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„Tout homme qui n’a pas soigneusement exploré 
les patois de sa langue, ne la sait qu’à demi”.

Charles Nodier (1780 – 1844)
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CUVÂNT INTRODUCTIV

„Metoda geografică cu toate implicaţiile sale
practice, istorice şi teoretice […] constituie,  
fără îndoială, una din marile cuceriri ale ştiinţei 
lingvistice ale secolului nostru”.

Eugeniu Coşeriu, 1956

Având ca obiect de studiu dialectele şi graiurile teritoriale, în 
care o limbă se diversifică în spaţiu, dialectologia a cunoscut 

în secolul al XX-lea o deosebită dezvoltare datorită elaborării 
atlaselor lingvistice şi aplicării metodei geografice. 

Încă de la înfiinţare, în 1956, Sectorul de dialectologie de la 
Institutul de Limbă şi Literatură (actualul Institut de Filologie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei) şi-a propus, printre obiectivele 
prioritare, alcătuirea unui atlas lingvistic regional. Drept urmare a 
unor mari anchete de teren (1957-1965), la Chişinău a fost pregă-
tită pentru tipar şi editată lucrarea fundamentală Atlasul lingvis-
tic modlovenesc (ALM), volumele I-IV (1968-1973), coordonator: 
m. c. al AŞM Rubin Udler, şi Atlasul lingvistic român pe regiuni. 
Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, vol. I-IV (1993-2003), 
coordonator: prof. univ. dr. hab. Vasile Pavel, continuare directă a 
ALM prin reluarea – sub un titlu revăzut, adecvat – a publicării unui 
material lexico-semantic necartografiat în ALM, dar care a fost co-
lectat pe baza aceleiaşi programe şi în aceleaşi 240 de localităţi din 
reţeaua ALM (Premiul întâi al Prezidiului AŞM pentru ALM, 1980; 
Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române şi Pre-
miul AŞM pentru ALRR.Bas., 2005). De asemenea, cercetătorii de 
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la Institutul de Filologie al AŞM au publicat şase volume de Texte 
dialectale (1969-1987). 

Anchetele recente de teren pentru Arhiva fonogramică a limbii 
române, înregistrându-se mostre de grai românesc în arii laterale 
şi izolate, realizate în colaborare cu dialectologii de la Institutul 
de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, 
au rezultat cu publicarea volumului reprezentativ: Maria Marin, 
Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel Graiuri româneşti 
din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi nordul Maramu-
reşului. Texte dialectale şi glosar (Bucureşti, 2000, 534 p.). Sunt în 
curs de pregătire pentru tipar alte două corpusuri similare privind 
probe de grai românesc vorbit la est de Bug, pe cursul inferior al 
Niprului, în Donbas şi Caucaz. 

Culegerea de faţă cuprinde un grupaj de studii şi articole de 
dialectologie, în parte şi de onomasiologie, semnate de colectivul 
de dialectologi din cadrul Sectorului de istorie a limbii, dialectolo-
gie şi onomastică al Institutului de Filologie al AŞM, în care sunt 
prezentate şi interpretate, în principal, fapte de limbă excerptate 
din lucrările pomenite mai sus. Sunt abordate şi cercetate astfel 
probleme referitoare la tratarea în sistem a vocabularului regional 
pe baza microsistemelor lexico-semantice, la situaţia actuală a gra-
iurilor româneşti vorbite în Republica Moldova, în mediul aloglot 
din sud-estul Ucrainei şi din nord-vestul Caucazului, la diversitatea 
şi importanţa atlaselor lingvistice, la fenomenul motivării lexicale 
reflectat în denominarea grupurilor tematice de cuvinte, la aplica-
rea metodei dinamic-contextuale în studiul graiurilor şi dialectelor 
etc. 

Lucrarea se adresează specialiştilor în domeniul dialectologiei, 
geografiei lingvistice şi onomasiologiei spaţiale, precum şi unui 
public mai larg, interesat de viul grai popular, tezaur spiritual al 
întregii experienţe de viaţă şi de creaţie. 

Vasile PAVEL
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ASPECTE ALE CERCETĂRII SISTEMICE 	
A LEXICULUI REGIONAL

Vasile PAVEL

Tratarea în sistem a lexicului este un proces complicat. Vocabu-
larul este un sistem deschis foarte mobil, penetrabil, cu un număr 
considerabil de unităţi lexicale şi cu cele mai diverse şi complexe 
raporturi între ele.

Metoda cea mai indicată pentru studierea lexicului ca sistem 
este considerată metoda câmpurilor semantice, fondată în prima 
jumătate a secolului al XX-lea de către Jost Trier şi Leo Weis-
gerber. Părintele spiritual al ei a fost, însă, W. von Humboldt cu 
teoria formei interne a limbii [Kisch et alii: 25–30]. Organizarea 
sistemică a componentelor limbii are un caracter „fracţionat”. Lim-
ba, ca „structură”, funcţionează prin sisteme, subsisteme, microsis-
teme1. Microsistemul lexico-semantic minimal cuprinde numai doi 
termeni (de ex., tâmplă „catapeteasmă” – tâmplar; faţă de masă 
– făţoaie, în unele graiuri din nordul Bucovinei). 

Teoria câmpului (de cuvinte) s-a dezvoltat, în principal, în 
două direcţii distincte: onomasiologică şi semasiologică. În cazul 
direcţiei o n o m a s i o l o g i c e  punctul de pornire este un concept 
(obiect, proces, fenomen) şi se cercetează raporturile dintre sem-
nificat şi diferiţi semnificanţi care îl exprimă. În s e m a s i o l o g i e 
punctul de pornire este un semnificant şi se studiază raporturile care 
unesc acest semnificant cu diferiţi semnificaţi pe care îl poate ex-
prima [Coşeriu 1962 b: 42]. Câmpurile „noţionale” ale lui J.Trier, 
numite şi câmpuri paradigmatice, li se opun câmpurile lui Walter 
Porzig, devenite „simple relaţii semantice” de tipul „verb + subiect 
intern, respectiv obiect” (de ex., a lătra – câine) [Kisch et alii: 29]. 
�	 	Unele	idei	ale	organizării	sistemice	a	lexicului	se	găsesc	la	lingvistul	rus	M.M.	Pokrov-
ski,	care	la	finele	secolului	al	XIX-lea	afirma:	„cuvintele	şi	sensurile	lor	nu	duc	o	viaţă	sepa-
rată	unul	faţă	de	altul,	ci	se	combină	(în	sufletul	nostru),	independent	de	conştiinţa	noas-
tră,	în	diverse	grupe,	drept	bază	pentru	grupare	servind	apropierea	sau	contrapunerea	
directă	după	sensul	principal”	[Покровский:	82].
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Asemenea perechi lexicale reprezintă fenomenul „solidarităţilor 
lexicale” [Kisch et alii: 37–45], numite şi câmpuri sintagmatice.

Pentru a stabili cu mai multă precizie raporturile sistemice în 
interiorul microsistemului lexico-semantic e necesar să se aplice şi 
metoda analizei semice (metoda componenţială).

Posibilităţi indubitabile de relevare a particularităţilor siste-
mice ale lexicului unei limbi (unui sistem lingvistic) poate oferi 
l e x e m a t i c a  coşeriană = semantica structurală) [Coşeriu 1962 
a: 37–45; Coşeriu 1962 b: 41–52]. „În lexematică, – subliniază E. 
Coşeriu, - este vorba exclusiv despre structurarea raporturilor de 
semnificare (singnificare)” [Coşeriu 1962 b: 41]. Evident, punctul 
de vedere lexematic nu trebuie să fie confundat cu punctul de vede-
re onomasiologic. Pe de altă parte, punctul de vedere lexematic tre-
buie să fie separat de punctul de vedere semasiologic. În semasio-
logie, raporturile care unesc un semnificant cu diferiţi semnificaţi 
pot fi atât intralingvistice, cât şi interlingvistice. Lexematica „se 
referă doar la semnificaţii lexicali ai unei singure şi aceleiaşi limbi 
f u n c ţ i o n a l e  (sistem lingvistic)”[Ibidem: 42]. Structurile lexe-
matice sunt fie paradigmatice, fie sintagmatice. În cel de al doilea 
caz se au în vedere solidarităţile lexicale [Ibidem: 37–45], despre 
care am pomenit mai sus.

Dialectologia are numeroase puncte de contact cu teoria câmpu-
rilor de cuvinte. Atentă la sistemul lingvistic individual (la idiolect 
ca sistem potenţial şi ca realizare de fiecare moment), dialectolo-
gia ajunge desigur la definirea unor graiuri şi dialecte ca „sisteme 
extraindividuale”. Pentru a se menţine la o cercetare ştiinţifică 
obiectivă dialectologia trebuie să ia primul contact cu fapte indivi-
duale de vorbire (parole) şi să le consemneze, în cursul anchetei, ca 
atare, în formele în care le-a conceput, fără a face selectări arbitra-
re. „Ulterior, însă, este necesar să ajungă la generalizări...; tocmai 
pentru aceasta este deosebit de important modul cum se desfăşoară 
prima etapă, de contact direct cu faptele” [Slama-Cazacu: 84–85]. 
Altfel spus, autenticitatea materialului, precum şi posibilităţile şi 
diversele aspecte de interpretare a rezultatelor anchetei dialectale 
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derivă, mai ales, din programul de care s-a condus dialectologul de 
teren la desfăşurarea anchetei.

Va fi suficient a aminti aici că în studiul Unele probleme teo-
retice ale Atlasului lingvistic moldovenesc R. G. Piotrovski, unul 
dintre fondatorii ALM, susţinea că obiectivele, pe care şi le-a 
propus acest atlas r e g i o n a l ,  sunt sugerate, în multe privinţe, 
de analiza hărţilor Atlasului lingvistic român (ALR), realizat sub 
conducerea lui Sextil Puşcariu, de Sever Pop şi Emil Petrovici, at-
las n a ţ i o n a l  ( g e n e r a l ) . Detalierea consta în introducerea, în 
Chestionarul ALM, a multor chestiuni legate nu numai de preciza-
rea isogloselor şi ariilor multor fenomene, dar şi de problematica 
„istorico-comparativă şi cea s t r u c t u r a l ă ” . În ceea ce priveşte 
vocabularul, se urmărea relevarea „numeroaselor microstructuri 
lexico-semantice”, specifice pentru multe graiuri, şi definirea „di-
namicii lor de evoluţie” [Пиотровский: 677–686].

În compartimentul lexical al chestionarului ALM figurează sub-
compartimente tematice (omul şi părţile corpului omenesc, rudenia, 
casa şi obiectele de uz casnic, agricultura, transportul, păstoritul, 
ţesutul, fierăria şi tâmplăria, plantele, păsările etc.) Aceste subdi-
viziuni includ multe chestiuni ce vizează microsistemele lexico-
semantice, raportate în special la varietăţi de obiecte „înrudite” (de 
ex., fierăstraie, ciocane şi maiuri, unelte de săpat, dălţi, curcubita-
ceie etc., etc.), care presupun asocierea unui semn cu alte semne ce 
derivă din asocierile privind lucrurile. Formularea celor mai multe 
chestiuni ţin de principiul onomasiologic, prin chestionar progra-
mându-se, întemeiat, o documentare lexicală onomasiologică. 

Materialul atât de amplu interpretat de către dialectologul de te-
ren, profesorul Vitalie Sorbală (1926–1979), se întemeiază în mare 
măsură pe microsistemele terminologice regionale, cuprinse în 
hărţile ALM. Este instructivă în acest sens comunicarea sa Studiul 
diacronic al structurii lexicului dialectal, prezentată la Congresul 
al XII-lea de filologie şi lingvistică romanică (Bucureşti, 1968), în 
care a fost analizată terminologia a două microsisteme: 1) „lăcustă 
– calul popii” şi 2) „greier – paing”. La raport au fost alăturate două 
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hărţi ce oglindesc raporturile de desemnare şi semnificare. Luând 
cuvântul la dezbateri asupra celor comunicate de dialectologul 
chişinăuian, Gh. Bulgar avea să menţioneze: „Foarte instructivă 
expunerea lui V. Sorbală care completează raportul profesorului G. 
Rolfs din şedinţa plenară şi pune în lumină unitatea limbii, varie-
tatea terminilor latini, sinonimia lor pe această arie a romanităţii” 
[Sorbală 1971: 355 – 360].

În toate studiile sale Vitalie Sorbală insistă asupra unei citiri şi 
examinări c o r e l a t e  a hărţilor lexicale, asupra relevării corelaţiei 
între sistemul referenţial (realii) şi denumiri în baza cercetării mi-
crosistemelor terminologice şi aplicării metodei „Wörter und Sa-
chen”. Axa în jurul căreia autorul încearcă să cerceteze evoluţia mi-
crosistemelor lexicale, în timp şi în spaţiu, o constituie a s o c i a ţ i a 
d e  i d e i , „transferul de termeni” de la o realie la alta [Sorbală 
2007: 5 – 12].

La articolele şi studiile lui Vitalie Sorbală, inclusiv la cele două 
teze de doctor elaborate pe baza ALM: 1) Dezvoltarea lexicului 
moldovenesc dialectal, susţinută la Universitatea „T.Gr. Şevcenko” 
din Kiev (1963), şi respectiv 2) Formarea şi dezvoltarea microsis-
temelor terminologice în graiurile moldoveneşti, susţinută la Ins-
titutul de Lingvistică, Secţia din Leningrad (Sankt Petersburg) a 
Academiei de Ştiinţe a URSS (1972), au fost alăturate hărţi lexicale 
onomasiologice (cele mai multe), hărţi ale unor microsisteme ter-
minologice [Pavel 2007: 120, 121, 143], care prezintă „corelaţia” 
(opoziţia) onomasiologică interlingvistică a unor termeni (elemen-
te ale microsistemului). Semnalăm şi unele hărţi semantice, ela-
borate în baza hărţilor onomasiologice [Ibidem: 144]. Rezultatele 
anchetei, înfăţişate pe hărţi, sunt prezentate prin simboluri (figuri 
geometrice). Asemenea hărţi au fost întocmite şi alăturate studiilor 
monografice şi de Vasile Pavel [Pavel 1973; Павел 1983] şi Valen-
tina Corcimari [Корчмарь].

Hărţi lexico-semantice (ale unor microsisteme terminologice) 
şi hărţi semantice pot fi realizate şi din perspectiva principiului se-
masiologic, a lexemei „cu cea mai mare amplitudine semantică, 
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componentă a „microcâmpului” [Толстой], principiu aplicat de G. 
P. Klepikova, N.V. Nikonciuk, V. Corcimari ş.a.

În cadrul aceluiaşi microsistem lexico-semantic un cuvânt 
desemnează doi sau mai mulţi referenţi diferiţi. Virtual, orice hartă 
lingvistică inclusă într-un atlas se integrează în mai multe aseme-
nea reţele fonetice, morfologice, derivaţionale sau lexicologice. 
Regretata colegă Magdalena Vulpe remarca, pe bună dreptate: 
„Un atlas lingvistic este mai mult decât o sumă de hărţi: reţeaua 
informaţională complicată ce se construieşte de la o hartă la alta 
multiplică în mod considerabil valoarea totală a datelor înmagazi-
nate”. De aici, necesitatea unei „citiri corelate” a hărţilor lingvis-
tice, teză ilustrată de autoare pe baza analizei comparative a unor 
hărţi din ALR şi NALR ce reflectă termenii (şi semnificaţiile lor 
concrete) (mă) pieptăn, (mă) perii, (mă) lau din acelaşi câmp se-
mantic [Vulpe: 226–249].

Posibilităţi evidente de interpretare onomasiologică a cuvinte-
lor în cadrul microsistemului lexico-semantic relevă studiul profe-
sorului Vasile Arvinte Din terminologia corpului omenesc: şold, 
coapsă, pulpă (pe baza ALR), concluzionând că cercetarea a confir-
mat justeţea orientării structurale în studierea vocabularului, prin 
tratarea cuvintelor în cadrul câmpului onomasiologic din care fac 
parte, fără a neglija însă independenţa relativă a fiecărui element şi 
raportul lui cu realitatea obiectivă [Arvinte: 439–445].

