diminutival glandillil l-a înlocuit 
pe clasicul qlans, glandis, Întocmai cum lat. pop. aiiricula, aqtiellus, etc. i-au 
înlocuit pe lat. clasic auris, respectiv aqnus»: 

în consens cu situaţia din aromână, unde ql'indură este definit nu numai 
drept "glandă", ci şi "ghindă" 31, în nordul Dunării Atlaslll linqoistic mold»: 
venesc îl Înregistrează pe qhindură tot eu înţelesul de "ghindă", în pct. 62 
(lîngă Soroca), în pct. 170 (la sud de Chişinău), în pot, 74, 80, 82, 106, 150, 
157 (situate pe malul stîng al Nistrului), în pct. 120 din. Ucraina şi chiar în 
localităţi mai îndepărtate cum sînt pct, 23,1, din reg. Kirovograd şi pct, 226, 
din reg. Lugansk, 

In restul teritoriului H. S. S. Moldoveneşti, "fructul stejarului" este de- 
numit, peste tot, cu termenul general românesc ghindă32. 

De fapt, în română o "glandă", un "ganglion" sînt denumite uneori şi 
astăzi cu termenul de origine latină qlans, qlandis, care Însemna, după cum 

23 Vezi Racul ele Pontbriant, Dicţiuruirti ronumo-: ţrancesu, Bucureşti -- GiiUingen- 
Puris - Leipzig, 186'.-2, p. 287, S.V. 

24 Vezi Sab. Pop Barcianu, J(omanisc1t-delllsches. Worlcrbllclz, Hermannstadt, 1868, 
p. 93, S.v. 

2. Vezi Ion Costincscu, Vocabulanzl'omano--franccsll, Bucureşti, 1870, S.V. 
26 Vezi A. ele Cihac, Dicliomwil'e d'elymologie daco-romane. Ezemenls [alins compares 

avec aulres langues romancs, Francfort 8. M., 1870, p. 109, S.V. 
27 Vezi A. T. Lam'iau şi I. C. Massim, Dictionarulu Zimbei romane, Bucureşti, 1871, p. 

1292 ---12\)4, s. v. 
28 Vezi FI'. Dame, Nouvwu dic!ionnairc TOlzmain··- fran(lis, 1".-1., Bucarest, 1894, p. 

tl7, S.v. 
29 Vezi A. Ernout - A. Mcillet, luer. cit., S.v. 
30 Vezi G. Ivăneseu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980, p. ltll7. 
31 Vezi '1'11. C\pidan, FilrşeroţU, în "Dacoromania", VI, 1929, p. 189 ; T. Papahagi, 

luer. eU., s. v. ; 1. Mării, Nole le:cicale. Clwinle aTolll1ÎIle În AI/asUl lingllistic român 1, In "Cer- 
cetări de lingvistleă", XV, 19'70, p_ 45. 

22 Vezi .Atlasul lingvistic moldovenesc, voi. 1, partea a II-a, Chişinău, 1968, h. 381. 
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am arătat mai sus, nu numai "gland (du chene)", ci şi "objet en forme de 
gIand" 33. Astfel, Emil Petrovici a notat pentru "amigdale" următoarele 
forme: gindi (pl.), g{ndili (pl. art.), o j[ndâ (sg.) în pct, 646 situat în stînga 
Prutului, în fostul judeţ Cahul-". O formă identică a fost înregistrată şi în 
istroromănă în pct, 02 (Jeiăni) : yl'Înda, cu acelaşi sens>. 

Reţinem, deci. conservarea sensului originar latin în două arii româneşti 
laterale, aflate la mare distanţă una de alta: prima în Istria şi cealaltă la 
nord de 5 urile Dunării. 

Vitalitatea lui .qhindut ă în limba română este confirmată i de existenţa 
unor derivate diminutivale : qhindureâ, ghindllrEcă, qbuuiuriiii, consemnate 
în unele lucrări lexicografiee cum sînt dictfo narele lui Cihac, Dame, Tiktin, 
Candrea- Densusianu, DA. La Tiktin este înregistrat şi un derivat abstract: 
qhirulur âre s.f. "angină". 

Adjectivul qhinduros, ghinduromă "cu ghinduri multe; la care se umflă 
ghindurile" este tratat în unele dicţ.ioriare ca, de exemplu, la Pontbriant, 
Cihac, Laurian şi Massim, Puşcariu, Candrea - Densusianu, ca urmaş direct 
al lat. qlandulosus, -a, -um, iar DA face trimitere la acelaşi etimon latin. 
In schimb, dicţionarele mai noi, printre care se numără cel al lui Ciorănescu, 
îl prezintă. ca derivat a djectival, pe teren românesc, de Ia qhindură. în DLRM 
şi în DEX, adjectivul glzinduros nu este consemnat; -în mod surprinzător, ca 
existînd În limba română. 

Aromăna cunoaşte derivatulgl'indurie s.f. însemnînd .Joc cu ghindă" 36. 
Dar vitalitatea lui ghindură se explică nu numai prin derivatele sale 

pe teren românesc, ci şi prin existenţa lui, sub formă de imprumut, În alba- 
neză : a/endere "idern" 37, în sirbocroată : qlindut a .Jdem" 3H, precum şi în 
graiurile maghiare din Transilvania: qindura "eocoaşă, gheb\"9. 

Toate aceste împrumuturi fac dovada că, în trecut, aria de răspîndire 
a lui qhindur ă era mult mai întinsă decît în prezent. j 

In celelalte limbi romanice lat. glllndiila a lăsat UiIlţa#i, cu acelaşi 
sens: it. qhiârulo!«, Iriul. glândllle(i)s, glândole{s), glcuidalas,giândole, 
piem. qiândola, sard. qrândula, randula, v. Ir. qlandre, occit. qlandola, qratidola, 
cat. qlanola, gtanola, sp. tandre, pg. landoa40• i 

33 Vezi A. Ernout - A. Meillet, luer. cii., s.v. 
34 Vezi ALR II, MN 6950,p. 22. 
:)5 Vezi ALRM II, h. 8'8. 
36 Vezi T. Papahagi, luer. cit., s.v. 
3? Vezi S. Puşcariu, Pe marginea câr/ilor, In "Dacorolllania", IV, 1924-1926,p. U173; 

P. Skok, "Archivum H.Olll.", 8, 1924 .. p. 155; AI. Hosetti, Istoria limbii Tomâm, Bucll!"cşti, 1968, 
p. 428. 

38 Vezi 1. A. Candrca, Ov. Densusianll, Dicţionanzl etimologic al limbii române. Elementele 
lafine (A --- Plllea), Bucureşti, 1907, s.v.; Al. Rosetti, luCI'. cii., p. 4:J2; P. Skok, Elimologijski 
rjccnik ... , Zagreb, 1971, p. 506, s.v.; Ivan Popovie, Valacho-serbica. L'inf'/llcnce de la langl1c 
roumaine. Sl1r le serboCl"oute el sa geographie, În "Godisnjak Balkauo!os!,i Institut", 1 r, Sarajevo, 
19(jO, p. 105-108; Silvia l'\iţă-Armaş, L'inllllcnce rownaine SUl" les IOJ/gucs s(apes, în"Homa- 
Iloslavica", 16, 1 !Hi8, p. 8ii; ElenaiVlihl'iiHi-Scărlătoiu, Empl'lwls rownains dans /f: lexilJue 
sel'hocroale, în RBSRE, 11, 191a, 2, p. ,],17. 

39 Vezi M{ll"tol1 Gyula, Pentek .]{tIlOS, V66 Istvtll1, A maguar nyelojârâsko român ko[cs(jll- 
umla i, Kriterion, Bukarest, 1977, p. 155, s. v. 

'10 Vezi \V. l\leyer-Llibke, nEW", s.v. ; W. von WurtlJlll"g, FEtV, s.v. AIS 085 cp., 
l281; A.SLBF, III, Tov. 401, corle. 1722. 
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în fine, ar mai fi de subliniat faptul că în grai urile din sudul Munteniei 
s-a păstrat pînă astăzi elementul de origine autohtonă mură cu sensul de 
"ganglion", "amigdală", pe care româna îl are; probabil, în comun cu albaneza 
(alb, mul/ii)41 şi care cunoaşte în aceste grai uri o evoluţie de sens: mură, 
care Înseamnă, în primul rînd, "stomacul animalelor", a preluat în graiurile 
din sudul ţării sensul continualorului lat. glandi1la. 

Acest cuvînt preromanic, comun rornânei şi albanezei, este probabil 
autohton, făcînd p rte din grupul lui balaur, sîmbure, viezure et.c., întrucît 
se ştie că .lui r intervocalic românesc îi corespunde în albaneză II (l velar)!". 
Este probabil ca elementul traco-dacic să fi intrat în latina dunăreană tocmai 
în perioada ei de transformare în română: autohtonii, necunoscînd bine limba 
cuoeritorilor vlatini, făceau apel la cuvinte traco-dace cînd vorbeau latineşte. 

Credem că nu este străină de acest caz nici forma masculină mUT, exis- 
tentă în arom ănă, şi pe care T. Papahagi, care nu-i cunoaşte etimologta, o 
defineşte: "bubă la cai, abces" 43_ 

* * * 

Din cele expuse mai sus se. pot desprinde cîteva concluzii: qhindut ă, 
alături de multe alte cuvinte moştenite din latină, face parte din vocabularul 
fundamental, activ, al graiurilor româneşti actuale, Existenţa lui in toate 
cele patru dialecte ale .limbii romane îi confirmă vechimea în spaţiu şi în timp. 

1n dacorornână, ghindură s-a menţinut pînă azi în unele grai uri din 
Transilvania, în sudul şi estul Munteniei, în Dobrogea, precum şi în Moldova, 

unde formează o arie compactă, mai ales în stînga Prutului. Este de presupus 
că acest termen mai este cunoscut şi astăzi, pe teritorii mult mai largi. Dacă 
în chestionarul NALR ar fi existat o întrebare directă referitoare la acest 
cuvînt, cunoştinţele noastre asupra frecvenţei lui actuale În grai uri ar fi 
fost mult mai bogate. 

Faptul că qliindur ă s-a păstrat mai bine în unele zone marginale ale 
teritoriului lingvistic dacorornân ne conduce spre coucluz ia că acesta a început: 
să fie uitat în celelalte graiuri româneşti după ee popula'Liile migratoare 
au venit: în contact direct eu poporul român şi eu limba sa. 