La lectură şi reflecţie adâncă îndeamnă remarcabilul studiu 
al domnului doctor profesor Ion Mării Harta lexicală semantică 
(2002). Pornind, pe de o parte, de la opera lui Sextil Puşcariu şi 
Antoine Meillet şi de la cele două (şi unice) „sisteme lingvistice” 
elaborate de Ferdinand de Saussure şi, respectiv, Eugeniu Coşeriu, 
iar, pe de altă parte, îndemnat şi ajutat „de ALR: de conţinutul 
acestei opere cu adevărat monumentale a limbii şi culturii româ-
ne” [Mării: 9], autorul studiului monografic precitat prezintă un 
„punct de vedere” (= teorie + metodă) original cu privire la l e c -
t u r a  şi i n t e r p r e t a r e a  hărţilor lexicale onomasiologice. Harta 
lexicală semantică (aşa cum este ea gândită şi elaborată de Domnia 



14  ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA * INSTITUTUL DE FILOLOGIE

sa) constituie produsul unei l e c t u r i  (exclusiv) s e m a n t i c e  a 
hărţilor lexicale onomasiologice neinterpretative. Lectura dintr-o 
perspectivă semantică a unor asemenea hărţi presupune: 1) A trata 
fiecare grai („punct lingvistic”) anchetat ca „limbă funcţională”, ca 
un (sub)sistem local al unei limbi istorice (sau al unei subdiviziuni: 
dialect, subdialect); 2) A considera hărţile lexicale onomasiologice 
ca elemente (părţi) dintr-un întreg (= câmp semantic) sau (când 
câmpul semantic a fost programat şi anchetat prin toate unităţile 
sale) ca elemente ale întregului şi, astfel considerându-le, a le citi 
nu izolat, atomistic, ci împreună, structural, comparativ; 3) A citi 
hărţile lexicale onomasiologice mai întâi punctual (intralingvistic), 
iar apoi areal (interlingvistic) [Ibidem: 21–39].

Prin astfel de lectură cercetătorul observă (şi interpretează) atât 
faptele de limbă funcţională („de structură”), cât şi faptele de limbă 
istorică. Pentru a nu practica „o falsă lectură” onomasiologică 
(sau semasiologică), e necesar ca lectura şi interpretarea realistă 
a documentării şi descrierii lexicale onomasiologice să se efec-
tueze din perspectiva „lexicologiei s i s t e m i c e  inaugurate de F. 
de Saussure” prin redescoperirea şi explicarea multimilenarului 
concept de „sistem” [Ibidem, p. 38-40]. Vorbind despre „dialecto-
logia structurală”, autorii Tratatului de dialectologie românească 
afirmă că dialectologia îşi sprijină cercetarea pe comparaţia hărţilor 
lexicale, „construieşte hărţi semantice” studiind „geografia câmpu-
rilor lexicale” [Tratat: 85].

În ciuda faptului că în domeniul vocabularului caracterul siste-
mic nu este, deci, atât de evident ca în cazul fonologiei şi morfo-
logiei, „orientarea structuralistă” începuse să câştige teren, după 
cum bine se ştie, şi în cercetările cu privire la lexic, tendinţă care 
s-a manifestat, la mijlocul secolului trecut, cu precădere în studiile 
onomasiologice, în care cuvintele sunt tratate ca elemente ale unor 
microsisteme, strâns legate de sistemele noţionale. Între acestea 
din urmă şi realităţile obiective (extralingvistice) pe care le reflectă 
există cele mai strânse raporturi, legate de natura procesului de 
cunoaştere ca reflectare, de mecanismul creării noilor denumiri 
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(cuvinte, sintagme terminologice), de evoluţia semnificaţiei cuvin-
telor vechi, de existenţa unei permanente tendinţe de asociere în 
limbă (vezi infra.). 

Analiza concretă a conţinutului semantic al cuvintelor aparţinând 
unor microsisteme lexico-semantice, prin aplicarea metodelor spe-
cifice ale geografiei lingvistice, dezvăluie în diferite graiuri da-
coromâne diferenţe regionale de sens (pepene „harbuz” – pepene 
„castravete”, pară „prăsadă, fructul părului altoit” – pară „fruc-
tul părului nealtoit”, grapă „grapă de mărăcini” – grapă „grapă, 
boroană de fier sau de lemn, cu colţi de fier”). Cercetarea cuvinte-
lor (de ex., copac, pom; coş, paner; căciulie, căpăţână, gămălie; 
turmă, cârd, cireadă; târg, piaţă, talcioc; pod, podeală, podea), 
componente ale unor microsisteme lexico-semantice, arată că, în 
general, doar unităţile lexicale cu forma internă netransparentă 
pentru vorbitori au dezvoltat, în jurul nucleului semantic, sensu-
ri conotative [Павел 1983: 125–147]. Termenii care exprimă, de 
pildă, cele două noţiuni – ficatul şi plămânii – formează un m i -
c r o s i s t e m  lexico-semantic. Aceasta decurge din faptul că în 
diverse zone geografice între lexemele constituente ale microsiste-
mului s-au stabilit raporturi evidente de interpătrundere, de transfer 
de termeni de la un referent la altul. Din descrierea hărţilor lexicale 
cuprinse în ALR şi ALM s-a observat că grupul lexico-semantic 
„ficat-plămâni” rămâne, în graiul viu, un microsistem deschis, di-
namic şi cu o structură proprie a elementelor lexicale. Cele două 
hărţi – ficat	şi plămâni – înfăţişează coexistenţa diacroniei în sin-
cronie. În decursul timpului, microsistemul dat, iniţial cu cei doi 
constituenţi de bază, ficat şi plămâni , s-a amplificat cu alţi termeni 
de sorginte diversă [Pavel et alii: 105–111]. 

Nu este cazul să insistăm aici asupra unor puncte de vedere 
exprimate cu privire la interpretarea onomasiologică a „câmpuri-
lor” (onomasiologice, semantice etc.). Reţinem însă constatarea 
generală că onomasiologia se află în situaţia paradoxală de a înre-
gistra numeroase lucrări cu caracter aplicativ şi de a număra „ex-
trem de puţine lucrări teoretice” [Scorobete: 555]. 
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Până la mijlocul secolului trecut la acest domeniu teoretic se fac 
doar referiri sporadice şi abia în deceniile următoare sunt semnala-
te o serie de studii (apărute în Occident), consacrate integral teoriei 
onomasiologice. Asemenea informaţii desprindem din constatările 
lui U. Ricken [Riecken: 3–23] şi Aurel Scorobete [Scorobete: 555-
567], care invocă şi sporirea contribuţiilor româneşti în această 
sferă de activitate ştiinţifică.

După opinia mai multor cercetători onomasiologia ar repre-
zenta un compartiment al lexicologiei. Alţi lingvişti sunt de părere 
că onomasiologia este o parte componentă a semasiologiei. În 
consecinţă obiectul şi sarcinile onomasiologiei – d i s c i p l i n ă 
l i n g v i s t i c ă  î n  d e v e n i r e  – rămân în multe privinţe confuze, 
înjumătăţite, neconturate şi nedezvăluite pe deplin. Am remarcat 
în alte lucrări că în ultimii ani faţă de teoria denominării (sau teo-
ria nominaţiei) se observă un interes susţinut. Fenomenului i se 
atribuie un sens larg. Semnalăm, în acest sens, cele două volume 
remarcabile, apărute în anul 1977, sub titlul comun Jazâkovaja 
nominaţija [Яз. ном. I – II]. 

În atenţia unor onomasiologi se află atât p r o c e s e l e  şi 
p r o c e d e e l e  denominării lexicale (derivarea morfematică şi 
semantică), cât şi d e n u m i r e a  (cuvântul, derivatul semantic, 
sintagma denominativă).

Unităţile de denominaţie (nominaţie) rezultă în urma unor proce-
se complexe şi ale condiţionării reciproce de natură semasiologică, 
lingvistică, psihologică, logică. Onomasiologia intersectează anu-
mite laturi sau sectoare ale lexicologiei, semasiologiei (semanticii), 
formării cuvintelor şi sintaxei, pe care teoria denominării trebuie să 
le delimiteze după conceptele ei de bază.

Unele aspecte relevante privind modul de abordare/tratare a fe-
nomenului şi procedeelor denominării, raportate (epistemologic) la 
g e o g r a f i a  l i n g v i s t i c ă ,  o temă de cercetare în preocupările 
noastre de mai mulţi ani, le-am examinat în monografia Denomi-
narea lexicală [Павел 1983] şi în câteva articole şi studii mai re-
cente . În acest context ţinem să subliniem că atlasele lingvistice 
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pot servi de sursă extrem de importantă pentru dezvoltarea teoriei 
denominării. E.Coşeriu afirma încă în anii ’50 ai secolului trecut că 
geografia lingvistică „a dat un nou impuls onomasiologiei”, contri-
buind în mod sigur la demonstrarea faptului că orice schimbare 
lingvistică porneşte de la un individ vorbitor [Coşeriu 1994: 52, 
71]. Conceptul de lingvistică a vorbirii Eugeniu Coşeriu îl pune, pe 
de o parte, în legătură directă cu crearea i n o v a ţ i i l o r , cu faza de 
selecţie, răspândirea şi adoptarea lor, deci, cu noţiunea de desem-
nare, de numire a lucrurilor în situaţii concrete, domeniu de cerce-
tare a onomasiologiei, iar, pe de altă parte, atunci când recurge la 
fapte, cu geografia lingvistică şi dialectologia [Ibidem: 51, 71].

La interpretarea inovaţiilor lexicale nu este suficient să ne 
limităm doar la modelele existente de formare a acestora prin mijlo-
cirea sufixelor, prefixelor etc. Omasiologia depăşeşte această stare 
de lucruri în domeniul de cercetare a formării cuvintelor, a creării 
inovaţiilor prin investigaţiile asupra p r e m i s e l o r  d e s e m n ă r i i 
obiectelor. Una din etapele principale ce precedă ataşarea afixu-
lui la radical o constituie m o t i v a r e a  l e x i c a l ă .  Noua formă 
de exprimare este determinată de găsirea semnului reprezentării 
obiectivului (a m o t i v e m u l u i )  care va sta la baza creării cuvân-
tului. F o r m a  i n t e r n ă  ca manifestare abstractă a motivemului 
constituie un criteriu relevant pentru stabilirea specificului naţional 
al idiomului lingvistic în domeniul vocabularului.

Principiul denominării se caracterizează printr-un anumit 
„a t a ş a m e n t  t e m a t i c ” . Potriviri de motiveme se constată şi 
în idiomuri diferite. În limbile română şi rusă, bunăoară, la baza 
denumirilor de profesii sunt puse aceleaşi modele semantice: „pro-
cesul muncii” > „persoană” (rom. vânzător, rus. продавец), „pro-
dusul muncii” (rom. cizme, rus. сапоги) ş. a.

Motivarea în cadrul aceloraşi g r u p e  l e x i c o - t e m a t i c e , 
aceloraşi sfere semantice, însă, are loc mai des la nivelul s e m n u -
l u i  m o t i v a n t  concret. Motivemul „culoare” pentru denumi-
rea ciupercii comestibile Cantharellus cibarius este unul şi acelaşi 
în limbile română şi rusă, în timp ce s e m n u l  c o n c r e t  al 
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reprezentării obiectului diferă în aceste limbi: comp. rom. gălbior, 
burete galben, rus. лисичка, literal „vulpiţă”, adică ciupercă de cu-
loarea vulpei. 

Forma internă reprezintă astfel un domeniu important în 
investigaţiile c o n t r a s t i v - t i p o l o g i c e , ale resurselor lexicale 
din diverse limbi, dialecte, graiuri. În acest domeniu de creativitate 
glotică (al denominării lucrurilor) constatăm p r o c e s e  c o r e l a -
t e  şi s t r u c t u r a t e  , deşi la prima vedere ele par a fi mai degrabă 
întâmplătoare [pentru detalii, vezi Pavel 2004: 419–422].

Un argument evident în susţinerea tezei expuse aici poate fi 
interesul ştiinţific indiscutabil al dialectologilor pentru alcătuirea 
h ă r ţ i l o r  m o t i v a ţ i o n a l e ,  o metodă inovatoare de interpre-
tare a datelor lexicale şi semantice, utilizată pentru prima dată la 
elaborarea Atlasului limbilor Europei (ALE), iar apoi şi în procesul 
de lucru asupra Atlasului Lingvistic Romanic (ALiR). „Caracterul 
arbitrar al semnului lingvistic, cu importanţa sa pentru aspectul 
funcţional al limbii, cu greu a mai lăsat loc pentru aspectul gene-
tic al limbajului, adică pentru studiul serios al motivaţiei. Văzută 
mai îndeaproape, totuşi, motivarea unui semn lingvistic nu se află 
în opoziţie cu arbitrarul său, atâta vreme cât alegerea unui anu-
mit motiv nu este obligatorie” [Viereck: 238]. Unii colaboratori 
la ALE afirmă, de asemenea, că „Elaborarea hărţilor lingvistice 
motivaţionale a fost impusă de constatarea unei „mentalităţi co-
mune” la vorbitori de limbi diferite, din cadrul unei familii sau al 
mai multor familii de limbi. Hărţile de motivaţie privesc dinamica 
limbii, punând în evidenţă un fenomen mai puţin studiat până în 
prezent: „motivarea semnului lingvistic este un proces permanent, 
vorbitorii „remotivând” semnul lingvistic atunci când raportul din-
tre acesta şi realitatea extralingvistică (referentul) se opacizează” 
[Saramandu et alii: 221].

În concluzie, cercetarea cuvintelor în cadrul microsistemelor 
lexico-semantice şi al grupelor lexico-tematice este deopotrivă 
importantă pentru punerea în evidenţă a caracterului de sistem al 
lexicului şi a dinamicii limbii în general.
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GRAIURI ROMÂNEŞTI ÎN ENCLAVELE DE EST	
OBSERVAŢII GENERALE

Vasile PAVEL

0. La nord şi răsărit, dincolo de frontierele actuale ale celor 
două state româneşti – România şi Republica Moldova – trăiesc, 
în mase compacte şi în directă continuitate teritorială, românii 
maramureşeni, bucovineni şi moldoveni (resp. transnistreni). Gru-
puri mari de români se mai găsesc în numeroase sate situate la 
răsărit de Bug şi de Nipru, în Caucaz, în Asia Centrală şi în Extre-
mul Orient al Federaţiei Ruse. 

Cercetarea graiurilor româneşti vorbite în Republica Moldova 
şi în medii aloglote implică, mai întâi, abordarea unor aspecte so-
ciolingvistice, deoarece între structurile sociale şi cele lingvistice 
există un raport de interdependenţă.

1. Graiurile româneşti din stânga Prutului şi, mai ales, cele 
vorbite pe teritoriul de azi al Ucrainei cunosc o evoluţie inegală 
datorită condiţiilor social-politice diferite in care s-au dezvoltat. 

Timp de 106 ani, din 1812, când teritoriul dintre Prut şi Nistru a 
fost anexat de Rusia, şi până în 1918, când s-a realizat unirea Basa-
rabiei cu România, şi apoi 50 de ani, între 1944 şi 1991, când acest 
spaţiu a aparţinut fostei Uniuni Sovietice, românii basarabeni nu 
au beneficiat din plin de cunoaşterea limbii române literare în mod 
instituţionalizat, deoarece limba rusă era limba oficială.

Românii din Transnistria, făcând parte, între 1924 şi 1940, din 
fosta RASS Moldovenească, au fost supuşi influenţei limbii ruse 
un timp mai îndelungat şi într-o măsură mai accentuată.

Cu toate că politica lingvistică dusă în timpul dominaţiei regimu-
lui totalitar sovietic a avut repercusiuni grave în special asupra n i -
v e l u l u i  d e  c u n o a ş t e r e  a românei literare de către populaţia 
din Republica Moldova, unde majoritatea o reprezintă cele peste 
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trei milioane de români, frontiera politică dintre România şi terito-
riul din stânga Prutului nu a devenit şi frontieră lingvistică.

Graiul vorbit continuă să reprezinte cea mai importantă „forţă 
de coeziune” şi are un rol primordial în păstrarea unităţii poporului 
român. Acum 70 de ani, într-un studiu consacrat graiului din Ba-
sarabia, din nordul Bucovinei şi din Transnistria, Sever Pop afirma 
că forţa limbii noastre se manifestă în direcţia unei unităţi lingvis-
tice remarcabile, a unei reacţiuni puternice împotriva limbilor 
înconjurătoare, a unei conservări a patrimoniului lingvistic, trans-
mis pe cale orală, din generaţie în generaţie, şi în direcţia asimilării 
elementelor străine din teritoriul locuit de români [Pop: 424–426].

Afirmaţiile lui Sever Pop nu şi-au pierdut actualitatea; graiurile 
moldoveneşti din stânga Prutului nu au evoluat, după 1812, în sens 
diferit în raport cu celelalte graiuri dacoromâne. În ciuda faptului 
că majoritatea vorbitorilor de limbă română sunt bilingvi, iar în 
vocabularul lor au pătruns o serie de elemente slave (ruseşti mai 
ales), aceştia nu şi-au pierdut limba maternă. În condiţiile specifice 
unei situaţii de bilingvism, funcţiile sociale ale limbii materne a 
românilor au fost, însă, limitate.

Chiar dacă şi astăzi, în Republica Moldova, sunt impuse, prin 
constituţie, conceptele antiştiinţifice de „popor moldovenesc” şi de 
„limbă moldovenească”, majoritatea populaţiei de la est de Prut 
are convingerea că aparţine naţiunii române şi că limba vorbită de 
aceasta este româna. Graiul lor, păstrat de la strămoşi, reprezintă 
totodată expresia de netăgăduit a continuităţii teritoriului de limbă 
română [Pavel 1998 a: 173–175].

Cele relatate mai sus pun în lumină doar unele aspecte ale 
situaţiei sociolingvistice din Republica Moldova, care, graţie lup-
tei pentru renaşterea naţională din ultimele două decenii, cunoaşte 
o ameliorare. Mai amănunţit vezi [Berejan: 73–136].

2. În continuare, ne vom referi la contextul socio- şi etnocultural 
în care evoluează graiurile româneşti vorbite în Ucraina şi Rusia, în 
medii propriu-zis aloglote.
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În linii generale, distingem: a) graiuri româneşti din arii l a t e -
r a l e  şi b) graiuri româneşti din arii i z o l a t e . Din primul grup 
fac parte graiurile din zonele limitrofe româno-ucrainene. Ca şi în 
Republica Moldova, în aceste zone funcţionează, de regulă, şcoli 
cu predare în limba română. În grupul al doilea includem graiu-
rile insulare ale unor aşezări româneşti din Ucraina, Caucaz, Asia 
Centrală şi din Extremul Orient al Federaţiei Ruse, în care şcolile 
naţionale lipsesc cu desăvârşire.

2.1. Cele aproximativ 15 sate româneşti din nordul Tisei (Ucrai-
na) au făcut parte din Maramureşul istoric. În trecut Maramureşul 
lingvistic românesc de la nord de Tisa înfăţişa o arie mult mai 
extinsă decât în zilele noastre. Nordul Maramureşului cuprindea 
peste 40 de sate, românii reprezentând 90 la sută ,

Populaţia românească de azi din nordul Tisei şi-a păstrat graiul 
matern şi conştiinţa de sine a identităţii naţionale. Aici funcţionează 
şcoli româneşti. Limba literară nu-şi exercită, însă, nici pe departe 
toate funcţiile socioculturale. Vocabularul este influenţat de limbile 
maghiară, rusă, ucraineană.

2.2. Schimbări esenţiale, în sensul reducerii numărului de vor-
bitori de limbă română, au avut loc şi în zona de contact intens, 
uman şi lingvistic, între românii şi ucrainenii din nordul Bucovi-
nei şi din fostul judeţ Hotin. Destinul graiului românesc din aceste 
teritorii, de asemenea româneşti, a fost determinat îndeosebi de 
schimbările demografice care au parvenit de la 1775 şi 1812 în-
coace, precum şi de politica lingvistică a imperiilor habsburgic şi 
rus. Şi în aceste teritorii procesul de deznaţionalizare s-a soldat 
cu o restrângere a ariei cu localităţi româneşti. Ţinutul Herţa din 
fostul Regat până în 1940 (azi în regiunea Cernăuţi, Ucraina) este 
locuit de români (circa 93%) care continuă să vorbească şi să scrie 
româneşte. În şcoală şi în biserică se foloseşte, cu precădere, limba 
română.

În regiunea Cernăuţi în 1940 funcţionau 113 şcoli cu predarea 
disciplinelor în limba română, pe când astăzi – numai 87 de şcoli.
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2.3. În sudul Basarabiei, care în prezent face parte din reg. Ode-
sa (Ucraina), graiul românesc se confruntă cu mozaicul de graiuri 
ucrainene, bulgăreşti, ruseşti.

În această zonă funcţionează doar 18 şcoli româneşti, foarte 
puţine în raport cu numărul de circa 40 de localităţi cu populaţie 
românească sau majoritar românească.

2.4. O situaţie sociolingvistică deosebit de specifică o reprezintă 
localităţile de pe malul stâng al Nistrului. În perioada 1924–1940 
s-a încercat a ridica la rang de limbă literară graiul local. Limba 
română literară era considerată „limbă burgheză”. Bunăoară, se 
încerca a înlocui terminologia tradiţională cu regionalisme, cu 
unităţi lexicale ruseşti sau ucrainene, cu vocabule născocite sau 
plăsmuite după modele ruseşti. Este tocmai ceea ce profesorul 
Eugen Coşeriu numeşte drept aspect negativ al „activităţii orien-
tate spre constituirea unor limbi regionale”. Realitatea glotică din 
Basarabia şi din stânga Nistrului unde locuiesc români moldoveni 
a fost întotdeauna cea românească, dar vorbirea locală continuă 
să fie interpretată (în fond, de nespecialişti) în spirit dezbinatoriu, 
antiromânesc. Încă în RASSM, la comanda Moscovei, s-a încer-
cat a zămisli o limbă „cultă” (scrisă), chipurile, care, după cum 
se credea, nu are nimic cu româna. În realitate, nu mai era măcar 
„dialectală moldovenească”, ci un s u r o g a t  de grai, şi nicidecum 
un viu grai moldovenesc. Drept model al unui asemenea mijloc de 
comunicare este „Gramatica moldovenească (partea I, Fonetica şi 
Morfologhia), Tiraşpolea, anu 1930. Autorul ei, Leonid A. Madan, 
afirmă că „Gramatica linghii în temelii s-alcătuieşti după vorba jii 
a norodului” şi că „limba moldovenească, în cari grăieşti amu no-
rodu moldovenesc, este limba sânistătătoari, diosăghitâ de limba 
românească” („Pricuvântarea avtorului”, p. XI-XII). El încearcă 
„a crea” un alt metalimbaj gramatical, o terminologie „diosăghitâ 
di limba românească”, de exemplu: sloguri „silabe”, căderi „caz”, 
lojiturâ „accent” ş. a. Încercările oficialităţilor din fosta R A S 
S.M, rămase de pomină, au eşuat. Din păcate, şi astăzi diriguitorii 
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aşa-zisei Republici Nistrene Moldoveneşti stăruie în perpetuarea 
aceloraşi idei ciudate propagate în R A S S M. Cele mai multe şcoli 
naţionale sânt din nou aduse la alfabetul rus. Totuşi, şi în această 
regiune ţăranii rămân a fi principalul păstrător al graiului străbun.

2.5. Teritoriile limitrofe cu graniţele politice de azi ale celor 
două state româneşti constituie astfel vădite zone de interpenetraţie 
etnică şi glotică. Dar în aceste zone românii locuiesc mai mult sau 
mai puţin în mase compacte şi fără a-şi întrerupe, definitiv şi pentru 
perioade îndelungate, legăturile cu vorbitorii de limbă română din 
imediatele regiuni din Ţară sau/şi din Republica Moldova. E unul 
dintre factorii importanţi întru dăinuirea graiului românesc [Pavel 
1998 b: 60–62].

3. Alta este situaţia sociolingvistică actuală a românilor din zo-
nele îndepărtate geografic de metropolă.

Graiurile româneşti de la est de Prut şi cele insulare din spaţiul 
aloglot de răsărit au fost cercetare în perioada 1957-1965 în ve-
derea elaborării Atlasului lingvistic moldovenesc (ALM), operă 
fundamentală, avându-i autori pe Rubin Udler, Victor Comarniţchi, 
Vasile Melnic şi Vasile Pavel. Neexistând în Ţară nici un titlu de at-
las regional cu titlul, să zicem, Atlas lingvistic bănăţean (muntean, 
transilvănean), nu putea fi justificată în continuare în nici un fel 
publicarea noului material cu denumirea ALM. Atlasul lingvistic 
român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, vol. 
I, 1993 şi vol. II, 2008 de Vasile Pavel, vol. III, 2002 de Vasile 
Pavel, Valeriu Sclifos şi Constantin Strugăreanu, vol. IV, 2003 de 
Vasile Pavel, Valentina Corcimari, Albina Dumbrăveanu, Valeriu 
Sclifos, Stela Spînu şi Rubin Udler (ALRR. Bas.) reprezintă o 
continuare directă a ALM, o reluare, sub un titlu revăzut, a unui 
material necartografiat în ALM.

În enclavele din uriaşul spaţiu slav de răsărit comunităţile 
româneşti trec prin grele şi fatale încercări ale înstrăinării de limba 
maternă şi de neam. Se rup firele memoriei între generaţii, sunt ui-
tate rădăcinile lor, datinile, tradiţiile, locurile sfinte ale strămoşilor. 
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În prezent în aceste enclave conaţionalii noştri sunt în mare parte 
asimilaţi. Cu atât mai mult, înregistrarea unor probe de grai româ-
nesc vorbit în medii alogene de răsărit a constitut o sarcină urgentă 
a dialectologilor.

În cele ce urmează ne vom referi în special la graiurile din sa-
tele Dikivka, Subotţi, Gruzkoie, Kanij, Martonoşa (reg. Kirovo-
grad) şi Bolişaia Serbulovka, Constantinova, Alexandrovka, Novo-
grigorievka, Şerbani (reg. Nikolaev) (vezi infra), Voloşskoie (reg. 
Dnepropetrovsk), Novoignatievka, Bairak (reg. Doneţk), Trioţkoie 
(reg. Lugansk), situate în estul Ucrainei, Moldovanskoie, Trudo-
voi (Solonţî), Şabanovskoie şi Moldovanovka (ţinutul Krasnodar, 
Federaţia Rusă), situate în nord-vestul Caucazului. Observaţiile se 
bazează pe noile anchete dialectale de tip Arhivă fonogramică a 
limbii române (AFLR) efectuate de semnatarul studiului de faţă 
între 12 şi 18 august 1996, în Caucaz; de echipa de cercetători de la 
Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti” din Bucureşti 
şi de la Institutul de Lingvistică din Chişinău, între 8 şi 17 iunie 
1998, în regiunile Kirovograd şi Nikolaev; de echipa de dialecto-
logi de la aceleaşi instituţii şi de la Institutul de Limbă Ucraineană 
din Kiev, între 29 septembrie şi 5 octombrie 1998, pe cursul infer-
ior al Niprului şi în Donbas.

3.1. Documentele istorice atestă că păstori români ardeleni (un-
gureni) au venit în ţinuturile de peste Nistru încă de la sfârşitul 
sec. al XIII-lea, au format acolo sate româneşti, iar unii păstori au 
pornit cu timpul mai departe, ajungând până în Caucaz. Mai târziu, 
mai ales în sec. al XVIII-lea, peste primele valuri de colonişti s-au 
suprapus alţi români din Principatele române, unii venind tocmai 
dinspre Arad [Meteş: 59–65].

Istoria aşezărilor româneşti de la răsărit de Nistru s-a aflat 
în atenţia lui Ion I. Nistor. În lucrarea sa Românii transnistreni, 
publicată la începutul sec. XX, istoricul român menţiona: „Este o 
datorie a conştiinţei româneşti să se întrebe cine sânt aceşti Româ-
ni, de unde vin ei, când au descălecat acolo, care este soarta lor în 
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prezent şi care sânt aspiraţiile lor în viitor” [Nistor 10: 151]. Aceste 
opinii Ion I. Nistor le atribuia în egală măsură şi la istoria românilor 
din sud-estul Ucrainei şi Caucaz. Problema dată nu 1-a preocupat 
în special, dar unele idei expuse de el în lucrarea citată mai sus pun 
în lumină şi anumite momente din istoria emigrării românilor la est 
de Bug, Nipru şi în Caucaz. 

3.1.1. În cursul secolului al XV-lea şi al XVI-lea, grupuri de 
români se strecurară peste Nistru ca păstori şi agricultori, ca ostaşi, 
pribegi politici şi ca robi, mânaţi de tătari [Nistor 10: 158]. Tot 
Nistor susţine că în urma războiului ruso-turc din 1737–1739, 
când generalul rus Munnich „ocupă Moldova”, mulţi moldoveni 
„erau transportaţi în Rusia” şi că „cetele mai numeroase formau 
sate româneşti în regiunile de dincolo de Bug”; numărul slobo-
ziilor româneşti de acolo sporea mereu prin aşezarea, în deceniile 
următoare, de colonişti „veniţi de bună voie” din Principate, căci 
„agenţi de emigrare de tot felul mişunau în toate colţurile ţării”, 
„regiunea transbugiană” cuprinsă de „bărbaţi capabili de a purta 
arma” (aduşi „din Moldova” între 1753-1765 de polcovnicul Vasile 
Lupu zis Zverov) forma „un fel de graniţă militară contra atacuri-
lor turceşti şi tătăreşti”, graniţă încredinţată mai ales „Cazacilor 
de Bug”. Sprijinindu-se pe unele afirmaţii ale lui Zamfir Arbore, 
Ion I. Nistor precizează că în 1783 numărul familiilor româneşti 
de la est de Bug „spori la 2000 cu 10.000 suflete, formând 1500 de 
gospodării cu 15 biserici româneşti” [Nistor 10: 98–99].

3.1.2. Acad. V. F. Şişmariov susţine ideea unor „strămutări 
spontane de moldoveni” (mai rar, şi de transilvăneni şi munteni) 
în câmpiile semipustii de dincolo de Bug, până spre coasta Mării 
Azov şi Crimeea, datate de prin sec. al XVI-lea şi al XVII-lea. 
Savantul rus vorbeşte pe larg şi de aşezările militare şi civile de 
„volohi” la hotarul din sudul Rusiei, fondate mai ales pe la mijlocul 
secolului al XVIII-lea, şi relatează că în Serbia Nouă de dincolo de 
Bug, în 1752, s-a stabilit cu regimentul său de husari (aceştia . erau 
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„volohi”) colonelul Harvat (Horwath ot Kurticz) [Шишмарев: 
12–90].

3.1.3. Cele două volume de largi proporţii, sub titlul Românii 
de la est de Bug de Anton Golopenţia, editate de Prof. Dr. Sandal 
Golopenţia (Bucureşti, 2006), aduc în faţa cititorilor „o cercetare 
şi o realitate demografic-sociologică”, ambele datând din anii celui 
de-al Doilea Război Mondial. Cercetarea, pusă sub conducerea lui 
Anton Golopenţia, a fost întreprinsă de o echipă a Institutului Cen-
tral de Statistică din Bucureşti şi viza identificarea românilor de la 
est de Bug [Golopenţia].

Discipol al prof. Dimitrie Gusti (1880-1955), ca şi Anton 
Golopenţia (1909–1951), care a murit la închisoarea de la Ji-
lava, Henri H. Stahl (1901–1991), Traian Herseni (1907–1981) 
şi alţii, Anton Raţiu ne prezintă în lucrarea sa Românii de la est 
de Bug (Bucureşti, 1996) rezultatele uneia dintre cele mai inte-
resante cercetări etnosociologice şi folclorice, cu informaţii de o 
excepţională valoare privind viaţa, tradiţiile şi spiritualitatea româ-
nilor de la est de Bug [Raţiu].

3.1.4. În reţeaua de 240 de puncte cartografice din Atlasul ling-
vistic moldovenesc (ALM) şi Atlasul lingvistic român pe regiuni. 
Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR. Bas.), care este 
o continuare directă a ALM, o reluare – sub un titlu revăzut, adec-
vat – a unui material necartografiat în ALM, au intrat următoarele 
şapte localităţi româneşti transbugiene, din cele zece la care urmea-
ză să ne referim în studiul de faţă, şi anume: Bolşaia Serbulovka 
(pct. 48), Novogrigorievka (pct. 165), Martonoşa (pct. 213), Gru-
zkoie (pct. 232), Subotţî (pct. 233) şi Dikivka (pct. 234), anchetate 
în 1960, şi Alexandrovka (pct. 210), anchetate în 1964. Comunei 
Martonoşa i se mai spune până în prezent şi Osima (< rus. Vosimaia 
rota „compania a opta”), iar comunei Kanij, tot românească, i se 
mai spune Deseata (< rus. Deseataia rota „a zecea companie”).