într-adevăr, împrumuturile ulterioare au înlocuit, în parte, cuvintele vechi 
moştenite, printre care şi termen ul ghindurii, concurat astăzi de alţii mai noi, 
împrumutaţi de la populaţii venite tîrziu prin locurile noastre, Astfel, slavi i 
ni l-au transmis pe gflcr1 (utilizat mai ales sub forma de plural: gîlci), pe gîlmii 
şi pe bolţă, care, cu timpul, s-au extins în detrimentul lui ghindurii, Tot la 
fel s-a întîmplat mai tîrziu cînd, după venirea ungurilor, am imprumutat 
de 19 aceştia pe matidulă. 

în epoca modernă, din franceză au pătruns citeva neologisme: ganglion. 
glan([(1, glandulă, amigdală care nu numai că s-au generalizat în limba română 
literară, dar, în ultimele două decenii, îşi Iac loc tot mai mult şi În graiurile 
populare regionale. 

41 Vezi Gr. Brâncuş, Vocabularul autohton al limbii romdne, Bucureşti, 1983, p.143--144. 
42 V cz! şi G. Ivănescu, lucr. cii" p. 251-252. 
48 Vezi T. Papahagl, Iucr, cii, p, 834, s.v, 

---------------- .- 
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Ghindură, fiind un cuvînt expresiv, eu o structură trisilabică, a supra- 
vieţuit împrumuturilor tirzii, intrate pe diferite căi şi în diferite zone ale 
spaţiului românesc. Acestea il-au reuşit să-I elimine cu totul din vorbire şi 
chiar dacă ghindurâ are în prezent un caracter regional, persistenta lui în 
limba vie se cuvine relevată în lucrările lexicografiee viitoare cum ar fi, de 
exemplu, Dicţionarul etimologic al limbii române şi Dicţionarul qraiurilor 
româneşti. 

LAT. GLi\NJHIJA DANS LES PARLERS ROUMAINS ACTUELS 
RESUME 

Gliindură, mot h(rite du latin, s'r.st maintnnu [usqu'a present dans les quatre dialectes 
d 11 roumain. Eu daco-rou ma in il s'est conserve jusqu 'iIUOS jours dans les parl ers du type moldavc, 
dans une zone compacte situee il gauchs du Prut, ainsi que dans ccrtains parlers situes fi I'inte- 
rieur de I'arc des Carpathcs. 

La conservation du sens originaire latin dans deux aires laterales, sltuees â grande dlstance 
]'une de I'autre : l'unc en Istrie et I'autre au nord des bouches du Danube, ne fait qu'en connr- 
rner lanclennct.c (dans le temps et dans I'espace), 

Aux a ttcstatlons connues s'en ajontent maintel1ant de n ou vall es, reccmment enregistrees 
dans les cnquătcs POUl' les atlas regionaux roumains. 

La vitalil.e de ee mot s'explique non seulement par ses dcri ves sur le termin roumain, 
mais aussi par son eXi.stence, sous forme d'emprunt, en al bunats, en serbocroate et dans les par- 
lers hongrois de Transy lvanie. Tous ces ernprunts font la preuve qu'auparavant glzindul'ă etait 
l'epandu sur nnc ai re beaucoup plus etendue qu'aujourd'hui. Les cmpruuts, rclativement tar- 
difs, que le l'oumain a fait au slave (gilcă, gUmă, boltă) ou fi l'hongrois (mandllIă), ainsi que les 
neologismcs empruntes au fran«ais (glandă, ganglion, amigdală) n'ont pas reussi fi eliminer 
ghindunl des parlers vivants, populaires. 

L'etyrnoll latin a des descendcnIs dans toutes les autres langues rornanes. 

Inslillzl1l1 de Cererlâr/ Etnolog/a şi Dtaleclologice 
Bucureşti, sir. Nikos Be/oÎannis, nI'. 25 
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TEIrMINOLOGIA COHPULUI OlVIENESC. CREATII METAFORICE IN 
GHAIURILE POPULARE DIN NORD-ESTUL MOLDOVEI 

DE 

ION NUlĂ 

În limba română terminologia corpului omenesc este, aşa cum se ştie, 
în cea mai mare parte, de origine latină, împrumuturile vechi sau de dată mai 
recentă (în special, neologismele de origine franceză) ocupînd un loc secundar. 

în general, specialiştii au discutat această problemă În mod cu totul 
întîmplător", iar studiile onomasiologice s-au ocupat, în primul rînd, de 
noţiunile concrete şi, mai rar, de cele abstracte>. -e.. 

A fost neglijată, aproape în întregime, latura expresivă a terminologiei, 
faptul că, la un moment dat, pe Întreg teritoriul dacoromân, şi cu precădere 
în anumite regiuni, s-au dezvoltat nume noi, bazate pe asemănări şi comparaţii 
cu obiecte din lumea înconjufătoare. S-a insistat mai mult însă asupra Intrebuin- 
ţării metaforice a unor termeni de aici pentru a numi diverse obiecte sau părţi 
ale lor, dar a fost lăsat pe planul al doilea şi cercetat numai în treacăt, eu referiri 
directe doar la termeni izolaţi, tocmai un element mai important, acela al 
denumiri! părţilor şi organelor corpului omenesc prin metaMre retinute din 
realitatea imediată". : .' 

In articolul de faţă încercăm să facem o analiză a acestor fapte extrem 
de interesante, privind un grup mai mare de cuvinte caracteristice acestei 
terminologii, pe baza materialului oferit de anchetele dialectale pentru N .tlLR. 
1Holdollu şi Bucovina (o parte din răspunsurile primite la Întrebările 58 --463, 

1 Vezi Adolf Zauner, Die romanischen Namen âer Korpertcile. Bine onomaslologisclte 
Sttuiie, Erlangen, 1902; Waltcr Domaschke, Der lateinische Wor/scllalz des Rum ăriischen, In 
"Jahresbericbt", XXI--XXV (1919), p.87--94; vezi şi Ştefan Pasca, Terminologia calului: 
părtiie corpului, In DR, V (1929), p. 272-·;327, unde se fac referiri şi la unele părţi ale corpului 
omenesc. 

2 Vezi, pentru limba română, articolele semnate de Vasile Arvintc, Borts Cazacu, Ştefan 
GiOSll, Iorgu Iordan, Lucreţia Mareş, Sever Pop şi Valeriu Rusu, citate de 1. Cotcanu şi 1. Dănăllă 
tn l ntroâucere În linţjuistic« şi Filologia romonească. Probleme, bibliografie, Bucureşti, 1970, p. 
121-12:3, 126; vezi şi Paul Lăzărescu, In legă/ură cu raporturile dintre limba standard şi qraturtle 
locale (Pc baza datelor ALB, 1 şi Nil.LR, I, Dllenia ), în SeL, XVIII (19fl7), nr. 2, p. 187-201 
(sint discutate cuvintele: uomez, oartce, diaree, hertiie, [ebr ă, tiţos şi tuberculozei) ; pentru celelalte 
limbi romanice, vezi şi Iorgu Iordan, Lingvistica romanică, Bucureşti, 19f12, p. 248--· 254. 

3 Vezi, pentru Hrnbjle sla ve, DT. K/'. Rulat, Iteitr ăţţe zur stautscheu Bedeutunoslehre, In 
"Arhiv f'tir slavlsch e Phllologic", XXXVII, 1920, p. 4flO--!J{j7 (capitulul Mcnsclieu und Tier- 
kbrper) ; pentru limba română, vezi articolele semnate de Marius Sala şi Anca Ulivi, citate 
pe parcursul lucrării; vezi şi Sext.il Puşcariu, Pe marginea cărţilor, \'1, in DE, [X (1938), 
p. 403-449, care analizează şi citeva metafore din ALE (p. 427 428). 
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din Chestionarul N ALR) şi a unor date înregistrate de noi în anchete speciale 
din nord-estul Moldovei. 

In limba română populară există tendinţa generală ca majoritatea terme- 
nilor care denumesc părţi ale corpului omenesc să fie înlocuiţi cu alţii, mult 
mai expresivi. Procedeul acesta, caracteristic tuturor graiurilor dacoromâne, 
pare a fi mult mai des Întîlnit în Moldova, În special În nord-estul provinciei, 
unde metaforele abundă şi variază de la localitate la localitate, de la individ 
la individ, 

Din punct de vedere formal, În terminologia corpului omenesc metaforele 
pot fi sintaqmatice şi simple. Primele, datorate nevoii de a evita omonimia, 
sînt formate din doi termeni: o metaforă simplă (numele unui obiect care 
arată forma sau calitatea) şi un determinant, substantiv în cazul genitiv sau 
acuzati v cu prepoziţie, avînd valoare genitivală (numele unui organ al corpului 
omenesc). Metaforele simple, mult mai frecvente, sînt rezultatul elipsei determi- 
nantului sau provin din derivarea primului termen al sintagmei metaforice. 

O parte dintre metaforele ai ei în discuţie se apropie de metaforele indivi- 
duale, în sensul că reprezintă o primă fază în cadrul procesului de lexicalizare, 
Altfel spus, este un grad redus de socializare, reprezentînd o fază de tranziţie 
între acestea şi metaforele lexicale regionale. Ele aparţin, de obicei, unui 
teritoriu limitat (în cazul de faţă, nord-estul Moldovei), caracterizează, 
adeseori, doar un grup restrîns de sate, sînt tipice chiar unei singure localităţi 
sau persoane, au un caracter inedit, determinat de asociaţii neprevăzute, şi pot 
fi apropiate, fără a forţa prea mult lucrurile, de metaforele poeiice, care se eviden- 
ţ.iază printr-o pronunţată valoare expresivă, fiind proprii, În general, unui 
anume scriitor sau poet. 

Cele mai multe sînt Însă metafore lexicale, specifice limbii comune, 
care sînt folosite de Întreaga colectivitate lingvistică, fac parte din categoria 
metaforelor denumiri sau a "metaforelor moarte", au o pronunţată funcţie 
denotativă şi doar unele dintre ele sînt "metafore vii", care îşi mai păstrează 
în continuare plasticitatea, caracterul lor figurat. De aceea, majoritatea 
metaforelor discutate de noi se întîlnesc frecvent pe întreg teritoriul nordic 
al Moldovei, apar izolat în toată această provincie istorică, iar o parte dintre 
ele sînt atesta te de diversele tipuri de dictionare, de cele explicative în primul 
rînd, ca fiind răspîndite în întreaga ţară. 