3.1.5. De la anchetele realizate pentru ALM (respectiv, ALRR. 
Bas.) în regiunile de sud-est ale Ucrainei au trecut mai bine de pa-
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tru decenii. Situaţia graiurilor româneşti din aceste zone se schimbă 
simţitor. Scade încontinuu numărul vorbitorilor de grai românesc. 
Mulţi dintre conaţionalii noştri sunt asimilaţi. Copiii, adolescen-
ţii, tinerii (doar cu unele excepţii pentru fiecare localitate) nu mai 
vorbesc româneşte. Întrebându-i pe interlocutorii noştri de vârsta a 
treia în ce limbă vorbesc în casele lor, ei răspund că vorbesc mol-
doveneşte, dar părinţii vorbesc cu copiii în ucraineşte ca să înveţe 
mai bine la şcoală. Menţionăm în acest context că în localităţile 
avute în vedere nu există şcoli în limba română (ele au existat, cu 
intermitenţe, doar prin deceniile ‘20–’50 ale secolului trecut). Cu 
atât mai mult, aflându-te la românii de la Bug sau Nipru, prin sate-
le fondate de ei cu aproximativ trei secole în urmă încerci, totuşi, 
un sentiment tulburător de revelaţie pentru faptul de a lua act, pe 
viu, de persistenţa graiului românesc, arhaic sub mai multe aspecte, 
deşi îndepărtat geografic de metropolă, ba încă de atâta amar de 
vreme. Mulţi dintre intelectuali înţeleg că fără şcoală în limba ma-
ternă conaţionalii noştri de prin acele ţinuturi „se vor topi pe zi ce 
trece...”. O profesoară de istorie din Gruzkoie, fiind întrebată: „Ce 
credeţi că se mai poate întreprinde pentru salvarea moldovenilor de 
aici?”, a răspuns: „Am fost uitaţi de toţi..., nimeni nu se interesează 
de soarta noastră. Ne topim pe zi ce trece... Lipsesc învăţători, n-
avem literatură” [Gorda: 55]. La Martonoşa, mai ales, am consta-
tat că părinţii, cadrele didactice, autorităţile îşi doresc revenirea la 
şcoala românească („moldovenească”), care a existat până în 1952 
(după spusele sătenilor).

În localităţile cercetate, româna literară, bineînţeles, nu este cu-
noscută. Conversaţiile au fost întreţinute cu informatori de ambele 
sexe, dar aproape în exclusivitate cu subiecţi din generaţia vârstni-
că. Motivele sunt cunoscute. 

3.2. Graiurile descrise din zona transbugiană sunt de tip mol-
dovenesc. Ele se caracterizează printr-o serie de trăsături, care în 
multe privinţe sunt comune cu particularităţile altor graiuri insulare 
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din sud-estul Ucrainei [Pavel 1998 b: 63-64]. În parte, şi cu cele 
din aria laterală, precum este Transnistria [Marin et alii: 69–155].

Prin poziţia lor izolată de arealul dacoromân, graiurile de la 
est de Bug se disting, în primul rând, prin vocabularul împănat 
cu unităţi lexicale şi expresii împrumutate din limbile de contact 
(ucraineană şi/sau rusă) şi prin varietatea lor lexicală, manifestată 
în multiple planuri:

conservarea unor cuvinte, expresii, forme vechi sau mutaţii de 
sens: fag “fagure” (vezi: Anexă, hărţile 128, 471), fanină „făină”, 
anină „nisip”, prost „simplu”, acolé „aici, de aici, prin aceste lo-
curi”, vac „viaţă”, „secol”, vornic „vornicel (la nuntă)”, bărbătoi 
„bărbat”, adăura „a doua oară”, carte „scrisoare”; 

dezvoltarea unor „serii heteronimice” [de „sinonimie geografi-
că”] din împrumuturi de provenienţă ucraineană şi rusă, din unităţi 
lexicale regionale (dialectale), specifice acelui ţinut, din calcuri 
lingvistice: hiriş „numaidecât”, „mereu”, femeie încărcată „femeie 
gravidă”, zburătoriu, domovic „strigoi”, hulene „petrecere, distrac-
ţie”, súşă, jarótă „secetă”, cuharcă „bucătăreasă”, bucvă „literă”, 
puhă „bici”, jórnă „râşniţă”, a jirnui „a râşni”, a-i sta (cuiva) rău: 
„i-o stat rău” „a i se face rău”, trăieşte „locuieşte”, se aude miros 
„miroase”, la trei ceasuri de noapte „la ora trei noaptea”;

utilizarea construcţiilor ruseşti sau ucraineşti în exprimarea anu-
lui: la noi în soroc pervâi god, cân s-anceput voinaua; în tridţati 
tretii ni-o stricat biserica;

utilizarea din abundenţă a expresiilor ruseşti sau ucraineşti de 
tipul: primerno „aproximativ”, tocino „(în mod) exact, precis, fix”, 
abó „deoarece”, „sau”, gde-to „undeva, pe undeva”, dopustim „ad-
mitem”;

lipsa neologismelor de tipul tren, gară, oraş, creion, caiet, 
literă, spital, stradă, sincer, subtil, a traversa şi multe altele.

Vorbirea dialectală a românilor statorniciţi la est de Bug îşi 
găseşte multe afinităţi cu graiurile de pe malul stâng al Niprului, 
iar în anumite privinţe şi cu alte graiuri româneşti de tip nordic: 
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miniştérgură ,,şervet”, şanti, vornic, liubeşte „iubeşte”. Notăm în 
această ordine de idei doar câteva particularităţi fonetice şi morfo-
logice: (eu) u!ít, (tu) u!íţi, (el, ea) u!ítă (lat. oblito), (eu) puç „(eu) 
pun”, (eu) spuç „(eu) spun”, (eu) viç „(eu) viu”, pâr „până”, fenom-
enele acestea fiind frecvente atât la est de Bug (reg. Kirovograd şi 
Nikolaev), cât şi în Transnistria, adică în spaţiul dintre Nistru şi 
Bug.

4. Câteva observaţii generale despre graiurile româneşti de pe 
cursul inferior al Niprului, din Donbas şi Caucaz.

Pe baza arhivei de manuscrise ale lui V. F. Şişmariov s-a consta-
tat că satul Voloşskoie a fost întemeiat în anii 1770–1771, satul 
Troiţkoie – în 1778, satul Bairak – în 1779, satul Novoignatiev-
ka – în 1780–1782. Localitatea Voloşsckoie este situată nemijlo-
cit pe malul drept al Niprului. Aici locuiesc „urmaşii volohilor, 
„capturaţi” ca robi de tătari „la zidurile Oceakovului”. În 1793 la 
Voloşskoie au mai venit şi un grup de munteni. În Novoignatievka 
locuiesc „urmaşii moldovenilor”, originari de prin „părţile Dunării 
de Jos”, care s-au stabilit, ca ciobani mai întâi în Crimeea, iar 
apoi, devenind „robi ai tătarilor”, s-au aşezat cu traiul în Bazinul 
Doneţkului. Toate aceste patru comune sunt considerate „aşezări 
civile” [Шишмарев: 37, 39]. Cosângenii noştri de pe cursul in-
ferior al Niprului şi din Donbas îşi zic „moldoveni”, dar mai sunt 
numiţi (mai ales de către populaţia din zonă) şi „volohi”, iar limba 
lor – „limbă moldovenească” sau, mai rar, „limbă volohă”.

Satele Moldovanskoie, Trudovoi, Şabanovskoie şi Moldovano-
vka din nord-vestul Caucazului sunt fondate prin anii 1850–1860 
de către basarabeni veniţi prin părţile locului la pământ „liber”. 
Numele de „voloh” ei nu-1 cunosc.

4.1. Numărul vorbitorilor de limbă română a scăzut în mod ver-
tiginos în toate satele cercetate recent. Procesul de deznaţionalizare 
este foarte avansat. Propriu-zis, copiii, tinerii şi persoanele de vârs-
ta a doua, cu mici excepţii, nu mai vorbesc româneşte, ci ruseşte 
şi/sau ucraineşte. Cei din generaţia a treia ne mărturiseau cu nostal-
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gie: noi prăpădim limba şi obâcea (obiceiul), vorghim scârnav. Pe 
tot parcursul dezvoltării lor în „zonele paraşutare” graiurile descri-
se au fost private de imboldul normelor limbii literare. Doar în anii 
´30 ai secolului trecut în unele sate (Novoignatievka, Moldovans-
koie) au funcţionat şcoli cu predare în „limba moldovenească”. Un 
informator din Voloşskoie, pe nume Grigore Ceban, ne spunea că 
la-nceput pochi o fost moldoveni. Asemenea mărturisiri au făcut şi 
subiecţii din Moldovanskoie. Prin anii 1936–1939 comuniştii au 
distrus bisericile, dar cei mai mulţi enoriaşi şi-au păstrat credinţa. 
Acelaşi subiect din Voloşskoie, în vârstă de 75 de ani, ne-a arătat o 
veche şi frumoasă icoană, pe care i-a dat-o pentru păstrare preotul 
din sat atunci când a fost stricată biserica. 

4.2. Graiurile din estul Ucrainei şi din Caucaz se caracterizează 
printr-o serie de trăsături, care în multe privinţe sunt comune cu 
particularităţile altor graiuri din ariile izolate de răsărit.

Atestarea stadiului t’, d’ <p, b + ie, i: t’itâ, „pită”, t’eli „pie-
le”, st’i  „spini”, t’isat „pisat”, t’ept „piept”, d’ini „bine”, vrad’i
i „vrabie”, od’eli „obiele” în locul formelor cu k’, g’ (întâlnite în 

spaţiul geografic al Moldovei istorice: k’itâ, g’ini etc), care uneori 
au fost înregistrate şi în graiurile din Caucaz sau în cele din es-
tul Ucrainei. Consoanele palatale k’, g’ sunt, de asemenea, deseori 
atestate în faza t’, d’: uret’i „ureche”, t’em „chem”, t’e!i „cheie”, 
d’em „ghem”, d’indî „ghindî” (vezi şi ALM 1/2, h.237–239, 246–
252).

Frecvenţa mare a calcurilor: la două ceasuri de noapte după tra-
ducerea din rusă a expresiei в два часа ночи; s-aude miros prezintă 
imitarea sintagmei ruseşti слышен запах; lung fierbem după rus. 
долго варим (Voloşskoie).

Abundă expresiile ruseşti de tipul: toje „de asemenea, şi, la fel”, 
primerno „aproximativ”, gde-to „undeva, pe undeva”, tocino „(în 
mod) exact, precis, fix”, daje „chiar, până şi” hoä, hotea „deşi, cu 
toate că, chit că”, srazu „dintr-o dată, foarte repede, imediat, pe loc; 
deodată, simultan”, dopustim „admitem” etc. 
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Propriu-zis, astfel de neologisme ca spital, creion, caiet, oraş, 
stradă, tren, gară, orăşean, scrisoare, pantofi, geantă şi multe al-
tele, devenite în arealul dacoromân cuvinte obişnuite, în graiurile 
din zona cercetată lipsesc cu desăvârşire.

Vorbirea dialectală a românilor statorniciţi pe cursul inferior al 
Niprului şi în Donbas îşi găseşte afinităţi cu graiurile de pe cursul 
inferior al Dunării (respectiv, din sud-vestul Basarabiei), precum 
sunt cuvintele magaz „beci”, peşkir „ştergar”, crastaveţ „castra-
vete”, darag „dărac” (vezi: Anexa, h. 137), iar alteori numai cu 
graiurile din Transnistria (ciolan „carne”, miniştergură „şervet” 
sau cu cele de la est de Bug (acolé, „aici, hériş „mereu, întruna”, de 
origine necunoscută”.

Menţionam unele forme specifice, în fond, graiurilor din Bazinul 
Doneţk (având în vedere reţeaua ALM): básmă „basma” (Troiţkoie), 
cúmătră „cumătră” (Voloşskoie), o accentuare deosebită; fenome-
nul epentezei în cuvinte ca girec „grec”, Wiresc „cresc”, sikirii „si-
criu”; abó „sau”, conjuncţie de origine ucraineană; forme arhaice 
ahmú „acum”, frecvent întrebuinţată de vorbitorii din zonă, a be-
teri (beterim) „a termina”, nică duh „absolut nimic”, (iau) sama 
„înţeleg”, tindeW < lat. tindicula “vergea de lemn sau fier, cu dinţi 
la ambele capete, cu ajutorul căreia se ţine întinsă pânza, când se 
ţese” (vezi: Anexă, h. 169).

5. Cercetările la faţa locului, pe care le-am efectuat în vara lui 
1996 în aşezările româneşti din nord-vestul Caucazului, ne mai 
oferă încă tulburătoare revelaţii de a lua act, pe viu, de persistenţa 
graiului românesc vorbit în mediu alogen. În afară de cele patru 
sate indicate mai sus, la vreo 10 km de Şabanovskoie este situată 
localitatea Thamahá (Tamoşinca), iar în Abhazia – satul Moldovka, 
unde de asemenea locuiesc cetăţeni de etnie română.

În 1863 au părăsit Basarabia peste o sută de familii plecând spre 
Kuban, unde au fondat la poalele Munţilor Caucaz, pe malul râului 
Ghecepsân, satul care poartă azi numele oficial de Moldovanskoie 
(Moldovanka, Supsân), cu un număr de circa 500 de gospodării. 
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Este cea mai mare aşezare românească din Ţinutul Krasnodar, 
unde şi graiul românesc, datinile, tradiţiile se păstrează mai bine. 
Călătoria cu carele cu boi a durat vreo trei luni de zile. Au tre-
cut prin zona semipustie a Hersonului şi a Donului, ducând în ca-
rele lor copiii, unelte de muncă (plugul, grapa, râşniţa), puieţi de 
pomi fructiferi, butaşi de vie, seminţe. Relieful, solul fertil, clima 
favorabilă din zonele, unde s-au aşezat, le aminteau de baştină. Ro-
mânii basarabeni au defrişat aici păduri, au plantat livezi şi vii, 
au făcut fântâni de piatră cu ghizdele, cu cumpănă sau cu cicârâc 
(val de fântână), au ţesut lăghicere (lăicere), paratare (peretare) şi, 
bineînţeles, pânză pentru cămeşi. Zoleau şi ghileau pânza la râpă. 
Au avut şi oi multe: Tata meu o avut o sută de oi, ne spunea Anica 
Bogza, în vârstă de 80 de ani.

Acest sat are o istorie aparte. În 1943, aflându-se pe linia de foc 
a frontului, armata română i-a evacuat pe fraţii de sânge din Moldo-
vanskoie pe malul stâng al Nistrului, în satele Hârjău, Săraţei, Ca-
terinovca din apropierea oraşelor Râbniţa şi Camenca, iar de acolo, 
în toamna aceluiaşi an, în sudul Basarabiei, prin satele părăsite de 
coloniştii nemţi din preajma oraşelor Cetatea Albă şi Sărata (cei 
mai mulţi dintre românii caucazieni s-au întors apoi în satul lor 
din Kuban prin 1945–1947, unde în urma războiului mai rămăsese 
doar trei case: Noi am avut noroc că ni-o luat românii pe mâna lor, 
povesteşte Toader Morari, în vârstă de 70 de ani. Despre această 
evacuare istorisesc şi Constantin A. Ionescu [Ionescu: 5–7], care 
în 1943 a cules colinde din satele de pe malul stâng al Nistrului, 
şi Anton Raţiu [Raţiu: 32–35]. Constantin A. Ionescu relatează că 
românii evacuaţi din Caucaz formau la acea vreme o unitate so-
cio-complexă, cu manifestări spirituale ce se aflau în relaţii bine 
definite: unele fiind proeminente, altele deformându-se în decursul 
vremii [Ionescu: 6].

Până în 1948 prin împrejurimile satului Moldovanskoie au mai 
existat câteva hutore de moldoveni (cătune), şi anume: Diserim, 
Colbasanu, Aluţă, Crudu, Subeps. Locurile din jurul comunei res-
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pective mai poartă şi azi numele foştilor ţărani proprietari: Râpa 
lui Sârghi Baciu, Râpa lui Dajid Grosu, Râpa lui Huţă Falcă, La 
Fântâna Tudorachioaei, La Fântâna lui aldi Ghimpu, La iazu lui 
Enache.