In terminologia corpului omenesc metaforele se realizează prin tipul 
absolut (metafora-implicaţie, in abseniia, implicită) în care termenul de bază, 
cel propriu, este înlocuit cu altul, Iigurat, care cumulează toate însuşirile pri- 
mului cuvînt (este cazul denumirilor împrumutate din lumea animală) sau 
prezintă numai unele asemănări, de obicei esenţiale, eu acesta. Ele sînt, în 
general, nume datorate similitudinii părţilor "i organelor interne ale corpului 
omenesc cu diverse lucruri sau componente ale lor, pe care omul le are la În- 
demînă în realitatea înconjurătoare. Acest transfer al denumirii unui obiect 
asupra altuia are la bază analogii care vizează, în primul rînd, forma comună 
a celor două realităţi comparate, mai rar calităţile şi funcţiile lor, şi este motivat 
datorită Iegăturilor obiective existente între acestea. 

1. În grai urile populare din nord-estul Moldovei metaforele simple 
şi slntagmatice abundă în situaţiile în care sint Înlocuite denumiri care se 
dau unor părţ.i şi organe secundare ale corpului omenesc, mai puţin cunoscute, 
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considerate a fi de importanţă minoră, pentru care vorbitorii nu au un termen 
anume, care să se fi impus uzului. 

1.1. într-o primă categorie se pot Încadra termenii cărora le corespund 
metafore populare, o parte preluate şi de limba literară (unii specialişti le numesc, 
pe unele dintre acestea, chiar metafore "de provenienţă cultă"), necunoscute 
sau puţin cunoscute în zona respectivă, sau neologisme, care au devenit cunoscu- 
te abia în ultimul timp. Iată lista acestor metafore: 

colţ de rnăsea- : cep, cioabă (de Ia ciob), cioată, ciob, ciocan ("cotor"), 
cioi, colian, colţar, crac, cracă, creangă, cruce, [irmitură, hirb, ramură, scai, 
şip, ţandură, ţintă ("cui"), zimi ; 

creştetul eapuhri'": ascuiiş (ascuţişul capului}, căciula capului, creastă 
(creasta capului ), [aşa capului, fesul capului, latul capului, luna capului, pălăria 
capului, ploscă şi pleaşcă {pleasca capului; de la plaşcă, pleaşcă "platoşă"), 
proiapul capului, tăiuşul capului, tigvă (ticuă, tiduă, tiioă, tuujă, tiodă, tiugă), 
otrţar, virful capului, virtej (vîrtejul capului); 

Iluierul pieiorulule : b ăiul piciorului, boldan (de la bold), boldul piciorului, 
burlan (burlanul piciorului), cuiul piciorului, para piciorului, parul piciorului, 
siil.pul piciorului, irişca piciorului, ţeavă (ţeava piciorului), iurloi (ţurlui.); 

îurea plcptului? : baiera pieptului, elotul pieptului, coşul pieptului, cruce 
(crucea pieptului), cruciiă i cruciia pieptului), druqă (d1'llga pieptului), drugul 
pieptului, [ureei, furculiţa pieptului, [urcuia pieptului, gardul pieplllllli,grebla 
pieptului, lingura pieptului, linqurica pieptului, lingurita pieptului, minerul 
pieptului, placă, (placa pieptului), plăcuţă ( plăcuia pieptului), răşchiiorul 
pieptului, scindura de la piept, şira pieptului, şirul pieptului, toartă (toarta 
pieptului), ioriiiă (tortiia pieptului); 

mărul lui Adam8 : banul de la gU, bănuţ (bănuiul gîtului), bumb (bumbul 
gitului), butoiul gîtului, cioaiă (ciouia de la gît), cioc (ciocul gitulu,i), ciocălău 
(ciocălăul qliului], eioni, elot (ciotul dracului, ciotul lui A. dam)!; cocostircul 
gîtului, cocoş (cocoşul gltulu!), qhindă, g/şIeI' [quşter ), măr (mqp)l Domnului, 
mărul dracului, mărul qtiului }, mărui, merişor, nod (nodul Domnului, nodul 
dracului, nodul glllejl1lui, nodul gîtului, nodul lui Adam), nodui, noduiă, nuca 
gitului, ou (oul gitului, oul lui Adam), ouleţ, ouşor, out, para gitLtlui, perjă (perja 
gitului), perjulică, popuşoi, fiU. 

on1UşOI,9 : banul din gît, bănuţ (blirwţul din gît), boabă, bobiţă, bombiţă, 
buburuz (buburuzul gîtului), buburuză, ci'iluş, ciitel, clitelllş, cercel (cercelul 
gîtului), cercelaş, chibriful gîtului, cloată (ci oaia gîtului), eiot (ciotul gîtului), 
clan!, danţii (clanta gîtului), clapâ (clapa gurii), cUintucă, clempuş, clopot 

4 Vezi şi: A.LR IIII, 42 ; NALHOH., 1,70; NALR-Ballat, I, 69. 
i, Vezi şi: ALR III. 5; NALR-Olt., 1,2; ALRH-Mar., 1, 5; NALR-Banat, I, 4. 
6 Vezi şi: ALR 1/1,58; ALHM 1/1. 89; NALHOlt., I, MN, pl. 9-10; NALR-Banat, 

r, 1 BO. 
7 Vezi şi: ALR IIII, MN, 2201; ALB}! IIII, 114 ; NALR--Olt.. I, MN, p1. 6; NALR- 

Bana t, 1, 9B. 
8 Vezi şi: ALR III, ,17; NALR·-Olt., I, 85; ALRH-Mar., 1, 96; NALR-Banat, 1. 

84 ; Marius Sala, In legătură cu denumirea miil'ului lui Adam Îll unele limbi romanice, în SeL, 
IX (1958), n!'. 4, p. 497- 510; idcm, Incercare de cercclare statistică asupra unor metafore din 
"US i ALR, In FD, II (1960), p. 221-228. 

9 Vezi şi : ALR III, 33 ; ALRM 1/1,48; ALR IIII, hiN, 6929 ; ALRM IIll, 76 ; NALR- 
Olt., I, 56; ALRR-Mar., l, 62; ALM Il/II, 730. 



198 ION NUŢĂ. 4 

(clopotul qilului ], clopoţel, f/âlllşcă, qhindă, gîr lici, gfşler ( quşter ], gOgOllŞr1, 
limbric, limbucă, limbuiă, linqurică, mătqelucă, mărqeluiă (mărgeluţa gîtului), 
tnărqică, mosor, mosorel, omulei, 011, ouleţ, ouşor, parul gîtului, pop [popul gitului), 
popic, popuşor, racul din gît, spirituş, spiriduş, sieluţli, stîlp i siil.pu! gîtlllui), 
stîlpişor, suţleiul. gîtului, tăruş, (ţi1ruşul gîtului), iimburuş (itmburuş ), timbric, 
timburie, tumburic, ţumburuş. Circulaţia paralelă a termenilor metaforici şi a 
termenilor proprii a provocat uneori contaminarea lor sau asociaţii de tipul 
etimologiei populare. Pe de o parte termenul metaforic + termenul propriu 
(= etimologie populară), pe de alta termenul metaforic + termenul metaîo- 
ric (= contaminare). Aceste denumiri sugerează prin temă o asocia-ţie meta-- 
forică, în timp ce în cazul metaforelor propriu-zise asociaţia angajează cuvîntul 
in Întregul său. De aceea, exemplele care urmează. pot fi considerate şi ele 
tot creaţii metaîoricew : aţiăr ăiuş [păr ăiu« + apăra], lmpc'1răluş (pârâluş + 
+ împărat), împerehlş (împr'irii.illş + perete), limburuş (limbă + [umburuş }, 
limburuşă, lingllruş [Iimburuş + linge), linquruş«, pereiuş (părc'lluş +- perete), 
spărăiuş (părăiuş -+ spirituş } ; 

ouăle pieiorulllill: boldane, bolduri, mere, merişoare, noduie, noduiuri, 
ouie, ol1şoare; 

podul palrnei-s : cerul polmei, mărul ţialmei, merişorul degetului, merişorul 
miinii, merişorul palrnei, nodul palmei, peştele palmei ; 

şira spinărti- : coarda spinării, âricul spinării, draga spinării, drugul 
spinării, dunga .spini1rii, grind (grinclul spinării), lopată (lopata spinării), 
ripa spinării; 

umărul obrazului'.": mărul feţei, mărul obrazului, para obrazului, nuca 
obrazului, podul obrazului. 

1.2, Aceeaşi frecvenţă a metaforelor se face simţită şi în unele situaţii 
în care părţile secundare ale corpului omenesc sînt numite prin neologisme, 
mai ales de origine franceză. In cazul acesta, vorbitorii din mediul rural acceptă 
greu denumirea ştiinţifică, deşi, în mare parte, o cunosc, şi recurg, de obicei, 
la un alt termen, din lexicul curent, eu o puternică notă afectivă, mult: mai 
apropiat, din punctul 101' de vedere, ele realitatea pe care trebuie să o defi- 
nească, în această situaţie se află termeni ca : amiqdale, omoplat, ]lupilă şi 
toiul il ; 

amiqdale!" : crupe, gâluşle, ghinde, mere, merişoare, migdale, noduri, perje, 
pietrişoare, prunc, roliţe, sarmale; 

10 Vezi unele explicaţii la SexUl Puşeariu, ari. cii., p_ 484; pentru limbufl1ş, eL 
se HIBAN, D. 

11 Vezi şi: ALE 11/1,7(\: NALH---Olt., 1, 124; ALHH--Mar., 1, 1 iei 7 ; NALH-Bal1at, 
1, liel7. 

12 Vezi şi: ALE n!l, 50; NALROlt., I, MN, pl. il; .ALHH--Mar., I, 125; NALR- 
Banat, l, 119. 

13 Vezi şi: ALR 1/1, 10; ALUM 1/1, 57; ALH II/I, MN, 2196; NALR---Olt., 1, MN, 
pI. 0-7; NA.LH-Bal1at, 1, 1()5; ALM II/II, 734. 

14 Vezi şi: ALE IfI, 24; NALH--Olt., I, 47; ALHR·-Mar., l, 5ie1; NALH--' Banat, 1, 47. 
15 Vezi şi: ALH II/r, M:-.l,6950; ALHM II/I, 88; NALH-Olt., 1, 84; ALHH-Mar., 

1., 95; NALH--Banat, 1, 86, 
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omoplat-' : andrea [ondreaua umărului), lopată, lopăiică (Lopăiica umăru- 
lui), placă (placa umărului), platcă, spală (spala umărului), spătar, speiează ; 

pupllă-": boabă, boambă, bobiţă, bombită, buburuză, buburttzu] ochiu- 
lui, bumb (bumbul ochiului), butnbişor, lumea ochiului, lumina ochiului, luminita 
ochiului, luna ochiului, mărgica ochiului, melcul ochiului, melc uşor, melcul, 
neghină, neqhiniiă, steaua ae la ochi; 

rorulăv : ban, bănuţ, bombeu, cană, căpăcică, clapă, coroana, cunună. 
cupa, discul genunchiului, farfurie, [edeu, lacăt, măr, melc, merişor, mosor, 
mosoraş, tnosorel, nod, nucă, ou, ouşor, placă, plăcintă [plăcinia de la genunchi), 
pocriş, roată, roielie, rotilă, rotiţă, rotunda qenunchiului, rozetă, ruletă, scafă, 
strachină, talger. 

Pentru un alt termen de origine franceză, esoţaq», metaforele sint dato- 
rate conîuzfilor care se fac cu alte părţi din imediata vecinătate. (Vezi, În 
continuare, :J.) 

1.3. în ceea ce priveşte cuvintele de origine latină, aici metaforele sînt 
mult mai puţine la număr. In nord-estul Moldovei, ca, de altfel, şi în alte 
locuri, circulă apr03pe în exclusivitate termeni de bază moşteniţi, fără a se 
simţi nevoia înlocuirii lor cu alţii. Este cazul lui cap, ochi, picior, ureche; 
faţă, [alcă, umăr, măsea, barbă, quşă, piept, spinare, -palmă, plllpă ş.a. Acest 
luau se explică, în primul rînd, prin faptul că majoritatea dintre ei numesc 
părţi de primă importanţă ale corpului omenesc. Apar Însă termeni metaforici 
numai în locul cuvintelor care denumesc porţiuni şi organe de mai mică În- 
semnătate: 

tîmplă 20 : {ăguriţa capului, gropi!a capului, gropiţu. de la ochi ; 
ţeastă 21: boston, capac, căldare (căldarea capului), găoacă, 'oală, scară, 

ligvă ttiaiă, tidnă, lituă, tiuqă, tindă, [ilJgă), troc, troacă. ii 
1.1. 'Acelr.şi lucru îl întîlnim şi la cuvintele de alte origini (ieeît Cea latină, 

vorbitorii acceptînd, şi în cazul de faţă, in general, denumirea" stabilizată în 
limbă. Doar în rare cazuri au fost înregistrate metafore pentru: gleznă ţi 
pleoapă: i 

gleznă22; cunună, merişor, nod, nodul, Oll, porcuiă ; 

16 Vezi şi: ALR IIII, MN, 2198; ALRM IIII, 111 ; NALR-Olt., 1, 97; NALR-Banat, 
l, 106; ALM III II , 733. 

17 Vezi şi: ALR III, 19; ALEM 1/1,29; NALH.-Olt., 1, 33; ALER-Mar., 1, 39 ; 
NALR - Banat, 1, 36. 

18 Vezi şi: NALR-Olt., I, 120; ALRE-Mar., 1, 132; NALR-Banat, I, 129; Anca 
Ulivi, Termeni pentu rotnla genunchiului după NALR. Oltenia, In FD, VI (1969), p. 163-172. 

19 Vezi şi: ALE 1/1, 38; NALH.-· Olt., 1, 86; ALRR-Mar., 1, 97; NALR-Banat, 1, 
85 ; ALM H/II, 729. 

20 Vezi şi: ALR III, 14; ALRM III, 20; NALR-Olt, 1, MN, pl. 2; ALRR-Mar., 
r, 46; NALR-Banat, r, 25 ; ALM II/II, 725. 

21 Vezi şi : ALR 1/1,7; NALR···Olt., 1,4; ALRR-Mar., r. .7; NALR....:Banat, 1, 6; 
ALM UlII, 722; Vasile Arvinte, TESTU(M) "Backglocke", TESTA "ScMdel", troacă "SeM- 
del" în română, in Spraclie und Geschichle. Festschriţt fur Harri Meier zum 66. Geburtsiaq, heraus- 
gegeben "on En'gcnio Coserill nnd Wolf·Dieter Stempel, Wilhelm Verlag, Munchen, 1971, 
1). 11-·15. 

22 Vezi şi: ALH. 1/1,59; NALR-Olt., 1,123; ALRR-Mar., 1, 136; NALR-Banat, 
1, 136. 
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pleoapă= : acoperişul ochiului, aşternutul ochiului, capoc icaţracul ochiului), 
cămaşă {cămaşa ochiului), clapă (cleoapâ, cioapă ), clăpacă, pinza ochiului, 
placă (placa ochiului), plapuma ochiului. 

2. Metaforele care denumesc părţi principale ale corpului omenesc prezin- 
tă o. cu totul altă situaţie. In general, pentru cuvintele fundamentale, în graiu- 
riIe populare din nord-estul Moldovei, nu există metafore şi, în special, "meta- 
fore denumiri", folosindu-se, aproape în exclusivitate, doar nume de bază, 
majoritatea de origine latină. Cele care apar totuşi au numai o valoare peiora- 
tivă, o puternică notă ironică, un pronunţat caracter individual şi aparţin 
vorbirii afective. Cităm în continuare cîteva numiri cu nuanţă peiorativă, 
întîlnite frecvent În nord-estul Moldovei, pentru unii termeni esenţial! din 
terminologia corpului omenesc: 

cap24 : bilă, bolfă, bostan, cartoţ ă, căldare, ci1pâţinâ, clopot,cofă, dovleac, 
oală, pară, scăfirlie, iărtacă, iăriăcuiă, tiguă (licuâ, tiduâ, litvă, tiuqă, li udă, 
iiuqă ], troacă; 

dinte: colt, Iopaiă ; 
gură25 ; cloanfă,' clonţ, plisc, rît; 
muşchi: broască, peşte; 
nară: ţor ăitoare, sforăitoare; 
ochi: fereastră, solniiă ; 
picior: frişcă, ieaoă, iurloi. 
3. într-o categorie aparte am grupat unele cuvinte care, din punctul 

nostru de vedere,pot fi considerate tot metafore, care rezultă din înlocuirea 
termenului de bază cu un altul din aceeaşi sferă semantică. În acest caz, unele 
părţi şi organe ale corpului omenesc sînt definite prin altele, datorită, în special, 
confuziilor generale care se fac, neînţelegerii exacte şi amănunţite a acestei 
t errninologii. Astfel, se întrebuinţează: ghindură, {în)gHiţiloare, gîrlej, gîşiereafâ, 
gUiţă, gîtlej şi omuşor pentru "mărul lui Adam">"; beregaIă,{în)ghiţiloare, 
gîştereaţă, giliţă, gîtlan şi gîtlej pentru "esofag"; ceafă şi ţeastă pentt u "creştetul 
capului" ; ciolan, craniu şi sdifirlie pentru "ţeastă" ; qeană (gea]1a ochi ului) 
pentru "albul. ochiului" şi "pleoapă"; gllşâ şi [olcă pentru "bărbie"; 
barb ă pentru "falcă" ; {in )ghiţitoare pentru "om uşor"; ciolan şi os pentru 
"omoplat" şi "rotuIă" ; căputăpentru "gleznă" . muşchi, pulpă şi şold pentru 
"coapsă"27 etc. 

In exemplele citate, cit şi În multe altele, sensul metaforic este în corelaţie 
directă eu explicaţiile şi precizările făcute de vorbitori, iar metafora este con- 
diţionată . de .aeest Iactor. 

Inlocuirea termenului de bază, A, eu un altul din aceeaşi clasă, Al, se 
datoreşte faptului că prim ul are o frecvenţă redusă în vorbirea dintr-o anumită 
arie lingvisti:c.ăsau dintr-o localitate, În comparaţie cu celălalt. Cuvîntul de 
tipul AL mai mult saumai puţin Iexicalizat, este mai frecvent folosit şi astfel 

23 Vezi şi: ALH III, 17; NALH---Olt., r, -l7; ALHR-:vIar., 1, 40; NALH--Banat, 
1, 37. 

24 Vezi şi Iorgu Iordan, Stilistica limbii române, Bucureşti , 1975, p. :H5-ai6. 
251bidem, p. alB. 
26 Vezi art lcolul lui Marius Sala, publicat in SCL (cI. nota 8). 
27 Vezi şi Vasile Arvint.e, Din. termt nolooia corpului omenesc: şold, coapsă, pulpă (pe 

baza ALR). Încercare de analiză structurată a lexicului, În SCL, XIV (196a), nr. ·1, p. 439--455 
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el poate Înlocui tremenul propriu, Ii, denumind o stare de fapt din imediata 
lui apropiere. Fără a exista o identitate semantică între cei doi termeni, înlocui- 
rea poate fi determinată doar de o singură trăsătură comună, caracteristică 
ambelor realităţi. tu momentul în care Al nu întîmpină o rezistenţă tranşantă 
din partea vorbitorilor şi este acceptat: ca atare măcar Într-un grup restrîns 
sau În cadrul unei zone Iingvist.ice limitate, el capătă un sens figurat şi devine 
astfel termen metaforic (il). 

Lucrurile nu mai prezintă această posibilă "nesig uran tă" în cazul În 
care B, provenit dintr-un A" este urmat de deterrninări (numele unor părţi 
ale corpului omenesc), care oferă celui de al doilea cuvînt. de bază un caracter 
strict metaforic. Călcii şi um ăr, de exemplu, urmate de deterrninativele mîinii 
şi ţ.almei , formează sintagme metaforice, călcii ul mii ni i , călciiul ţialmei , umărul 
mîinii, umărul palmei., pentru a denumi "podul palrnei". Astfel de cazuri mai 
pot fi încă citate : ciolanul capului, moalele capului, osul capului şi scheletul 
capului pentru "ţeastă"; ceafa capului şi cucniul capului pentru "creştetul 
cupului': ; tuoalea capului şi moalele capului pentru "creştetul capului" şi 
"tîmplă"; moalele [runîii şi moalele obrazului pentru "tîmplă"; osul capului 
pentru "eeafă"; capul pieptului, fruntea pieptului şi osul pieptului pentru 
"furca pieptului"; osul spinării pentru ""ira spinării"; coapsa genunchiului, 
pleoapa genunchiului, osul qenunchiului, scaţa qenuuchuslui şi sciifîrlia qenuti- 
chiului pentru "rotuIă" ; braţul piciorului şi b uca piciorului pentru "coapsă" ; 
gîtul piciorului pentru "gleznă" ; osul qiiulni pentru "Il1lrul lui Adam"; osul 
capului pentru "e1'aniu" ; tîmpla obro zului pentru "umărul obrazului" ; geana 
ochi ului şi pi ele a ochi ulu i pent1' LI "pIroa pă" etc. 