5. 1. Legăturile comunităţilor româneşti din diaspora caucaziană 
cu baştina strămoşilor lor nu au lipsit cu totul, cel puţin în anumite 
perioade, dar limba literară nu a exercitat nici o influenţă asupra 
acestor graiuri, în care consângenii noştri nu au încetat să-şi ex-
prime în mod metaforic un principiu etic, o normă de conduită prin 
ziceturi (zicători), să creeze cinghilituri (ghicitori) sau să compună 
cântece: Bate vântu vălurele/ Pe deasupra casei mele/ Şi ne-aduce-
un dor şi jele/ De la trei surori a mele. // Am un frate şi-i departe 
/ Nici hârtia nu străbate. / Da-ntr-o vinere-n deseară / Am primit 
o hârtioară (Moldovanskoie, Vasilina Budurin, în vârstă de 67 de 
ani, în 1996).

5. 2. Prin caracteristicile sale de ordin fonetic, morfologic şi 
lexical graiul moldovenilor din Caucaz se integrează, în linii mari, 
în grupul central de graiuri din Basarabia. Fireşte, anumite elemente 
arhaice din domeniul vocabularului (carte, hârtie „scrisoare”, târg 
„oraş”, baietă „fetiţă, fată”, sărac „orfan”, păr „până”), cuvinte noi 
create de tipul grochincer „gropar” (Moldovanskoie), utilizarea 
unor elemente lexicale de origine străină etc. oferă graiului studiat 
o coloratură individualizatoare. În raport cu grupul de graiuri din 
estul Ucrainei, vorbirea dialectală din Caucaz are totuşi un caracter 
arhaic mai puţin pronunţat, ceea ce deloc nu înseamnă că interesul 
ştiinţific pentru graiurile moldoveneşti din enclavele caucaziene ar 
putea fi diminuat. Din păcate, şi în acest caz avem a face, poate, cu 
înregistrări ale unor ultime probe de grai din zona la care ne refe-
rim. Or, copiii şi cei mai mulţi tineri de până la 30–35 de ani abia 
de mai leagă vreo două vorbe în graiul părinţilor şi bunicilor lor. 
Doar numele de familie Cibotariu, Cojocariu, Bârlădeanu, Negrea-
nu, Achiri, Ghimpu, Bogza, Răileanu ş. a. (satul Moldovanskoie) 
arată în mod convingător originea lor etnică.
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6. Graiul românilor de la est de Bug, ca şi cel al comunităţilor 
româneşti de pe cursul inferior al Niprului, din Donbas şi Cau-
caz (Ţinutul Krasnodar al Federaţiei Ruse) mai este utilizat în 
calitate de grai casnic, în principal, doar de generaţia vârstnică 
sau de reprezentanţi ai acestei generaţii. Cauzele sunt cunos-
cute: funcţionarea graiurilor vreme îndelungată în medii cu totul 
deosebite (în medii alogene), lipsa şcolilor cu predarea discipli-
nelor în limba maternă, prestigiul limbii dominante şi degradarea 
progresivă a mecanismelor de autoreglare a graiului strămoşesc în 
urma împrumuturilor masive din rusă şi/sau ucraineană, politica de 
deznaţionalizare dusă secole de-a rândul de către imperiul rus şi cel 
sovietic. În consecinţă, are loc abandonarea de către etnicii români 
a graiului matern, ceea ce înseamnă o adevărată tragedie. E drama 
înstrăinării românilor de români.

Familiei şi şcolii le revine rolul primordial în susţinerea 
identităţii etnice a comunităţilor de români moldoveni, iar s t a t u l 
ar trebui să creeze condiţiile necesare pentru menţinerea populaţiei 
minoritare. Totodată, e o problemă majoră şi o obligaţie pentru oa-
menii de ştiinţă, pentru cultura românească de a le acorda etnicilor 
români din enclavele de est sau de oriunde s-ar afla sprijinul nece-
sar de a fi laolaltă cu noi în spirit, prin limbă şi cultură. 

Notă. În anii 1907–1914 mulţi basarabeni „au plecat” sau, poate, 
regimul ţarist i-au deportat în locuri şi mai îndepărtate, ajungând 
până în Ţinutul Primorsk al Federaţiei Ruse, Kirgzstan şi Kazahs-
tan.

În decurs de 46 de zile, de la 23 mai până la 8 iulie 1963 şeful 
Sectorului de dialectologie Rubin Udler şi colaboratorul ştiinţific 
Victor Comarniţchi (1910–1991) de la Institutul de Limbă şi 
Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (azi Institutul de Fi-
lologie al AŞM) au realizat pentru prima dată o anchetă dialectală 
în câteva localităţi cu etnici români din zona respectivă, care au 
ca puncte cartografice în reţeaua ALM/ALRR. Bas., şi anume: 
Kutuzovka (pct. 75), Novosergheievka (pct. 92), Leninskoie (pct. 
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146) şi Kişiniovka (pct. 236). În aceste sate au fost efectuate „an-
chete complete”, în altele 9 localităţi – anchete parţiale [vezi Udler: 
64–68].
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GRAIURILE DIN SUD-ESTUL UCRAINEI. 	
STUDIU FONETIC ŞI GRAMATICAL

Stela SPâNU

Dialectologia românească dispune de valoroase studii, consa-
crate structurii dialectale a dacoromânei, respectiv unor grupuri 
aparte de graiuri româneşti. Aria unor cercetări fundamentale in-
clude şi vorbirea dialectală de la est şi nord de Prut. Totuşi, până în 
prezent, nu au fost elaborate lucrări destinate, în special, graiurilor 
româneşti din sud-estul Ucrainei. Or, acestea atrag atenţia dialec-
tologilor prin faptul că sunt vorbite într-un mediu alogen, izolat 
de arealul dacoromân, păstrând unele faze mai vechi de evoluţie 
a limbii, fiind totodată puternic înrâurite de limbile ucraineană şi 
rusă. 

Prezenta investigaţie asupra graiurilor româneşti din sud-es-
tul Ucrainei a fost efectuată în baza materialului faptic, excerptat 
din Atlasul lingvistic moldovenesc (ALM) şi a textelor dialecta-
le. Amintim că reţeaua punctelor anchetate pentru ALM, pe linia 
Kirovograd – Nikolaev – Zaporojie – Dnepropetrovsk – Doneţk 
– Lugansck, include localităţile Sirovo (pct. 34), Bolşaia Serbulo-
vka (pct. 48), Dunaevka (pct. 112), Novo-Grigorievka (pct. 165), 
Bairak (pct. 190), Alexandrovka (pct. 210), Novoignatievka (pct. 
225), Troiţkoie (pct. 226), Novoucrainka (pct. 229), Martonoşa 
(pct. 231), Gruzskoe (pct. 232), Subbotţi (pct. 233), Dikovka (pct. 
234), Voloşskoie (pct. 235). 

Pentru început propunem o scurtă prezentare a trecutului isto-
ric al enclavelor româneşti din sud-estul Ucrainei, pentru a putea 
mai apoi conştientiza şi interpreta faptele de limbă, specifice ariei 
menţionate.

Kirovograd este o regiune situată la est de Bug, cu centrul ad-
ministrativ în oraşul Kirovograd. Structura etnică este dominată 
de ucraineni, dar există mai multe localităţi, unde până în prezent 
etnicii români sunt majoritari. În rezultatul unor migraţii din sec. 
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XVIII a populaţiei române (în mare parte colonii agricole) mai spre 
est au fost întemeiate mai multe sate româneşti: Novoucrainka (pct. 
229), Gruzskoie (pct. 232), Subotţi (pct. 233), Dikovka (pct. 234) 
[Lozovanu et alii: 112]. Satul Martonoşa (pct. 231), cu o populaţie 
preponderent românească, este aşezat în zona de stepă, fiind atestat 
documentar din 1761–1762, sub denumirea Osma [TDG: XXIV]. 
În anii 1924 – 1925, circa 50 de familii au părăsit satele Şerbani, 
Mărculeasa, Rakova şi s-au aşezat la zece km. nord-est, pe malul 
Ielaniţei, întemeind pe locurile unde au fost împroprietăriţi satul 
Novoukrainka (pct. 229), la doi km. de Mărkuleasa (Malinovka) 
[Golopenţia: 154].

Regiunea Nikolaev reprezintă un areal vechi de populaţie româ-
nească, cunoscută de peste 250 de ani şi stabilită în numeroase lo-
calităţi, atât la vest cât şi la est de râul Bug [Lozovanu et alii: 112]. 
Anton Golopenţia susţine că numărul satelor şi situaţia generală a 
acestei regiuni a Ucrainei impun presupunerea că avem de-a face 
cu efectele acţiunii de colonizare, întreprinse de statul rus. În parti-
cular, localitatea Novo-Grigorievka (pct. 165) a fost întemeiată în 
a doua jumătate a sec. XVIII de elemente româneşti din Moldova 
şi Dobrogea, între care şi careva familii de bulgari. Se afirmă că, 
în această perioadă, Grigore Potemkin face un plan de urbanizare a 
satului, rămas nerealizat, şi-i schimbă în acelaşi timp numele după 
prenumele său, deşi denumirea românească (Târgul Frumos) nu se 
pierde [Golopenţia: 143]. Referindu-se la satele cu majoritate sau 
cu procente egale de moldoveni şi ucraineni, printre care se înscrie 
localitatea Alexandrovka (pct. 210), acelaşi cercetător susţine că 
sunt sate înfiinţate după venirea în Rusia a lui Dimitrie Cantemir cu 
mii de moldoveni, care au avut privilegii aproape egale cu acele ale 
cazacilor şi ale satelor cu slobozeni [Golopenţia: 202]. Din studiul 
lansat on-line Sate şi oraşe ale Ucrainei aflăm că localitatea Ser-
bulovka a fost fondată la începutul sec. XIX de către moldoveni, 
iar începând cu 1868 ea îşi shimbă numele în Bolşaia Serbulovka 
(Великосербулівка) (pct. 48).
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Regiunea Dnepropetrovsk este situată în partea de sud-est a 
Ucrainei, pe malurile Niprului. Dialectologul chişinăuian Vasile 
Pavel susţine că prin părţile oraşului Dnepropetrovsk au fost tim-
puri când limba română se bucura de anumite drepturi, când preoţii 
slujeau în limba localnicilor, căci arhiepiscop al Ekaterinoslavului 
a fost Gavriil Bănulescu Bodoni (1746 – 1821), transilvănean de 
la Bistriţa-Năsăud, ajuns mai târziu mitropolit al Kievului şi apoi 
al Basarabiei [Pavel 2000: 128]. Localitatea Voloşskoie (pct. 235) 
din prezenta regiune este o colonie românească din a doua jumătate 
a sec. al XVIII-lea, la început fără străini, la 1927 încă români în 
majoritate, azi în minoritate [Golopenţia: 79]. Academicianul V. 
F. Şişmariov afirma că localitatea vizată a fost înfiinţată în 1770 
– 1771, fiind populată de „urmaşii volohilor”, „capturaţi” ca robi 
de tătari „la zidurile Oceakovului”. În 1793, la Voloşskoie, au mai 
venit şi un grup de munteni [Pavel 1998: 63]. 

Regiunea Doneţk este situată în zona de stepă. Istoric vorbind, 
„provincia” este o parte importantă a regiunii Donbas. Satele mol-
doveneşti din regiune nu sunt aşezări tinere, ivite în cursul industri-
alizării, ci aşezări vechi, întemeiate toate pe la mijlocul secolului al 
XVIII-lea [Golopenţia: 128]. Nemulţumiţi de colectivizare, mulţi 
moldoveni s-au strămutat din regiunile agricole, şi anume din aşe-
zările de pe malul stâng al Bugului şi din jurul Kirovogradului. 
Ei au preferat centrele din est ale Donbasului. Un băştinaş din lo-
calitatea Novoignatievka (pct. 225), întemeiată la 1778, afirma că 
satul lor de origine, din Basarabia, s-a numit Dubovca. De acolo 
au plecat la început două sute de gospodari. Aceştia s-au aşezat în 
Ucraina, în diferite locuri, formând comunităţi separate. Localita-
tea Bairak (pct. 190) reprezenta o colonie anterioară anului 1780, 
la început doar românească, apoi devenită mixtă [Golopenţia: 84].

Regiunea Lugansk este situată în partea de est a Ucrainei, în 
zona de stepă. Localitatea Troiţkoie (pct. 226), din regiune, a fost 
întemeiată de trei fraţi, de unde şi numele de Troiţk, în 1778, cam 
în aceeaşi vreme ca şi satele moldoveneşti de la nord. La început a 
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fost sat moldovenesc, ucrainenii venind în prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea [Golopenţia: 154]. 

Ţinutul Zaporojie este plasat în partea de sud-est a Ucrainei, 
cu centrul administrativ în oraşul Zaporojie. Localitatea Dunaevka 
(pct. 112) reprezintă o colonie întemeiată în anii 1868 – 1869 de 
românii proveniţi din circa trei judeţe din Basarabia de sud [Golo-
penţia: 81]. 

Nu doar istoricul localităţilor româneşti din sud-estul Ucrainei 
i-a preocupat pe cercetători. Graiurile moldoveneşti în enclavele de 
est au constituit obiectul de cercetare al lingviştilor români. Astfel, 
în 1957 – 1965, acestea au fost investigate la faţa locului de dia-
lectologii de la Chişinău, în vederea alcătuirii ALM/ALRR.Bas., 
avându-i autori pe V. Comarniţchi, V. Melnic, V. Pavel, R. Udler 
ş. a. Cercetări toponimice, privind localităţile româneşti din sud-
estul Ucrainei, au fost efectuate de lingviştii A. Eremia [Eremia] 
şi V. Răileanu [Răileanu]. Cercetări de teren mai recente asupra 
graiurilor româneşti din ariile laterale şi izolate au fost realizate în 
perioada 1991–1998 de echipa Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victo-
rela Neagoe (Institutul de Fonetică şi Dialectologie „Al. Rosetti”, 
Bucureşti) şi Vasile Pavel (Institutul de Filologie al AŞM, Chişi-
nău). Unele rezultate ale anchetelor dialectale au fost prezentate în 
volumele Graiuri româneşti din Basarabia, Transnistria, nordul 
Bucovinei şi nordul Maramureşului. Texte dialectale şi Glosar, 
Bucureşti, 2000 şi Cercetări asupra graiurilor româneşti de peste 
hotare, Bucureşti, 2000. Sunt în curs de publicare alte două volume 
de texte şi glosar privind situaţia actuală a graiurilor româneşti de 
la est de Bug, de pe cursul inferior al Niprului, din Donbas şi Cau-
caz. În opinia aceloraşi autori, motivul invocat pentru continuarea 
cercetărilor dialectale de teren din ariile laterale şi izolate, precum 
sunt cele de peste hotarele de nord şi de est, îl constituie „pericolul 
real” al dispariţiei acestor graiuri în urma politicii de deznaţionali-
zare, duse decenii de-a rândul şi chiar secole de către statul în care, 
date fiind împrejurările istorice, comunităţile româneşti au fost 
nevoite să evolueze. Totodată, studierea graiurilor româneşti din 
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mediile alogene menţionate reprezintă o sursă de fapte lingvistice 
inedite, de importanţă deosebită pentru dialectologia sincronică şi 
istorică românească, pentru istoria limbii române şi pentru roma-
nistică [Marin et alii: IX]. 

Despre destinul limbii române în mediul aloglot de est scrie V. 
Pavel în studiul Graiurile româneşti de pe cursul inferior al Nipru-
lui, din Donbas şi Caucaz. Autorul afirmă că „numărul vorbitorilor 
de limbă română a scăzut în mod vertiginos. Procesul de deznaţio-
nalizare este foarte avansat. Propriu-zis, copiii, tinerii şi persoanele 
de vârsta a doua, cu mici excepţii, nu mai vorbesc româneşte, ci 
ruseşte şi/sau ucraineşte. Pe tot parcursul dezvoltării lor în „zonele 
paraşutare”, graiurile descrise au fost private de imboldul norme-
lor limbii literare. Doar în anii ‘30 în unele sate (Novoignatievka, 
Moldovanskoie) au funcţionat şcoli cu predare în limba moldove-
nească” [Pavel 1998: 63]. 