Faptele de aici sînt semnificative şi ele dovedesc că o bună parte din 
creaţiile pentru a desemna părţi ale corpului se Iac în interiorul sistemului 
lexical respectiv, iar nu pleeind de la alte sisteme. Aşa se explică prezenta 
sintagmelor (ca să se evite confuziile). ; 

De aceea, se poate spune că sistem ul lexical al corpului omenesc este 
relativ închissau că prezintă o deschidere mai mieă (de tip analogic) pentru 
alte sisteme. In acest caz sînt relevante "confuzîiIe" (care reprezintă consecinţa 
negativă a tendinţei de închidere). , 

4. Tot din cauza unei necunouştcri şi neînţelegeri exacte a părţilor şi 
organelor corpului omenesc şi, implicit, deci, a terminologiei acestora, pentru 
unele denumiri (cele secundare, in primul rînd) se apelează la unii termeni 
corespunzători de la animale, mult mai bine cunoscuţi şi mai la indemina 
vorbitor ilor=. 

Analogiile eu nume de părţi ale corpului de la animale sînt şi ele sugestive, 
În sensul că dovedesc că sistemul.lexical al părţilor corpului este În mare măsură 
acelaşi pentru om şi animale, aşa Îneit analogiile au un caracter Intrinsec şi 
reciproc (de la om la animale şi invers). 

în grai urile din nord-estul Moldovei întîlnim frecvent; bojoc (bojog) 
pentru "pli'imîn"29 ; burduf' (burdl1h) pentru "stomae"; bllrdulwn (burduzan) 
pentru "burfâ"; cerbice şi cerbieieâ peiltru "bărbie", "eeafă", "guşă" şi "şira 
spinării" ; chişifâ pentru "glezn[l" ; glrbi!â şi gîrbi[ulcâ pentru "biJrbie"; (Jreabân 

28 Vezi Ştefan Puşca, ari. cU. 
29 Vezi şi Boris Cazacu, Lc,\ domilla!ioTis rOllli/aÎncs dll foie ci des P01ll11011S d'apres I'AJ,R, 

in EL, IX (1941),1). 83-94. 
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(grebtm, qrebeti ] pentru "şira spinăTii""o; jO[JUI ş i jO!l1oaicl1 pentru "guă"; 
mai pentru "ficat"31 ; pinten pentru "gleznă" ; pinienit piciorului pentru "ouăle 
piciorului" etc. 

5. Cnnclu zi i 
(J.l. Analiza acestui material a scos în evidentă varietat ea i multitudinea 

termenilor care denumesc părţi şi organe ale corpului omenesc, majoritatea 
dintre ele metafore, cuvinte luate nu numai din cadrul terminologiei înseşi. 
ei mai cu seamă din fondul comun al limbii şi din Iexicul regional. Ele sînt 
deci creaţii pe terenul limbii române, "împrumuturi" din diverse sfere seman- 
tice, care au reuşit, datorită uzului, să pătrundă Într-o terminologie ce pare 
pînă la un punct a fi "înehisă". 

5.::. Fapte interesante ies în evidenţă mai cu seamă din diferenţierile 
care se, pot face sub raportul circulaţiei acestor metafore. 

5.2.1. Majoritatea metaforelor discutate aici au un caracter regional, 
limitat şi ele aparţin aproape în exclusivitate nord-estului Moldovei. Cităm 
în acest sens pe cele mai reprezentative: cioab ă, ciocan ("color"), colian, colţar, 
cruce, [irmiiur ă, hlrb, scai, iiniă ("cui"), zimi pentru "colţ, de măsea" ; căciulă, 
[aşă, fes, lună, păl ărie, ţil.eaşcă, proţap, iăiuş, oirţar, oirte] pentru "creştetul 
capului" ; bilţ, bold, boldan, burlan, cui, par, pară, stllp, trişcă pentru "fluierul 
piciorului" ; cioni, cruciiă, drug, druqă, [urcoi, gard, greblâ, miner, placă, plăcaţă, 
toartă. tortiţă pentru ,,[urca pieptului"; ban, bănuţ, butnb, butoi, cioată, cioc, 
ciocălăn, cocostirc, cocoş, tţhituiă, mărci, merişor, nucă, oulei, parci, perjă, perju- 
Zidi, po puşoi, tiu pentru "mărul lui Adam" ; ban, b ănut, boabă, bobiţâ, bombiiă ; 
căluş, căielus, cercel, cercclllş, chibrit, elani, clanţâ, clapă, clăniucă, gâlllşcă, 
qhuulă, gogoaşă, Iimbric, mărqelucă, mârgclufâ, mărgică, par, popuşor, rac, 
steluţă, stilp, siilpişor, ţiiruş pentru "omuşor" ibolâuri, mere pentru "ouăle picio- 
rului"; coardă, dric, drug, drugii, grind, lopată, rlţiă pentru "şira spinării"; 
pară, flllCâ pentru "umărul obrazului" ; Cfllpe, gâluşte, mere, mcrişoare, noduri, 
per;e, pietrişoare, prunc, rotite, sarmale pentru "amigdale" ; buburllză, bllmbişor, 
me/cuşor, melcuţ pentru "pupilă" ; bombeu, canâ, câpl1cică, disc, farfurie, lacăt, 
mlir, melc, mosoraş, nod, ouşor, plilcintr1, rozetâ, strachinâ, talger pentru "rotuIă"; 
capac, căldare, găoacâ, oalli pentru "l;eastă"; WIHllHI, merişor, nod, !loduf, 
ou, porcuţâ pentru "gleznă." ; ciimaş!l, cll1pacli, plapwnli pentru "pleoapă" ete, 

Dintre termenii enumeraţi aici unii au fost înregistraţi doar într-o singură 
localitate sau numai la tiIl anume vorbitor, fapt care evidentiaz5 earacterul 
spontan, individual şi limitat al aeestora. Aşa, de exemplu, putem cita: [aşa 
şi proţapul capului pentru "creştetul capului" ; burlan şi frişcâ pentru "fluierul 
piciorului" ; grebla şi lin!lura pieptului pentru ,Jurea pieptului"; pc/jâ, ]Jo, 
jJuşoÎ şi (lu pentru "mărul lui Adam"; chibrit, gălw;câ, rac şi ţi1ruş pentru 
"omuşor"; pll1cintii şi ::,lrachină pentru "rotuIrt" etc. 

In ciuda acestui caracter de mozaic pe care-l prezintă răspîndirea lor, 
există totuşi numeroase situaţii în care se pot delimita şi unele arii lexicale, În 
care predomină un anume termen. },stfeI, ea să susţinem această afirmaţie 
eu faptele înregistrate în nord-estul Moldovei, trebuie arătat că, de exemplu, 

o Vezi şi Elena Comşulea, Un grup de cuvinte Înrudite elimologic, In eL, XXVIII (1983), 
l1r. 2, p.1:i9-·115. 

31 Vezi şi Boris Cazacu, ari. ciI. 
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tu.d "mărul lui Adam" caracterizează partea centrală a zonei; cio! J.,măruI lui 
Adam" este specific nordului; roată şi rolilă "rotuIă" au prioritate în vest; 
ouşoar e "ouăle piciorului" formează o arie compactă etc. ; şi exemplele ar putea 
continua. 

5.2.2. Unii termeni metaforici at.estaţi de noi în această. zonă se întîlnesc 
însă, izolat, În toată Moldova (şi Bucovina) şi, în special, caracterizează graiu- 
rile de nord: cep, cioi, cioată, cracă, creanqă, ramurii, ŞZ]) pentru "colţ, de măsea"; 
ascuits, lat pentru "creştetul capului" ; cruce, [urculiiă, [urcuţă, lingură, linquri- 
că, linguriţă, răşchitor , sciudur ă, şir, şirii pentru "furca pieptului"; ciot, 
gişier (guşter), măr, nod, nodul pentru "mărul lui Adam"; ci/ţel, cioată, elot, 
clempuş, clopot, clopoţel, yZrli ci , yi.;;ter (guştcr), limbucă, limburuş, limuuiă, 
linqurică, mosor, cmuleţ, ou, oulei, pop, popic, spiriiuş pentru "omuşor"; 
boldane, merişoare pentru "ouăle piciorului" ; merişor pentru "podul palmei'"; 
qhitule pentru "amigdaJe"; andrea, sţiăiar, spetează pentru "omoplat"; ban, 
b ănui, clapă, merişor, mosor, placă, pocriş, scaţă pentru "rotllIă."; fliguri{ă, 
gropi(ă pentru "tîmpIă"; bostati pentru "ţeastă"; acoperiş, aşternut, capac, 
pinză pentru "pleoapă" etc. 

5.2.3. Comparînd materialul Înregistrat de noi în nord-estul Moldovei 
eu datele oferite de altlasele lingvistice regionale s,a putut constata că unele 
metafore sînt cunoscute şi apar astăzi frecvent şi în 'alte provincii, 

5 .. 2.:1.1. Metafore întîlnite şi în Oltenia, Banat şi Mararnureş : ciob pentru 
"colţ de măsea"; clap ă pentru "pleoapă"; nod pentr-u "mărul lui Adam"; 
noduri pentru "ouăle piciorului"; roată pentru "rotuIă" ; umărul palmei pentru 
"podul palmei"; oir] pentru ;,creştetul capului", 

5.2.:1.2. Metafore întîlnite şi în Oltenia şi Banat: coşul pieptului pentru 
"furca pieptului"; mărul obrazului pentru "ulllăruJ obrazului",' 

5.2.:Ul. Metafore întîlnite şi în Oltenia şi Maramureş: ou peltru "rotuIă". 
5.2.:3.4. Metafore Întîlnite şi în Bana L şi Maramureş; c.lilciiul polmei 

pentru "podul pa lmei". 
5.2.3.5. Metafore întîlnite şi în Oltenia; buburu z, Iimburu«, linquruş, 

ouşor şi itmlniruş pentru "omuşor"; cămaşă pentru "pleoapă"; crac pentru 
"colţ, de măsea"; creastă pentru "creştetul capului"; ouşoate pentru ,.0uăle 
piciorului" ; ouşor pentru .uuărul lui Adam" ; podlll obrazului pentru "umărul 
obrazului" ; roti/li j rolundd pentru "rol-uIă" ; spală pentru "omoplat" ; troacâ 
pentru ,,1:eastă", 

5.2.iJ.6. Metaforc întîlnite şi În Banat: baier pentru ,,furca pieptului" ; 
boabâ, boambi'f, bumb, melc, nCflhinr1 şi stea pentru "pupiIă"; cerul, mărul, nodul 
şi peştele palme! pentru "pod ul palmei"; cor!lonâ şi Cllllllnă pentru "rotuIă" ; 
fopatâ, lopăţieâ şi speleazâ pentru "omoplat"; scafâ şi tTOC pentru ,,1:easLă" ; 
ţandurâ pentru "colţ de măsea"; ţeavâ pentru "fluierul piciorului". 