Prin urmare, interesul nostru pentru graiurile româneşti din sud-
estul Ucrainei este suscitat de tendinţa descreşterii numărului de 
vorbitori ai limbii române, respectiv a utilizării tot mai reduse a 
acesteia în viaţa cotidiană, de păstrarea unor fapte vechi de limbă 
la toate nivelurile limbii, dar şi de influenţa limbilor ucraineană şi 
rusă asupra graiurilor propuse cercetării. 

În contextul celor afirmate, în paginile următoare, ne propunem 
să investigăm vorbirea dialectală din aria vizată, pe compartimente 
ale limbii. Atenţia va fi axată atât pe trăsăturile fonetice, morfolo-
gice şi sintactice, specifice ariei cercetate, cât şi pe particularităţile 
comune cu graiurile moldoveneşti din „metropolă”, care ar permite 
identificarea statutului acestor graiuri în cadrul dacoromânei. 

PARTICULARITĂŢI FONETICE 
Vocalismul
Vocala a
Izolat, în graiurile moldoveneşti din sud-estul Ucrainei, voca-

la nelabială, deschisă a, la început de cuvânt, în poziţie medială, 
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precum şi în tema unor verbe la indicativ prezent sau conjunctiv a 
rămas intactă: aţ(pl.) (pct. 190, 225, 226, 229, 231, 233, 234), ápăr 
(pct. 48, 112, 165, 190, 210, 225, 229, 235), ar (pct. 34, 112, 165, 
190, 225, 234); pe alocuri a a trecut la ă: ăţ (pct. 34, 48, 112, 165, 
210, 232), Lpăr (pct. 34, 232–234), ăr (pct. 48, 210, 229, 233, 234) 
– ALM, h. 5–7. În opinia lui Vladimir Zagaevschi, „metafonia” 
a > ă nu este atât de veche, formele de plural fără flexie internă 
menţinându-se în graiurile moldoveneşti până în sec. XVII – XVIII 
[Purice et alii: 44].

Ca urmare a rostirii dure a consoanelor j, ş, mediala a, în poziţie 
accentuată, se pronunţă mai închis: şắrpi, şắpti, jắli, şă (ALM, h. 
18–21). Referindu-ne la istoricul acestui fenomen, constatăm că 
prepalatalele j, ş moi sunt singurele foneme atestate în textele vechi 
din Moldova şi Ţara Românească, datate cu sec. XV. Un veac mai 
târziu, graiurile sudice cunosc rostirile moi şi dure ale consoanelor 
menţionate, pe când în Moldova ele sunt durificate doar după 1600 
[Gheţie 1994: 104], unde până în prezent circumscriu arii largi.

Harta lingvistică a termenului aşa şi textele dialectale înregis-
trează în graiurile moldoveneşti variantele fonetice aşa, aşą, aşă. 
În vorbirea dialectală din sud-estul Ucrainei aria dominantă aparţi-
ne formelor mai vechi aşą, aşa: 

cum ş-atúnßa/ ąşą ş-aşá ş-amú (TDG, Martonoşa, reg. Kirovo-
grad, p. 167); cása sî fáßi aşá (TD, I/2, p. 182, pct. 235); pirohí 
cç©áßim şî di tç©áti/ aşá - vârtútâ/ plaßínti/ pirohí (TD, I/2, p. 182, 
pct. 235); când aş _şti !eç/ c-ar hi aşá/ da !eç cápu ţ-aş luá (TD, I/2, 
p. 185, pct. 235); aşą/ nor©ádIlI o_mblát (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 170); aşá (ALM; h. 22).

Fonetismul aşą, conservat în aria cercetată, reprezintă una din 
fazele de evoluţie a cuvântului aşa, înregistrată frecvent de textele 
vechi, datate cu sec. XVII – XVIII:

Şi s-au făcut aşea [Biblia: 41]. El nu uită binele şi mila lui Bator 
Jicmontu, frăţâne-său, carele l-au agiutorit împotriva turcilor, şi 
precum au fostu în bună megieşie, aşea şi acmu cu Bator Andriiaş 
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(N. Costin). N-ar hi sosind în Vavilon aşea-n pripă, într-o mică de 
vreame (Dosoftei). Aşe le-u dat turcii năvala, ca o noajă de lupi 
într-o turmă de oi (Neculce). Scrisorile, precum a celui bun, aşé a 
celui rău sfat, iască şi strămurare sint (Cantemir) [Costinescu et 
alii: 181, 185, 204, 273].

În localitatea Martonoşa din reg. Kirovograd, alături de forma 
veche aşą, notăm prezenţa fonetismului dialectal aşă, specific gra-
iurilor moldoveneşti:

[...] când d!amú sî gatésc Ninişór/ púç pi másî aşK/ pun níşti 
pirijç©áßi/ púç lápti ácru pi másî (TD, I/2, p. 168, pct. 231); vátâ 
duŝîém/ şî !ará matéri-aşắ/s-kemá rúpĉྐྵá (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 167).

Vocala ă
Vocala finală neaccentuată ă > î în urma pronunţiei dure a con-

soanei ce o precede: stíclî, urC%cî, úrdî, úmbrâ, (sî)-njúrâ, salátâ, 
cásî, s%mbătâ, tíndî, %ŋcî, anínâ, Ml©ábâ, g%scî, tátâ (ALM, h. 56, 
62, 98, 99, 101, 110, 193, 194, 285, 309, 310, 391, 417, 424). Feno-
menul este specific graiurilor moldoveneşti, extinzându-se şi asu-
pra graiurilor munteneşti de răsărit. Acest transfer fonetic, în unele 
cazuri, are urmări în planul morfologiei prin neutralizarea opoziţiei 
de număr la unele substantive şi adjective feminine. Drept exemple 
ne pot servi dialectismele fonetice: cásî, stíclî, nóçî etc.

În poziţie neaccentuată ă > a. În unele cazuri avem de a face cu 
un	a originar, păstrat şi nu provenit dintr-un ă: barbát (< lat. bar-
batus), padúre (< lat. padule), dar fenomenul poate fi cauzat şi de 
asimilarea vocalică din cadrul cuvintelor: magár, marár, maşcát, 
papşó!, batr%n, vadaçó! (ALM, h. 147–150, 152, 154–156). În 
regiunea Zaporojie sunt notate formele păstrate intacte: vădaçó!, 
pădúre, bătr%n.

O frecvenţă sporită în graiurile cercetate o are vechiul fonetism 
pomânt (ALM, I, h. 153): 

tçoWíla/ pári ac¬l!ó/ d-acoló tçoWíla/ şápu! săcám/ fănínă/ 
pom%n_d!_aŝKla/ ş@ pun!ém pi tçoWíla/ tó d}asúpra/ ş-o-nsămnám 
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(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 165); pom%n_mult _ţân}á 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 171). 

Dialectismul fonetic pomânt avea o circulaţie largă în trecut. 
Vl. Zagaevschi, în unul din interviurile sale, relata că în anii de 
studenţie, răscolind dosare de arhivă, a dat de multe cereri ale basa-
rabenilor, adresate autorităţilor ţariste, să le permită colonizarea în 
locuri cu „pomânt dişărt” (adică pământ liber) din Ural, Extremul 
Orient (Dalnii Vostok), unde mai târziu au întemeiat sate moldove-
neşti [Zagaevschii 2008: 1]. Forma învechită pomânt am înregis-
trat-o şi într-un articol din ziarul „Plugarul Roş” din 7 mai 1926 (nr. 
104): “Dar toati au şî sfârşâtu lor. Noi credim, câ şiasu di răsplatâ 
sî aprochii pintru fiicari chicăturâ di sânji vărsatâ di ii pi pomântu 
noroadelor subjugaţi”. Despre vechea expresie sintetică, care ex-
primă o situaţie neobişnuită, cât îi lumea şi pomântul, relatează 
Maria Ciornei în studiul său Câteva consideraţii privind legea fun-
damentală a comodităţii în vorbire – factor important în evoluţia şi 
continuitatea limbii dacoromâne [Maria Ciornei: 1].

Vocala e
E, în poziţie medială, se reduce la i: fiĉór < fecior, ä!átru < tea-

tru (ALM, h. 126, 291). Fenomenul are o vechime mare în limbă, 
fiind atestat, în special, în Moldova sec. XIII – XV, fiind difuzat 
dinspre nord spre sud [Gheţie 1994: 75]. Din textele vechi mol-
doveneşti am excerptat unele exemple, în care acest fenomen este 
prezent:

Avea un priietin musaip împărătescu (Neculce). Muştile muşini 
într-înşii să facă (Dosoftei) [Costinescu et alii: 194, 195].

E, la sfârşit de cuvânt, se pronunţă închis: fráti < frate, !épuri < 
iepure, héri < fiere, húlpi < vulpe, lápti < lapte, n©ápti < noapte, 
frúnti < frunte, gíneri < ginere, pintilí! < pintilie, uréäi < ureche, 
cléşti < cleşte, vas%li < Vasile (ALM, h. 184–186, 281, 287, 288, 
379, 289, 292, 303, 315, 427). Fenomenul este bine reprezentat în 
documentele moldoveneşti, scrise după 1600, şi mai rar este sem-
nalat în Ţara Românească. În prezent, atestăm închiderea lui e final 
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la i în Moldova, estul Munteniei, în Dobrogea, vestul Transilvaniei, 
sud-estul Banatului şi în Oltenia de apus [Gheţie 1975: 109].

Vocala e, în poziţie accentuată şi neaccentuată, evoluează la ă, 
în urma pronunţiei dure a consoanelor ş, s, z, ţ, j: slujKsc, tuşKsc, 
sămn, sKti, æisKC, şăd, CKŝi, æiţKl, zKstri, ţăæ, bisKricî, sănín (ALM, 
h. 35, 33, 25, 51, 26, 32, 52, 30, 28, 29, 141, 408).	Se presupune că 
fenomenul a avut loc, iniţial, în poziţie tare, ulterior durificarea s-a 
produs în cuvintele în care e se găsea în poziţie moale: rKpidi, rKŝi, 
mărg (ALM, h. 36, 37, 45). Actualmente fenomenul este general în 
graiurile moldoveneşti, fiind datat cu a doua jumătate a sec. XVI:

Cu mila lui Dumnezeu eu, diaconul Coresi, deacă văzui că mai 
toate limbile au cuvântul lu Dumnezeu în limba (lor), numai noi 
rumânii n-avem, şi Hristos zise, Matei 109, „cine citeşte să în-
ţăleagă” (Diaconul Coresi. Psaltirea de la 1577). Ce folos e lor, 
deacă popa grăieşte în limba străină rumânilor, sârbeşte, de nu 
înţăleg, sau pre altă limbă ce nu vor înţăleage ascultătorii (Dia-
conul Coresi).

Prin asimilare vocalică putem justifica fenomenul deschiderii 
medialei neaccentuate e la a în cuvintele: sacárâ, spariós, cárpan, 
gálban (ALM, h. 113, 119, 121, 123). În cazul fonetismelor nacáz 
(< sl. nakazŭ), paréti (< lat. paries, -tis) notăm conservarea lui a 
etimologic (ALM, h. 116, 120, 125). Fenomenul descris este sem-
nalat şi în ariile laterale moldoveneşti din nord-estul Republicii 
Moldova, din regiunile Cernăuţi şi Ismail.

E, în poziţie neaccentuată, se diftonghează: guler > gúl!ar 
(pct. 34, 48, 165, 226, 229, 231–235), nepot > n!apót (pct. 229, 
231, 233, 235), nevastă > n!avástâ (pct. 34, 48, 229, 231 – 235), 
ceva > ß!avá! (pct. 34, 48, 165, 229, 231, 232). Fenomenul este 
specific şi graiurilor laterale din nord-estul Republicii Moldova. 
Izolat, e rămâne intact: gúler (pct. 112, 190, 225), nepót (pct. 34, 
112, 232, 234), nevástă (pct. 165, 210), ßevá (pct. 112)/ ßevá! (pct. 
210, 233, 234). Coexistenţa formelor diftongate şi a celor rămase 
intacte a fost notată în pct. 225 (nepót/ n!apót), în pct. 112, 225, 
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226 (nevástă / n!avástâ) şi în pct. 190, 225 (ßevá/ ß!avá!) – ALM, 
h. 128–130, 132.

Fenomenul diftongării lui e în poziţie neaccentuată este vechi în 
limbă, fiind notat începând cu a doua jumătate a sec. XVI:

Meccit turcesc a să zidi sau besearică în geamie a să preface 
pănă la vreamile noastre n-am văzut (Cantemir). N-ar hi sosind în 
Vavilon aşea-n pripă, într-o mică de vream (Dosoftei). Fără veaste 
au năbuşit asupra schythilor (Cantemir). De nu ne vom îndrepta 
din leage, … mai ocăiţi de noi altul nu poate hi (Varlaam) [Costi-
nescu et alii: 180, 185, 197, 208].

E > u în cuvintele femeie, pentru (ALM, h. 127, 42). U din 
fonetismul fumé!i provine dintr-un o aton (f¬mé!i), ambele forme 
având o circulaţie extinsă în Moldova istorică. U din puntru este 
rezultat al asimilării vocalice:

da sára sî grạmad}á fo câtivá! f¬mé! şî torŝ!é (TDG, Martonoşa, 
reg. Kirovograd, p. 166).

Vocala u
Cel mai răspândit fenomen în legătură cu vocala u este revenirea 

lui la etimologicul o, trăsătură caracteristică graiurilor moldove-
neşti: poró¡cî (din porunci < sl. porončiti), sapón (< lat. saponem), 
fodú¾ (< tc. fodul) – ALM, h. 102, 106, 177. Varianta poró¡cî este 
consemnată de Ion Gheţie în Moldova (după 1600) şi, sporadic, în 
nordul Transilvaniei (în sec. al XVIII–lea) [Gheţie 1975: 118]. 

În continuare vom oferi câteva exemple excerptate din opera 
cărturarilor români ai sec XVII, în care este prezentă varianta ana-
lizată:

Ieşise poroncă de la împăratul, la baltagibaş, de i-au călcat 
casele până în trii ori, cercându-l (Costin). Poronca şi învăţătura 
Domnului ... călcând şi stropşind (Cantemir) [Costinescu et alii: 
64, 273].

Cuvintele jură (< lat. iǔrare), jug (< lat. iǔgum), tutun (< tc. 
tütüni), în toate graiurile moldoveneşti, respectiv în sud-estul 
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Ucrainei, îşi păstrează formele etimologice: æ!úrâ, æ!ug, t!ut!ún 
(ALM, h. 101, 103, 105). 

Vocala o
Ca şi în limba veche, o la iniţială de cuvânt şi în poziţie medială 

se diftonghează: óçă > ç©áçî (pct. 229, 231 – 234), róçă > rç©áçî 
(pct. 34, 229, 231 – 234), nóçă > nç©áçî (pct. 34, 48, 229, 231 
– 234), plóçă > plç©áçă (pct. 229, 231 – 234). Fenomenul este 
explicat prin distribuţie cu alte vocale şi prin poziţia faţă de accent. 
El este notat şi în ariile laterale din nord-estul, nord-vestul Republi-
cii Moldova şi regiunea Cernăuţi. Aceste variante specifice limbii 
vechi se mai întâlnesc în subdialectul bănăţean şi în unele graiuri 
din Transilvania, nord-vestul Bulgariei şi în toate localităţile din 
Ungaria [Marin et alii: 10]. Izolat, o rămâne a fi intact: róçî (pct. 
190, 225 – 228, 235, 112), nóçî (pct. 165, 190, 210, 225 – 227, 
235), plóçî (pct. 112, 165, 190, 210, 225 – 228) – ALM, h. 84, 
94–96. 

Din textele dialectale am excerptat mai multe exemple care 
confirmă prezenţa fenomenului diftongării lui o iniţial şi medial în 
graiurile cercetate:

puném zólnic di şKpti/ şî luám şKpti jâNiúţ/ da dácî-! p%nCî di 
çopt, di nç©áçî/ ş-apú! adúßem statívili (TD, I/2, p. 166); !e stă álbâ/ 
ş-o adúßim_acásî/ sî usúcî/ ş-o_ntíndem cu dç©áçî fumé! (TD, I/2, 
p. 167); aßéla li dă dç©áçă lítri di horílcî (TD, I/2, p. 169, pct. 231); 
c-únu nu-! put!R// tréb_dç©áçî/ da (TDG, Martonoşa, reg. Kirovo-
grad, p. 166); ş-apó! m!éræi çómu cu rakíç/ cu vvínu/ cu ŝẹ aç/ şî dăç 
[...] la n ç©áçî C%li (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 172).

Notăm prezenţa diftongării lui o iniţial şi medial în texte vechi, 
datate cu sec. XVI – XVII: 

Şi au numit Dumnezeu tăriia ceriu, şi au văzut Dumnezeu că 
easte bine, şi s-au făcut seara, şi s-au făcut dimineaţa, zioa doao 
[Biblia: 41]. Au purces veziuriul de la Stife cu toate oştile, făcând 
doao conace (M. Costin). Dusără doauă turtureale ... pominoc 
preutului (Varlaam). Şi-ntrebând ceasul când au răpăosat, aflară 
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prisne atunce al noăle ceas (Dosoftei) [Costinescu et alii: 113, 229, 
241].

Vocala o este păstrată în cuvântul toţi (< lat. totus), fonetism 
conservat şi în graiurile laterale din sud-vestul şi nord-estul Re-
publicii Moldova (ALM, h. 92). În restul masivului moldovenesc  
o> ă: tăţ.

În aria cercetată, vocala de deschidere mijlocie o, în unele cu-
vinte moştenite sau împrumutate, în urma disimilării vocalice, se 
pronunţă mai închis [u]: fasúli, cucóş (ALM, h. 87, 170). În cuvin-
tele tocmai, boboc avem de a face cu un	u originar: túcma (din sl. 
tŭkŭma), bubóc (din ngr. bubúki) (ALM, h. 89, 171). În prezent, 
acest fenomen s-a păstrat în ariile laterale şi izolate ale graiurilor 
moldoveneşti.

Fenomenul discutat catacterizează textele vechi, datate cu sec. 
XVI: ...de-am scos din psaltirea sârbească pre limba rumânească 
(Diaconul Coresi. Psaltirea de la 1577).

Vocala i
Analizând hărţile 59, 61 – 63, 65, 67, 143, 144 ale ALM, notăm 

trecerea în seria centrală î a vocalei palatale anterioare i după con-
soanele pronunţate dur s, z, ţ, ş, j, C: s%tâ, Câc, urC%cî, cuţ%t, ş%nâ, 
prăj%nâ, frásân, piţâgó!. Acest fenomen caracterizează graiurile 
moldoveneşti, bănăţene şi transilvănene.

Pentru diminutivul puţintel notăm fonetismul dialectal puţuntél 
(pct. 34, 112, 165, 224), rezultat al asimilării vocalice şi varianta 
punţutél (pct. 48, 231, 232), datorată epentezei (ALM, h. 64).

În cazul verbului (a) intra înregistrăm fonetismul etimologic 
%ntrâ, care circumscrie arii largi în graiurile moldoveneşti, transil-
vănene şi bănăţene: 

%ntr-îŋ cásî/ !arâ pi toţ î! puç dúpa másî/ î! hostésc (TD, I/2, p. 
169, p. 231); şî %ntrâ/ şî púç d!-ámu di_pi másî (TD, I/2, pct. 165, p. 
3); dúpa a!ásta/ znáĉit/ %ntrâ toţ aíşt@ W!amáţ/ a lu! ç©ámin@/ î¡_cásî 
ş-înßép a-! hostí cu di mâncát/ cu di tot cu d!_aísta (TD, I/2, p. 171, 
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p. 231); nu %ntrâ çodátâ cu [..] stárostẹlẹ-ŋ_cásî (TDG, Martonoşa, 
reg. Kirovograd, p. 168).

Din textele vechi, datate cu sec. XVI – XVIII, am excerptat mai 
multe exemple în care este prezent fonetismul etimologic:

În vremea aceia, mearse Iosif ce e de Arimathei, cu dulce obraz 
sfeatnic, ce şi acela era de aştepta împărăţia lui Dumnezeu, în-
drăzni întră către Pilat şi cerşu trupul lui Is(us) (Coresi. Tâlcul 
evangheliei). Sosind la adâncul pustiei, întră într-o peşteră, mân-
când pâine dânăoară în săptămână şi-ncă de mălai şi necernută 
(Dosoftei). Căuta... înlăontrul Europii să între şi toate părţile apu-
sului supt mănunchiul sabiei sale să puie (Cantemir) [Costinescu 
et alţii: 178].

În graiurile moldoveneşti, respectiv în aria cercetată, elementul 
semivocalic final @ dispare după consoanele dure ţ, C, ş, j: créţî 
„creţe”, cârnáţ „cârnaţi”, caméş „cămăşi”, uş „uşi”, halòş (pct. 34, 
48, 165, 190, 210, 225, 231–234), calòş (pct. 112, 229, 235) „ca-
loşi” – ALM, I, 347, 348, 365, 366, 389.

Vocala î
În cazul cuvântului rândunică (< lat. hirundinella) înregistrăm 

fazele mai vechi de evoluţie ale cuvântului: randunícî (pct. 34, 231 
– 233), rundunícî (pct. 48, 112, 165, 190, 225, 229, 234, 235). For-
ma literară rândunícă este notată doar în pct. 233 (ALM, h. 160).

Î mai vechi, provenit dintr-un a accentuat sau i, în cuvintele 
de tipul îmblă (< lat. ambulare), îmflă (< lat. inflare), împle (< lat. 
implere), formează în zona cercetată două arii (cu î păstrat şi cu î 
> u). Harta 504 notează pentru (a) umbla fonetismele: îmbl, %mbli 
(pct. 34, 48, 190), îmbl, îŋN (pct. 210, 233, 235), !imbl, !ímbli (pct. 
225), îmbl, îmbl@ (pct. 229, 231 – 232), %mblu, %mbli (pct. 234), 
umbl, umbl@ ( pct. 112, 165) – ALM, h. 504.

Din Textele dialectale am excerptat exemplele:
şî_parínţî moldov!én@ o fçost/ şî-n_sc©ála moldovin}áscă am îm-

blát (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 179); îmblám şi urCám/ 
!áca cum (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 167).
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Prezenţa fonetismului arhaic a îmbla am notat-o în textele vechi, 
datate cu a doua jumătate a sec. XVI:

...ce noi propoveduim că în toată vreamea ei au fost aleaneş şi 
vrăjmaşi dereptăţii, ca şi în zilele prorocilor şi când îmbla Iisus 
Hristos pre ceastă lume (Diaconul Coresi). 

În cazul cuvântului a umfla, dialectologii au înregistrat ocurenţa 
formelor cu î- şi u- iniţiali:

dį hólod/ dį hólod /îmfláţ tári ©ámini îmfláţ şî/ î! duŝé [ ...] cu 
carúţa (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); ş-mâŋcắm / 
z_nu n!-umflKm di f©ámi (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. p. 
170, 179). 

Ocurenţa formelor cu -î şi -u caracteriza textele vechi: De oa-
meni răi aşa se umpluse ţara, cât aieve bulucuri îmblă de prăda 
(Costin) [Costinescu et alii: 89].

Diftongul }a
Fenomenul închiderii diftongului }a la a, când este urmat în 

silaba următoare de a sau ă, creează în masivul dacoromân două 
arii distincte. Prima ţine de graiurile de tip nordic, adică ea > a, 
a doua arie este o continuare a ariei munteneşti, unde diftongul 
rămâne ocurent. Lingvistul român T. Teaha explică acest fenomen 
prin influenţa asimilatoare a lui a din silaba următoare [Teaha: 54]. 
Graiurile cercetate fac arie comună cu graiurile moldoveneşti: al-
báţî, sî márgâ, sárâ, Cámâ, ţápan (ALM, h. 210 – 214). 

La sfârşit de cuvânt, diftongul }a este redus la ă: măsắ, curắ, ră 
(ALM, h. 222, 225, 226). În cazul cuvintelor stea, (mă) vedea avem 
conservat transferul lui ea la ę: stę, ma vidę (ALM, h. 220, 221). 
Fenomenul este anterior primelor texte în limba română, provenind 
din Banat, Maramureş, nordul Ardealului şi nordul Moldovei:

Atunce am ştiut şi eu că au fost scris Dimitraşco Vodă să vie 
moscalii..., iar dacă am înţeles că au sosit moscalii la Prut, mult 
m-am mirat, şi am zis lui Vodă să scrie să se întoarcă înapoi (Ion 
Neculce).
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Ca urmare a „procedeului de acomodare”, diftongul ea > ia: 
st!árpâ, st!ag (ALM, h. 217–218).

Diftongul !a
Diftongul !a la început de cuvânt sau în poziţie postvocalică 

se pronunţă mai închis !e, ca urmare a procedeului de acomodare: 
bă!ét, încu!ét (ALM I, h. 16, 17). Acest fenomen caracterizează 
graiurile moldoveneşti, respectiv ariile laterale şi cele izolate. Re-
ferindu-se la vechimea acestui fenomen în limbă, Ion Gheţie îl da-
tează în Moldova din 1601 [Gheţie 1975: 120].

Consonantismul 

Consoanele bilabiale (p, b, m) şi labiodentale (f, v)
Până în prezent în dialectologia română lipseşte un acord între 

dialectologi în privinţa vechimii fenomenului palatalizării, origi-
nii lui, precum şi a interpretării procesului dat. După S. Puşcariu, 
atunci când articulaţia unei consoane se face în altă parte decât a 
palatului dur, dar limba mai face simultan o mişcare accesorie şi 
în regiunea palatală, vorbim de palatalizare [Puşcariu: 64]. Refe-
rindu-se la vechimea fenomenului în limbă, B. P. Hasdeu a con-
siderat-o de origine dacică, P. Maior – de origine latină populară, 
iar O. Densusianu, S. Puşcariu, Th. Capidan, Al. Procopovici au 
datat-o din epoca românei primitive comune, ca fiind anterioară 
sec. X–XII, când aromânii, meglenoromânii şi istroromânii nu se 
despărţise de dacoromâni.

În prezent, palatalizarea labialelor b, p, m, f, v,	în	stadiul final al 
acestui proces, caracterizează graiurile de tip moldovenesc. 

În continuare, pe baza datelor preluate din ALM, vom prezenta 
o descriere mai amplă a stadiilor de palatalizare a labialelor în vor-
birea dialectală din sud-estul Ucrainei.
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Bilabiala b
Palatalizarea sonorei b, urmată de i, iot şi i final, este un fe-

nomen vechi în limbă, datat cu sec. XVIII [Gheţie 1994: 86]. În 
prezent, în aria cercetată, înregistrăm stadiul intermediar (X) şi cel 
final (N ) de palatalizare:

Xíni (pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235), Níni (pct. 112), 
Xíni/ Níni (pct. 225) – ALM, I, 246;	

Xétu	(pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235), Nétu (pct. 112), 
Xétu/ Nétu (pct. 225) – ALM, I, 247;

alXínâ (pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235), alNínâ (pct. 
112) – ALM, I, 248;

zX!árâ (pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235), zN!árâ (pct. 
112) – ALM, I, 250;

¾íÇXi, liÇN (pct. 34), ¾íÇX (pct. 48, 225, 229), li¡N (pct. 112) 
– ALM, I, 251;

bunX (pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235), bunX /bunN 
(pct. 225) – ALM, I, 252.

Bilabiala p
Oclusiva bilabială surdă p este iniţial palatalizată în Moldova, 

îndeosebi după 1600 [Gheţie 1994: 85]. În prezent, majoritatea 
graiurilor moldoveneşti înregistrează ultimul stadiu al palataliză-
rii acesteia. În raport cu celelalte graiuri moldoveneşti, sud-estul 
Ucrainei, alături de graiurile din nord-estul Republicii, notează 
stadiul intermediar [ä] al palatalizării: äiĉór, äítâ, äéli, äept, äátrâ, 
säic, coäítâ, luä, dar şi cel final [W]: Wéli, sWic, coWítâ, luW (pct. 
112). În pct. 225 notăm coexistenţa dialectismelor fonetice: äéli - 
Wéli, säic - sWic, coäítâ - coWítâ, luW - luä etc. (ALM I, h. 236–242, 
244).

În cazul cuvântului copil notăm păstrarea a trei faze de palatali-
zare a consoanei p: copäíl (pct. 34, 210, 229, 231, 232), coäíl (pct. 
48, 165, 190, 225, 233–235), copWíl (pct. 112, 230) – ALM, I, h. 
243.
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Bilabiala m
Sonanta bilabială m se întâlneşte în stadiul de palatalizare mÇ 

în Moldova pe la sf. sec. al XVI-lea [Gheţie 1994: 86]. Alexandra 
Roman-Moraru înregistrează palatalizarea bilabialei m în cea mai 
veche versiune românească a Florii Darurilor (ms. rom. Biblioteca 
Academiei RSR, nr. 4620, II 55 1v). Cercetătoarea afirmă că mo-
dificarea, contemporană cu data scrierii textului (c. 1592–1604), 
indică fie fonetismul existent în anumite graiuri dacoromâne, fie 
poate mai degrabă, o apropiere de natura etimologică latinizantă 
(care poate fi incadrată intr-o serie de exemple furnizate de noi, 
existente în manuscris [Roman-Moraru: 1]. 

În prezent, în graiurile moldoveneşti, respectiv în aria cercetată, 
domină stadiul final al palatalizării labialei m: Çic, (dă-mi) Çí!a, 
Çírişti, Çíri, Çir!ásî, Çéri, Ç!eC, luÇínâ, duÇítru, Çércur@ (ALM, h. 
255–262, 264, 343). 

Labiodentala f
În arealul dialectal din sud-estul Ucrainei, în urma palatalizării, 

înregistrăm varianta fonetică veche < a labiodentalei f: <in „fin” 
(pct. 225, 235), <!er/ <er „fier”, <ilíp „Filip” (ALM, I, h. 266, 267, 
271). Fonetismele cu < sunt notate şi în alte arii laterale şi izo-
late, care păstrează faze mai vechi de evoluţie a limbii, precum 
Transcarpatia, Cernăuţi, sud-vestul Basarabiei [Spînu: 46]. Arii cu 
mult mai largi în regiunea cercetată circumscriu dialectismele cu 
ß (ßin, ßer, ßérbi, trandaßír, ßilíp, gaßíţa), care sunt mai recente în 
limbă, caracterizând graiurile moldoveneşti (ALM, h. 266–268, 
270–272).

Procesul palatalizării constrictivei f este mai vechi în limbă de-
cât cel al palatalizării lui v, fiind înregistrat în textele vechi din 
Moldova istorică, datate cu sec. al XVI-lea: 

Eu-s, neaneo, hiică-ta, Eufrosina (Dosoftei). De nu ne vom în-
drepta din leage, … mai ocăiţi de noi altul nu poate hi (Varlaam). 
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Fiind la hire foarte prostan, l-au fost scos din împărăţie (Costin) 
[Costinescu et alii: 203, 208, 243].

Labiodentala v
În graiurile moldoveneşti, fenomenul palatalizării lui v în sta-

diile y – N – æ este înregistrat după 1600 [Gheţie 1994: 87]. Ac-
tualmente, graiurile cercetate notează stadiul final al palatalizării, 
caracteristic graiurilor moldoveneşti: æí!í, æis, æin, æíşină, moæílă 
(ALM, h. 275 – 279). 

Pentru cuvintele vulpe, volbură înregistrăm conservarea forme-
lor vechi Múlpi, Mólburâ (ALM, h. 281, 282). 

Din opera lui Dosoftei am excerptat exemplul:
Glasul Domnului face holbură pre mare, de-o îmflă cu unde şi 

cu valuri mari [Dosoftei: 65].

Africata C
Graiurile cercetate păstrează vechea africată C, caracteristică 

graiurilor de tip nordic, în cuvintele autohtone sau moştenite. Prin 
analogie, fonetismul C este notat şi în cazul împrumuturilor: câ (< 
lat. dies), Cáhăr (< bg. zahar), máCâri (cf. alb. modhullë), búCî (cf. 
alb. b u z ë ) , bot!áCî (lat. batizare), mânC (cf. alb. m ë s ) – ALM, I, 
338 – 341, 344.

a ŝi C%ça ma! mári (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166); 
áhá/Câc câ viç (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 169); înt%! 
câŝ óĉináş la no! Câc înt%!u (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 
172).