5.2.:3.7. Metafore Întîlnite şi în Maramureş: cioni şi ou pentru "mărul lui 
Adam"; cupâ, {edea şi nucă pentru "rotuIă"; limbl1ţ(} pentru "omuşor" ; 
lumea ochiului pentru ,,lumina ochiului"; Oliţe şi lIodu(e pentru "ouăle piciorului", 

5.2.4. Cele mai puţine metafore sînt ac"elea de origine populară c<,re au 
pătruns şi în limba literară, Cităm în ae.est sens pe : c,Jlţ de mâsea, creştetul 
capului, flaierlll piciorului, furca pieptului, omuşor, ol1il!e piciorului, podul 
palmei, scâJ1rlie "ţeastă, craniu", şira spintlrii, figurI "craniu, ţeastă", [llrloi 
"fluierul piciorului", umlirul obr(Jzului. 
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5.3. Pe lîngă bogăţia şi diversitatea metaforelor care denumesc părţile 
şi organele corpului omenesc, trebuie subliniată larga lor circulaţie, deşi, 
măcar Într-o fază iniţială, majoritatea dintre ele sînt dominate totuşi de un 
pronunţat caracter ocaz.ional, spontan, limitat şi individual. 

;5.4. Trebuie subliniat, de asemenea, fi piui că un ul şi acelaşi termen 
metaforic poate înlocui mai multe cuvinte de bază, şi aceasta În funcţie de 
gradul de cunoştinţe, de fantezia şi spontaneitatea vorbitorilor. Aşa, de exemplu, 
iigur1 numeşte "capul", "creştetul capului" şi "ţeasta"; mărul, pe "amigdaIă", 
"gleznă", "oul piciorului", "rotuIă" şi "umărul obrazului" ; etc., etc. 

5.5. Deşi unii termeni se întîlnesc frecvent pe un vast teritoriu dacoro- 
măn, majoritatea dintre ei nu sînt atestaţi, cu sensurile amintite aici, de dicţio- 
narele explicative ale limbii române. Unele metafore apar însă înregistrate în 
ultimul dicţionar de sinonimc=: lingura pieptului, linqurea şi linqurică "furca 
pieptului"; quşier, tmp ăr ăiuş, litnburuş, mosor şi ouşor "omuşor" ; spată şi lopăţicr1 
"omoplat" ; lumea ochiului, lumina ochiului şi vedere "pupilă" ; oul genunchiului, 
oul piciorului şi scăţirlie "rotuIă';; guşler "esofag"; moalele capului, moalele 
[ruriiii şi moalele obrazului "tîmplă"; btrcă şi scafă "ţeastă"; oul piciorului 
"gleznă" ; geană "pleoapă"; etc. 

5.6. Creaţiile metaforice se schimbă necontenit, se îmbogăţesc în orice 
moment, iar procesul lor de formare este şi astăzi profund vizihil, fapt care 
demonstrează inven tivit.atea, imaginaţia, spiritul ironie, puterea de observa- 
ţie şi marea capacitate de creaţie a poporului. 

LA TEHl'v!Il';OLOGIE LIEE AU COHPS IIUMAIN. CREATIONS M1C:TAPIIORIQUES DANS 
LES PARLERS POPULAIHES DU NOIW-EST DE LA MOLDAVfE 

R.ESUME 

Le materiel des cnquetes dialccta lcs POUI le N.ALR Moldoua el Bucovina (les reponses 
nux questlons 58- 463 du Quesiiomiaire NALR) el certaines donnees enregtstreos dans des en- 
quetes specialcs constituent le corpus {J'une analysc synchronlque el dlachronlque des plus 
represeutatlvcs metaphores, sitnples (sulvies ou non par des deterrnlnatlonsj'ct synlagmaliques, 
de nature populaire ou savante, "transparente," ou "usees". Elles sant comparees a celles cl'autres 
atlas par reglons, ]'ALR et j'ALRM ou dau tres ouvrages a caractere Hnguistiquc. 

La denomtnatton de certaines parties du corps humain par des metaphorcs donno une 
i ma ge plus riche sur la maniere dont l'homme concott ses sfrnilitudcs avcc la realit e environnantc. 
Les creations metaphoriques chaugent incessarnment, s'cnrichissent a tout moment; le proce- 
SSllS de Ieur formation est visihle aujourd'hui el1COl'e, ce {jui prouve la force d'il1vcl1tion, l'imagi- 
nation, l'esprit ironiqlle, l'acnite ele l'observation ct la capacit€: de creation du pCllple. 

Cenlrul de Lingvistică, Islorie Litcrară şi Folclor 
laşi, sir. Godrescu, nr. 2 

"2 Luiza Seche şi Mircea Scche, nic!iollilrul de sinonime al limbii romdne, Bucureşti, 
1982. 



METAFOI1A iN TEHMINOLOGIAMESERJILOn (DUpA ALR SN) 
DE 

NICOLAE Fl<:LECA,N 

Terminologia meseriilor şi a ocupaţiilor tradiţionale oferă o sursă im- 
port.antă în cercetarea vocabularului unei limbi sub cele mai diverse aspecte 
ale sale. În primul rînd ea evidenţiază cu claritate originile meseriilor practi- 
eate de-a lungul timpului, iar în al doilea rînd relevă sistemul de denominaţ.ie 
al noilor obiecte cu care omul a venit în contact. ' 

Studii mai vechi sau mai recente, de amănunt ori mai ample, scot. în 
relief laturi la care Încercăm să ne referim În cele ce urm ează-. 

Meseriile constituie unul din domeniile cele mai dinamice ale vieţii 
materiale. Orice cucerire tehnică circulă şi poate fi asimilată devenind bun 
com un, iar termenii care o însoţ.esc se încadrează în sistemul limbii contribuind, 
împreună cu cei tradiţionali, la închegarea unor "microsisteme terminologlce" 
alcătuite, În primul rînd, din cuvinte specifice ocupaţiei respective". 

Caracteristica esenţială a cuvintelor .refer itoare la meseriile/Ii ocupaţiile 
tradiţionale este dată de faptul că fac parte din vocabularul de.hază al vorbi- 
torilor. Cu excepţia termenilor generici, dar fără a fi o regulă igeneral!'l, cum 
vom vedea în continuare, mulţi dintre ceilalţi se folosesc şi .in alte domenii 
ale vieţii materiale. J 

Fără îndoială acest transfer s-a ivit eu necesitate, cum remarca încă 
Cicero (De oraiore, III, 38), dintr-o anumită indigenţă a limbii. Lipsind 
cuvintele proprii pentru noţiunile pe care experienţa în creştere a oamenilor 
le făcea necesare, ei au trebuit să denumească noile noţiuni prin expresii 

1 V. Arvinte, Tertntnoloqia exploatării lemn ulai şi a plutăritului, in "Studii şi cercetări 
ştilntirice. Filologie", laşi, V III, 1957, fasc. 1, p. 1-187; Stelian Du mistrăcel , Terminologia 
uneltelor agricole I'n limba română, pe baza .ALR, ibidem, XIII, 1 9G2, f'asc. 1, p. 165--205; idem, 
Elemente vechi şi noi În terminoloota treierat ului În Moldoua, ibidem, XIV, 19G3, lase. 2, p. 
245-283; Ion Ionică, Terminologia casei În limba română (pe baza ALR), în "Studii şj cerce- 
tări lingvistice", XVII, 19'66, nr. 4, p. 434>-495; St.ela Petcu, Contribuţii la shuliul lerminoloţjiei 
albinăritulu i ÎI1 limba rom/mă (pe baza ALB, Serie notiă ), în "Cereeifll'j de lingvistică", XII, 
1967, nr. 2, p. 257-271 ; Ch. Iordache, MilItarii eitio-Iitunrisi ic« despre vechimea tneseriilor 
populare rotnâncşl i. Studiu Cll privire specială la Oltenia, "Scrisul românesc", Craiova, 1980 ; 
Nicolae F'el ecn.n, Terminologia mescriilor, in vol , Graiul, et noqraţia şi [olclorul zonei Chioar , 
Baia Mare, 198:3, p. 85>-107. 

2 ef. G11. Iordache, Citcua concluzii eli privire la compoziţia pe origini a terminologiei 
meseriilor populare În qtaiurile din Oltenia, In "Analele Universităţii din Craiova", Seria Ştiinţe 
fi]ologiee, VI, 1978, p. 61--65. 
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vechi", Prin aceasta, involuntar, s-a ajuns la metaforă, despre care Aristotel 
spunea că "e trecerea asupra unui obiec a unui nume care arată alt obiect, 
trecere fie de la gen la specie, fie de la specie la gen, fie de la specie la specie, 
fie după un raport de analogie" 4. 

Cuvintele înregistrate în acest "microsistem terminologie" arată tocmai 
faptul că, iniţial, unele dintre ele s-au dat în urma unui raport analogic. 
Răspunsul unui subiect anchetat în satul Varai, judeţul Maramureş, probează 
acest lucru. La întrebarea indirectă: "Cum numiţi 'menghina':', el a răspuns 
lu p şi a adăugat: "îi zicem lu ţ: pentru că strînge aşa de tare lemnul cum strînge 
lupul oaia" 5. Aceeaşi trebuie să fie explicaţia şi atunci cînd obiectul în cauză 
este numit urs". 

Materialul adunat în urma cercetării pe teren arată că aproape în tota- 
litate cuvintele folosite în domeniul meseriilor aveau şi o altă întrebuinţare, 
mult mai frecventă şi mai uzuală. lată, de exemplu, o parte din termenii 
pe care i-arn înregistrat în zona Chioar, utilizaţi în ocupaţia morăritului : 
albine "bucăţi de scîndură care alcătuiesc podul sau mărginarul ulucului"; 
aripă "partea laterală a ulucului" ; buric 1. "bucată de fier băgată în podoimă 
şi în care se sprijină fusul", 2. "gaura din piatra zăcătoare, prin care trece 
Iusulcringului", 3. "bucăţile de lemn care se pun în gaura pietrii zăcătoare 
ca să nu cadă grăunţele şi făina sub moară"; capră "lemn lăţit la un capăt, 
care se bagă în gîrliciul pietrei alergătoare pentru a fi ridicată" ; casa (morii) 
"încăpere în care stă morarul şi oamenii care vin la moară" ; câpâtli 1. "lemn 
ce stă deasupra apei şi care prinde capetele bogdanilor ; pun t e a b o g d a- 
nil o r", 2. "bucată de fier care se bagă în capătul grindeiului roţii, ca să nu 
se roadă cînd se învîrteşte; ce p", 3. "lemn scobit în care se învîrteşte capătul 
grindeiului sau cepul; b r o as c ă", 4. "capătul lemnului pe care e prinsă 
broasca; per i n o c", 5 .. ,bîrna de lemn pe care stă capătul de jos al Iusului ; 
pod o i In ă" ; cep 1. "hucă1:i de lemn (patru) aşezate de-a curmezişul între 
grindei şi obezi, de o parte şi de alta a roţii; c r u ci (la roată)", 2. "bucată 
de fier care se bagă în capătul grindeiului roţii, ca să nu se roadă cînd se În- 
vîrteşte; ce p"; cercuri "bucăţi de fier care strîng şiştorii în cele două tîr- 
coale ca să nu cadet şi să nu mişte; v eri g i" ; cruce 1. "bucăţile de lemn, în 
număr ele patru, puse ele-a curmezişul între grindei şi obezi, de o parte şi 
de alta a roţii", 2. "bucată de fier care prinde capătul fusului de piatra aler- 
gătoare; p î r păr i ţ ă" ; cui 1. "bucata ele fier care se bagă în capătul grin- 
deiului roţii, ca să nu se roadă cînd se învîrteşte; ce p", 2. "bucata de fier 
băgată în podoimă şi în care Se sprijină fusul; b uri c'"; cunună "lemnul 
care stă deasupra apei şi care prinde capetele bogdanilor : pun t e a b o g d a- 
nil o r"; cu pii 1. "despărţitură în roata morii, În care cade apa; 2. "scînduri 
care se pun din loc în loc între obezi şi care despart cupele; ari p i= ; [aqur! 
"scînduri care se pun din loc în loc între obezi şi care despart cupele; ari P i" ; 
f'liinli, fund 1. "partea de jos a ulucului ; pod II 1 u l u c u l u i", 2. "scîndurile 

3 Apud Tudor Vianu, Stuâii de stilisticii, EDP, Bucureşti, 1968, p. 302. 
'1 Aristotel, Poetica, ES, Bucureşti, 1957, p. 68, apud Henri Wald, Elemente de episte- 

mologie generală, ES, Bucureşti, 1967, p. 51. 
5 Ion Cioară, 61 ani, 4 clase (cercetare efcdunt:l în nnul 19(7), vez.i Gtaiul, elnogtaţ'tn şi 

(o/elorul zonei C1doar, p. 41 Ş.II. 
6 Ci. şi ALH SN, halta 362 : lup, pct. 141, 272, 349; urs, pet. 228; urs şi minghină, 

pet. 551. 
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care se pun din loc în loc între obezi şi care despart cupele; ari p i", t "sc1n- 
dura prin care trece grindeiul roţii (cu cupe)şi care nu lasă apa să intre în 
moară; pod li 1 ro ţ: ii", 11. "seîndura rotundă, eu scobituri pc margine, 
făcute la aceeaşi depărtare, în care se prinde capătul de sus al şişt.orilor: 
t î r c o a 1 ade S II s", 5. "idem; t î r c o a 1 ade jos"; [urcă 1. "lemnul 
care stii deasupra apei şi care prinde capetele bogdanilor", 2. "lemnele pe 
care stă ulucul ; per i nil e II 1 u eul u i" ; [us 1. "hucata de fier care se bagă 
in capătul grindeiului ro-ţii, ca să nu se roadă cînd se Învîrteşte; ce p", 2. 
"bucata de fier care trece prin mijlocul crîngului ; fus u 1 CI' în g u 1 u i", 
3. "lemnul legat eu un capăt de teică, iar eu celălalt capăt se Ireacă de piatra 
alergătoare şi scutură teica'"; [uşiei 1. "seîndurile care se pun din loc în 10(' 
Între obezi şi care despart cupele; ari p ă", 2. "bLldlpIe de lemn care se 
îmbucă cu măselele roţii; şiş tor i" ; gaură 1. .,gaura din piatra z.ăcătoare 
prin care trece fusul crîngului; hur i c", 2. "gaura din mijlocul pietrei alergă- 
toare prin care cad grăunţele intre pictre; g î r 1 ici" i jug "bîrnele de care 
e prins coşul"; măsele L "bucăţile de lemn prinse la aceeaşi depărtare 
una de alta, pe partea dinăuntru a nbezii roţii", 2. "buci'tţ,i de lemn care se 
îmbucă cu măselele roţii; şiş tor i'"; mijloc "gaura din mijlocul pietrei 
alergătoare prin care cad grăunţele intre pietre"; moară 1. "moară", 2. "Îll- 
căperea În care stă morarul şi oamenii care viu la moară; c a s a mor i i" ; 
nucă 1. "bucata de fier băgată în podoirnă şi în care se sprijină fusul; b il r i c", 
2. "bucata de tier care prinde capătul Insului de piatra alergătoare: p î r p ă- 
r i ţ, ă" ; oală "cercul de coajă de copac care se pune de jur Împrejurul pietrelor; 
ve Ş c ă" ; pană 1. "scîndurile .. care se pun din loc în loc Între obezi şi care 
despart cupele; ari p i", 2. "bueăţ-ile de lemn, prinse la aceeaşi depărtare 
una de alta, pe partea dinăuntru a obez ii roţii; mă se le", 3. !"hueăţile de 
fier care strîng şişLorii în cele două tîrcoale ea să nu cadă şi să nu mişte; 
ve r i g i" ; par 1. "bucăţile de scîndură care alcătuiesc podul Sa,ţl mărginarul 
ulucului : roz 1 c'', 2. "lemnele pe care stă ulucul ; per i p j' 1 eul II c u- 
1 u i" ; perete 1. "păr'ţi!e de pe de lături ale ulucului ; mar g i in i 1 eul 11 cu- 
1 u i", 2. "sCÎndura prin care trece grindeiul roţii (cu eupe) şi care nu lasă apa 
să intre În moară; p o el u 1 ro ţii"; piatrâ 1. "piatra de deasupra, care se 
învîrteşte, dintre cele dou.ă pietre între care se zdrobesc grrmnţele; ale r- 
g ii t o are", 2. "piatra care stă dedcsubt şi nu se mişcă, dintre cele două 
pietre între care se zdrobesc grăun!:ele; z rl c ă t o are" ; piCior 1. "bucăţile 
de lemn, în număr de patru, puse de-a curmezişul între grindei şi obezi, de o 
parte şi de alta a roţii; CI' U ci", 2. "lemnele scobite, În număr de patru, 
care strîng şi ţin în loc piatra zădltoare; col aci", 3. "stîlpii, în număr de 
patru sau şase, pe care stă podul; b a b e"; pirghie "lemnele rotunde pe 
care alunecă piatra, cînd e transporLată ; p r ici" ; plinle 1. "capătul de lemn 
pe care e prinsă hroasca ; per i n o c", 2. "lemnele, în număr de două, pe 
care se reazernă perinocul; a n d reI e (la moară)", 3. "bîrna de lemn pe care 
stă capătul de jos al fus ului; p () el o i mă", 4. "lemnele pe care stă aşezată 
podoirna; per j ni"; purici "lemnele rotunde pe care alunecă piatra cînd 
este luată jos" ; roalii 1. "partca morii pe eare o învîrteşte apa", 2. "roată eu 
măsele", . "ohezi" ; MIC 1. "sacul eu grăun(:e pe care îl duce omul la moadl; 
ta r", 2. (la pl.) "sacii pc care îi duce omul cu carul la moară; m ă ei n i ş" ; 
scară "bîrnele de care e prins coşul; ca j" ; scaun l."seîndurile care se pun 
din loc în loc Între obezi şi care despart cupele; ari p i", 2. "eapfltul de lemn 
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pe care e prinsă broasca; per j 11 o c (la moară)", 3. "bîrnele de care e prins 
coşul; cai", 4. "partea mai ridicată, dinăuntrul morii, pe care se pun sacii 
şi pe care stă morarul cînd toarnă în coş; pod ulm ori i "; scîndură 1. 
"buci'tţile de scîndură care alcătuiesc podul sau mărginarul ulucului ; f o z 1 e", 
2. "bucăl:ile de lemn, prinse la aceeaşi depărtare una de alta, pe partea dină- 
untru a obezi i roţii; m ă s ele", 3. "bucaLa de lemn care se pune În gaura pietrei 
zăcătoare ca să nu cadă grăunţele şi Iăina sub moară; b 11 r i c"; şei. "cei patru 
sau şase stîlpi pe care stă podul morii; ba b e" ; tindă "încăperea în care stă 
mor arul şi oamenii care vin la moară; ca s a mor i i'"; urs 1. "cele patru 
lemne scobite care strîng şi ţin în loc piatra z.ăcătoare ; col aci", 2. "cei pa-- 
tru sau şase stîlpi pe care stă podul morii; h ah e", 3. .Jemnele pe care stă 
aşezată podoima ; per i n i" 7 etc. Se observă că, în afara termenilor fâină şi 
moară, specifici acestei îndeletniciri, toţi ceilalţi sînt uzuali, dar eu alte 
semnificaţii, atît în graiul locuitorilor din zonă cît şi din altă parte", 

Astfel de cuvinte, întrebuinţate în mod curent pentru alte realităţi, 
se întîlnesc şi ca termeni generiei În .unicrosisternul" amintit. Spicuirn cîţiva 
din Micul Atias lingvistic român. Serie nouă, vol, 1 : bărbiituş (la războiul de 
ţesut) harta 305; botul saniei harta 242; braţele ociolelor harta 304; br ăcinat 
(Ia căruţă) harta 227; br ălara coasei harta 39; buric (în piatra stătătoare) harta 
115; colţi (la boroană) harta )O; capi/efi (la porumb) harta 73; cruce (la 
căruţă) harta 228 ; cruce (la sanie) harta 341 ; cruce (la răşchitor) harta 292 ; 
(loare (la sfredel) harta 375 ; foi (de ceapă) harta DO ; foi (pe şbiulete) harta 
77 ; gura coasei. harta 38 ; iepe (la război) harta 310 ; limba melitei harta 169 ; 
lingura rotarului harta 384; tnăqar (la claia sau la jumătatea de griU) harta 48 ; 
ttiăiase (la porumb) harta 74; muieruşcă (la războiul de ţesut) harta 306; 
păpuşii (de porumb. pînă nu are mătase) harta 75 ; picior (la toporiştea coasei) 
harta 40; pinsa coasei harta 37; podul osiei harta 225; pui (de albine) harta 
176; umărul osiei harta 224; urechi (la giHeată) harta 270 ş.a. 

Hărţile lingvistice relevă faptul că puţine dintre denumirile de mai sus 
au o arie de iutrehuinţ.are întinsă. Majoritatea ocupă zone restrînse sau chiar 
puncte izolate şi, prin urmare, regional şi popular, intră Într-un raport de 
sinonimie eu alte denumiri. De pildă [loate (la sfredel), harta 375, este sino- 
nim eu ureche, gură, muc, panli, lin!Jllră, şurub. Cruce (la răşchitor), harta 
292, este sinonim cu cap, braţe, limbă; picior, corn, pană, lopăţică, lop ăiuiă, 
Iopăiea, lopişcâ etc. 

Sîntem deci Îndreptăţiţi să afirmăm că terminologia meseriilor constituie 
în gradul cel mai înalt un depozit de "metafore uzate" 9. Dar pentru cei care 
au întrebuinţat asemenea cuvinte pentru prima dată, ele n-au constituit 
metafore. Nouă ne apar astăzi ea metafore. J. V cndryes observa că "În lim- 
bajul curent, un cuvînt nu poate avea decît un singur înţ,eles în acelaşi timp. 
Fiind dat că o pană de gîscă a slujit odată drept instrument de seris, aeela 
care a spus pentru Întîia oară: <<iau pana pentru a scrie,) a întrebuinţat cu- 
vîntul panli în sensul de inslrument şi nu voia să facă () metaforă: auditorii 
săi n-au j uclecat altfel". Cuvîntul paTlIl (peniţâ) poate face deci impresia unei 

7 CL GraiuL, Jl. 87 -- 95. 
8 Vezi pentru aceasta dicţionarele curente ale limbii române, 
9 CL Reuri Wald, ojJ. cii., p. 46. 
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metafore mai degrabă nouă, celor de astăzi, decit acelora care I-au întrebuinţat 
pentru întîia oară-". 

Studiile de specialitate menţionează şi faptul efi "printr-o necesitate 
psihologică destul de curioasă, limbile naţionale cele mai felurite execută 
acelaşi transfer metaforic" 11. Ceea ce surprinde jnsă la o cercetare atentă 
este faptul că şi În acest sector, în cadrul aceleiaşi limbi, se disting "arii dia- 
Iectale". Chiar dacă mentalitatea umană este aceeaşi, modul concret în care 
se manifestă creează zone sau arii destul de compacte. De pildă, denumirile 
pentru "seripe(i (la iţe)", .harta 309, împart teritoriul dacoromăn În două 
arii destul de bine cont.urate : partea vestică, cuprinzînd Banatul, Crişana, 
Mararnureşul, foloseşte termenii roată, [oufel cu afli, rotite, iar în restul teri- 
toriului se întrebuinţează scri peii (cu variantele: scri peciori, cripeii, scripezi, 
sclipeţi, scrt.pii, scripturi, sclipii, scripi., sclipi, zgl'ipţi). Termenii întrebuinţaţi 
pentru "rost (la răşchitor)" ,harta 2Ul, împart acelaşi teri toriu tot în două 
arii. una de nord, cuprinzînd Maramureşul-şi nordul Moldovei, unde se folo- 
seşte .cuvîntul cruce, şi restul teritoriului, în care se întrebuinţează cuvîntul 
rost. Numai în două puncte din această arie se folosesc alţi termeni: mijloc, 
pct. ·7J1 şi· eracică, pct. 29. 

Cereetările pe teren dovedesc că şi în cadrul unei anume arii dialectale 
termenii folosiţi în diferite meserii pot alcătui zone-mai mici,pe care le-am 
putea numi "mieroarii' dialectale terminologice". Minuţiosul studiu al lui 
Gh. Iordache, Mărturii ettiolinqnistice despre uechitnea taeseriilor populare 

româneşti, ilustrează existenta microariilor dialectale terminologice, fapt rele- 
vat de hărţile nr, 11 lişite, nr. 12 {urca (la car), TIr. 13 urechile (proţapului), 
nr. 14 [apiio; DT. 15 cercei (la ea!'), inserate în lucrare. 

în ceea ce priveşte natura denumirilor metaforice populare, ele au luat 
naştere pe temeiul unei maxime asemănări între formele sau funcţiile lucruri- 
lor apropiate. Transferul, aşa cum îl vedem noi astăzi, s-a reali2iat de la un 
concret arhicunoscut la concretul dat de uneltele şi ansamhUlc .acestora. 
Din această cauză întîlnim elemente lexicale comune mai multprIndeletnicirt. 
încercînd () clasificare a lor, ajungem la următoarele categorii' de nume: 

(1) Termeni care denumesc părţi ale corpului omenesc sau animal: 
bărbie, bot, cap, ceaţă, [alcă, inimii, mîniI, ochi, picior, umar, ureche, talpă, 
trup, trunchi ete.; 

(2) Termeni care denumesc obiecte de îmbrăcăminte sau părţi ale aces- 
tora: brîul sau hr ăcinarul (carului}, căci ula (varniţei, trorţel, crucii), cercei, 
mănuşile (saniei) ş.a. ; 

(3) Termeni care denumesc păsări şi animale sălbatice foarte cunoscute, 
sau păsări ori animale do rnes tice : qaiiă "in strumeut al olarului", crap "j oa- 
găr", lup, şerpoaicâ .joagăr", urs etc.; 
, (4) Termeni eare denumesc obiecte Înconjurătoare de prim[t importanţă 

în viaja omului: cerc, cui, eupd, turcii, {llS. par, piatrâ, ptrghie, punte, roaili, 
sac, scarii, scaun, scindură etc. 

Nevoia de preeizie terminologidl în acest sector a dus la apariţia de noi 
denumiri, care s-a u impus şi ÎIJ limba literar{l : menghină, din te. mengene, 

[O J. Vendryes, Le lallgage. Introdllclion linguislique â l'hisioire, 1921, apud Tudor Vianu 
op. cii., p. 307. 

11 Tudor Vianu, op. cit., p. JOu. 
14 - JAn,tfvistlcD :Ug 
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dorn, din germ. Dom, rindea, din te, renâe etc. 'roate acestea demonstrează 
cît de rodnică a devenit această experienţă mereu reînnoită, în decursul 
vremii, care a dus atît la îmbogăţirea cît şi la schimbarea continuă a fiziono- 
miei acestor microsisteme. Cercetarea lor contribuie nu numai la aprofundarea 
observaţiilor dialectale, ei sînt un sprijin real în cercetărileInter- şi multi- 
disciplinare, vizînd în special istoria, etuologia şi sociologia. 

LA METAPHORE DANS LA TERlVlINOLOGIE DES lVIITIERS (D'APRS ALR SN) 
RF:SUME 

La terminologie des metlers et des occupattons tradit.lonnellcs orrre une importante source 
pour Ia rechcrche du vocabulaire d'nue langue 80n8 ses aspects les plus diff'ărents. Premlerornsnt, 
ellepeut mettre en evidence les orrgures des rnetters pratiques tout au long du temps et en second 
lieu le systerne de denomlnation des objets neuts a vec lesquels l'homme a pris contact. 
, • . L'article ci-present se propose de scu llgner, ayant il la ba se le matertel amasse pat" 
J'uuteur sur le termin, dans la zone de Chioar, le departement de Maramureş et celui offert 
par l' Alias Liruţui stique rOlzmain--la nouvelle serie- que, au debut, les rnots ernployes dans ee 
dornaine ont eU donnes a la suite cI'un rapport analogtque, base sur la ressamblnuceentre les 
rorrnes 0\1 entre les fonctionsdes choses rapprochees. La mutatlon, telle qu'on la voit aujourd'hui, 
s'estrealtsee d''un concret archtconnu vers un concret donne pal' les outils et leurs ensernbles. 
C'est la raison potir laquelle ou rencontre des clernents lexlcaux commUllS aux occupations les 
Plus diverses. 

Groupes selon la signifi<:ation fondamentale des mots employes, on reneontre des mols 
qni dt;nomment : (1) les parties du corps humain ou animal, (2) !les habits ouleo.rs eomposants, 
(3). des .. oiseaux et des anlmallx sauvages (tres cOIlnus) ou domestiqucs, (4) des objets Ies filus utiles . â ]'homme. 

Les faits demontrent que la plus vicille eouche du miCrosysti'.me termillologique de 
ch:jcil1. des mHiers est donu,;;e par les soi-disant "dl)!1ominations mc.taphoriques". Elles sont 
les.premit';res pal'oles employees par leshornmes 10rsC[u'i1s n'avujenl pas eIlcore de Illot spl\eifi- 
ql1es. 1'Olls les autres mots se sont ulterieuremcl1t atlaches et out apporte leul' pierre autant 
it lJenric.hissement qu'au changelllent continu de la physiollomie de ces microsystemes. 

" LeUl" I'echerche cOlltrihtlC non seulernent fi l'approfondissement des ohservatiollsdialee- 
tales, mais ellessont aussi une aide rceHe pour les recherches lnter- et multidisciplimires, poin- 
tal1t surtout l'histoil'c, l'ethnologie el la .sociologie. 
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