Acest fenomen este înregistrat în textele vechi moldoveneşti, 
datate cu sec. XV: 

Unii dzice că i-au pârât mazâlii (Neculce). Batjocurează pre ai 
noştri mari dzei, numind facerile lor basne şi mâniecii (Dosoftei) 
[Costinescu et alii: 176, 188].
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Africatele +, V
După Emil Petrovici, tratarea africatelor prepalatale +, V, urmate 

de sunetele vocalice e, i, este trăsătura cea mai importantă a graiu-
rilor dacoromâne, ce stă la baza împărţirii teritoriului dacoromân în 
5 subdialecte. Graiurile cercetate înregistrează variantele fonetice 
ß şi æ, specifice graiurilor de tip moldovenesc: ßinß, aríß, ßern!álî, 
crúßi, ßolán, ß©árâ, aræínt, s%næi, faæ, plânæ, æínæinâ, æer, ßi sî fac, 
ßerém (ALM I2, 349–351, 353–361, 468, 509).

Depalatalizarea lui j
Africata prepalatală ĝ rămâne intactă şi nu evaluează la j: ĝo!, 

ĝos (ALM, h. 374, 375). Acest fenomen este anterior sec. XVI, 
fiind înregistrat în mai multe texte vechi din Moldova istorică: 

Aceştia ce să giură şi să blastămă cu strâmbul, măzditorii şi 
luătorii de mită şi apucătorii de-ş petrec cu bişug adunat cu vi-
cleşug (Dosofei). Calul de sărituri şi de azvârlituri nu s-au ogoit 
până nu l-au aruncat de pre sine gios (Cantemir) [Costinescu et 
alii:190, 210]. 

Oclusivele palatale W, N
În sud-estul Ucrainei, W, N, înainte de e sau i, se pronunţă ä, X 

sau W, N. Acest fenomen nu este general în aria cercetată:
äem (pct. 34,48, 165, 190, 229, 225, 231 – 235) – äem, ä!amKm 

(pct. 210) – Wem, WemKm (pct. 112);
çoäilár@ (pct. 34,48, 165, 210, 229, 231–234) – çoWilár@ (pct. 

112) – çoä di stRclî (pct. 190, 225) – çoä (pct. 235);
uréäi (pct. 34, 48, 165, 190, 210, 225, 229, 231–235) – uréWi 

(pct. 112);
Xem (pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235) – Nem ( pct. 

112) – Xem, Nem (pct. 225);
X!áţî;
únXi!i ( pct. 34, 48, 165, 190, 210, 225, 229, 231) – únNi!i ( pct. 

112);
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înXít ( pct. 48, 210) – înXíţ ( pct. 165, 190, 231, 235) – înXíţKsc 
(pct. 229, 232, 234) – nNíţ (pct. 112, 225, 233);

çoX!álî ( pct. 34, 190, 229, 231–235) – çoX!ál ( pct. 48, 210) 
– ALRR. Bas., I2, h. 386; 

X!órXi (ALM, h. 376, 377, 379, 382 – 385, 387).
Din Texte dialectale am excerptat exemplele:
o_näinát mohoríĉu/ ş-apó! triméti on stárosti (TD, I/2, p. 177, 

pct. 235); o æucát acoló pâr-la cât/ o_ntrát î¡ cásî/ o_näinát/ o viße-
ruít/ şî s-o răşäirát/ s-o culcát (TD, I/2, p. 178, pct. 235).

Fenomenul discutat este notat şi în alte graiuri laterale şi izolate 
din reg. Odesa, Cernăuţi, Transcarpatia şi aria maramureşeană. 

Dentalele d, t
Oclusivele d, t, fiind urmate de e sau i, în unele graiuri se 

palatalizează: ä!átrâ “teatru”, Xínti “dinte” (ALM, I, h. 291, 294). 
Acest fenomen este frecvent notat în graiurile moldoveneşti din 
zona de nord-vest. 

Cercetătorul român Mircea Farcaş, în studiul Palatalizarea 
dentalelor în subdialectul maramureşean, menţionează că aria in-
vestigată se caracterizează din punct de vedere fonetic prin aparte-
nenţa la aria cu dentalele d, t, n palatalizate, întâlnite în vestul ariei 
dacoromâne. În acelaşi studiu este prezentată opinia lui I. Pătruţ 
privind originea acestui fenomen, conform căruia în prima fază, 
sub influenţă slavă, s-a ajuns în stadiul ti, di, apoi sub influenţa ma-
ghiară, dentalele uşor palatalizate ti, di au devenit „dorsopalatale” 
ä, X în Crişana, Maramureş, nordul Transilvaniei şi estul Bucovinei 
[Farcaş: 66]. Împărtăşim opinia lui Gr. Rusu, V. Iancu, V. Văsieşiu, 
conform căreia palatalizarea dentalelor este un fenomen al cărui 
punct de pornire se află în tendinţele interne de evoluţie a limbii 
române, neexcluzând total rolul influenţei maghiare şi sârbe, care 
au direcţionat rezultatul final al procesului [Văsieşiu: 52].

Înregistrarea fenomenului discutat în aria din sud-estul Ucrainei 
ar fi o mărturisire a faptului că cel puţin o parte din populaţia care 
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s-a aşezat cu traiul în aceste localităţi, ar fi aparţinut în trecut ramu-
rei de nord-vest a dacoromânei.

Pentru tobă notăm dialectismul fonetic învechit şi popular, 
apropiat de forma etimologică, dóbâ (< magh. dob), caracteristic 
graiurilor moldoveneşti (ALM, I, h. 293).

PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE 

Părţi de vorbire flexibile

Substantivul

Numărul 
În vorbirea dialectală, variaţia desinenţelor de singular şi plural 

sunt în dependenţă de caracterul dur sau palatalizat al consoanei, 
mai ales în poziţie finală. Substantivele cu tema terminată în ş, j, 
din cauza timbrului dur al acestora, înregistrează la plural varian-
tele morfologice în -î sau desinenţa zero: úşî/ uş, caméşî/ căméş, 
róşî (pct. 48, 210)/ róşâ! (34, 229, 231–234)/ roş (pct. 112, 165) 
– ALM, I2, h. 364, 367, 366. 

În graiurile cercetate, substantivele masculine şi neutre păstrea-
ză tendinţa pentru pluralul -uri, ca şi în textele vechi. Între forman-
ţii de plural în -i şi -uri se face simţită o concurenţă neîntreruptă la 
toate etapele de evoluţie a limbii, începând cu româna primitivă şi 
până la apariţia primelor texte scrise. Astfel substantivul masculin 
pumn face pluralul în -i şi în -uri. Dialectismul gramatical púmnur@ 
este notat în pct. 112, 225, 233, 235; coexistenţa variantelor pumn@ 
şi púmnur@ este atestată în pct. 190, în celelalte localităţi s-a notat 
forma literară pumn@.

Substantivele neutre maţ, altar, toiag (ALM I2, h. 322, 437, 440, 
444, 446) construiesc pluralul în -i , -î şi -ur@: 
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– cárâ (pct. 34, 190, 225, 231–234), cáru¶ (pct. 48, 210), cári 
(pct. 165, 229);

– cç©áti (pct. 48, 227, 229, 232, 233), cçótu¶ (pct. 112, 165, 210, 
225, 226, 231, 234), cç©áti şi cçótu¶ (pct. 190);

– máţî (pct. 34, 48, 112, 165, 190, 210, 229, 231, 234, 235), 
máţur@ (pct. 225, 233), în pct. 190 notăm coexistenţa dialectismelor 
gramaticale máţur@ şi máţî;

– altári (pct. 34, 48, 112, 165, 190, 210, 225, 231–234) şi al-
tárur@ (pct. 229, 235); 

– to!áæi (pct. 34, 48, 112, 233), to!éæi (pct. 232, 235), to!águr@ 
(pct. 210, 225, 231, 234), sto!áæi (pct. 229).

Pentru pluralul substantivelor neutre glonţ, mormânt şi buchet 
sunt atestate dialectismele gramaticale în -u¶: glónţur@ (pct. 441, 
34, 112), morm%ntur@ şi buWétur@, deşi norma literară recomandă 
variantele gloanţe, morminte, buchete.

[...] î! púni dúpa másî/ li dă c%t!-on pahár di horílcî/ li prind 
buWétu¶ acoló (TD, I/2, p. 168, pct. 231).

Substantivele feminine baieră, barbă fac pluralul în -i şi -u¶: 
bK!i¶ (pct. 231–234, 235), bK!u¶ (pct. 227), bá!i¶ (pct. 34, 48, 112, 
190, 225, 226, 229); bárbi/bárbu¶ (ALM, I, h. 447, 435).

În urma închiderii finalei -e, pentru substantivul feminin manta, 
observăm pluralul în -i: mantál@ (ALM, I, h. 319).

Izolat, în aria cercetată, dar şi în unele graiuri laterale, pentru 
pluralul substantivului an a fost atestată forma arhaică ai, care, izo-
lat, este utilizată alături de varianta mai recentă ani (an, an@ – pct. 
34, 112, 165, 190, 225, 235; an, a!, an@ – pct. 48, 231–234; an, a!,– 
pct. 210, 229) – ALM, h. 307. Consemnăm că vechiul fonetism are 
o frecvenţă sporită şi în graiurile transilvănene [Ursan: 46].

Cazurile
Nominativul în graiurile dacoromâne, ca şi în limba literară se 

caracterizează prin nonsubordonare. În vorbirea orală prin nomina-
tiv este exprimat subiectul şi numele predicativ: 
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ş-o_scos bădíţa dó!spriß bez%C%!/ şî n-o făcút Çíca (TD, I/2, p. 
153, pct. 228); la Çir!ásî sî duc toţ (TD, I/2, p. 172, pct. 231). 

În scopul exprimării raportului cazual de acuzativ sunt utilizate 
mai multe prepoziţii:

a¡ k!amát !eç pi fráti acoló/ pi sórâ/ Ç!-an pus/ a_näinát/ ma 
pozdrovlésc pi míni cu fißór (TD, I/2, p. 180, pct. 235); ş-î! poftéşti 
la Çir!ásî (TD, I/2, p. 172, pct. 231); sî puç la másî (TD, I/2, p. 172, 
pct. 231).

Genitivul se distinge de celelalte cazuri prin dependenţa sa de 
un substantiv, iar dativul are ca regent un verb. Pentru exprimarea 
raporturilor de genitiv-dativ, graiurile moldoveneşti utilizează atât 
forme cazuale sintetice, cât şi construcţii analitice prepoziţionale. 

Referindu-ne la formele cazuale sintetice, notăm monoftonga-
rea diftongilor ii, ei (> i) în urma slăbirii intensităţii de rostire. 
Izolat diftongii rămân ocurenţi: 

ş-apú! plătésc pópi (TD, I/2, p. 173, pct. 231); acoló şăd do!-tri! 
flacK!/ mahaléni! a Çirésâ!/ şăd/ î! aşt!áptâ (TD, I/2, p. 168, pct. 
231); nírili sî !e cartúzu/ cúşma/ dácî-! !árna/ !e Wíta ßé!a/ ş-o sa-
rútâ/ şî !-o dă nanáşulu! (TD, I/2, p. 169, pct. 231); viç la parínţâ! 
Çírulu! (TD, I/2, p. 170, pct. 231); nu-! batút niş_di tíni/ niş_di 
míni/ şî-! batút ßi! di cosaßí!/ di méşteru ţKri! în fúndu mKri! (TD, 
I/2, p. 144, pct. 225).

Fenomenul discutat are o vechime mare în limbă, având o frec-
venţă sporită în textele vechi moldoveneşti: 

Ochii mierli în giur împregiur ca cum ar fi cu siurmea văpsiţi 
(Cantemir) [Costinescu et alii: 185].

În vorbirea dialectală din sud-estul Ucrainei, pentru genitiv-da-
tivul numelor proprii şi al gradelor de rudenie masculine sau fe-
minine sunt frecvente atât formele sintetice, cât şi cele analitice, 
construite cu articolul lu proclitic: 

– (i-am scris) táti (pct. 34, 231, 233), táti! (pct. 229, 232, 234) 
– lu táta (pct. 48, 112, 165, 190, 210, 225, 234) – ALM I2, h. 432; 
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– (i-am spus) háni! (pct. 34, 48, 229, 233), hanúţâ! (pct. 231, 
232), anúşcâ! (pct. 190, 234), hanúţî (pct. 210), an!úti! (pct. 225) 
– lu hanúţa (pct. 112), lu hána (pct. 165, 235) – ALM, I2, h. 431.

Din textele dialectale am excerptat mai multe exemple constru-
ite cu lu proclitic: 

– méræi şî-!_nţanéşti lu cúmatru/ i! dă lu cumátru colácu/ ş-apó! 
î! dă cúmatri! colácu şî cu !ásta/ no! biterím cumatrí!a (TD, I/2, p. 
181, pct. 235); niş rozilír nu ti Ç!ará/ niş di fáţa lu [ ...] vas%li/ ion 
(TD, I/2, p. 174, pct. 231).

În limba veche, dativul se realiza frecvent prin construcţii acu-
zative analitice, formate cu prepoziţia la: 

Într-aceasta muncă-ş deade la Dumnezău sufletul biruitoriu şi 
vios, luând cununa ca un nevoitoriu destoinic (Dosoftei) [Costi-
nescu et alii: 315].

Acest fenomen s-a conservat şi în masivul cercetat: 
– dá-Ç!-aş fáta dípă d%nsu/ i! sî-Ç hí!i sanatóşu/ sî_sî_näín@ la sus 

hristósu (TD, I/2, p. 148, pct. 225); sfinţKsc cásâlI la ©ámin@ (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 169); acoló o gatít/ o copt Wítâ şî 
l!-o trimKs la toţ c%t!-o Wítâ (TD, I/2, p. 173, pct. 231); aæutám la 
pạrínţ (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 175); s-o dus ş-o spus 
la parínţ [...] (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 168). 

Vocativul în vorbirea dialectală este exprimat prin intonaţie şi 
prin diverse afixe. În sud-estul Ucrainei notăm vocativul substan-
tivelor feminine/masculine în -î, -i: il!ánâ, vas%li ( ALM, I, h. 426, 
427). 

Din texte dialectale am depistat exemplele:
– papalúMâ/ lúMâ/ sa! în sus ca nóuri!/ sî-ţ discú!i ßérili/ sî cúrgâ 

parKili /şî în t©áti vKili (TD, I/2, p. 183, pct. 235); fa sórâ/ malanúcî/ 
dă-Ç drúmu_n_cásî/ s-o văd pi sóra ilisavéta (TD, I/2, p. 142, pct. 
225); suriç©árâ/ mariç©árâ / ßi ţî-! fáţa galNiç©árâ[...] (TD, I/2, p. 
146, pct. 225); scç©álî/ bádi/ nu dorÇí/ câ nu-! vrém!a di dorÇít/ da-
! vrém!a di_arát (TD, I/2, p. 151, pct. 228).
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Articolul

Articolul substantival
În aria cercetată, articolul hotărât -l, ca urmare a slăbirii intensi-

tăţii de rostire de la sfârşitul cuvântului, nu se menţine. Acest fapt 
este notat de harta 317 a ALM „satul”, care înregistrează dialectis-
mul gramatical sátu (ALM, I, h. 317). 

Din textele dialectale am excerptat mai multe exemple, care 
confirmă omiterea articolului substantival hotărât -l, funcţia lui fi-
ind preluată de vocala -u:

sî dúßi nanáşu/ nanáşa/ ba!éţî aßí! tíne¶ [...] (TD, I/2, p. 168, 
pct. 231); o aşt!arnút cojócu/ s-o pus cumKtru/ cúmatra (TD, I/2, 
p. 181, pct. 235); s-o oprít în sátu greßésc/ d!_aíß!a dóçspreß Wi-
lométr@ (TD, I/2, p. 141, pct. 225); púnem urCála pi súlu¶/ puném 
fußé! pi urCálî/ ş-înßépim a_nvalí pi súlu ßel din_çúrmâ (TD, I/2, p. 
166); viç înapó! la hoz!áinu iist cu copWílu/ !el î! púni dúpa másî/ î! 
înßépi a ßinstí cu horílcî/ li mânţaÇéşti/ câ s-o trudít ç©áminí! iíşt!a 
[...] (TD, I/2, p. 173, p. 231); ş_apó! m!éræi çómu cu rakíç/ cu vvínu/ 
cu ŝẹ aç (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 172).

Izolat, în sud-estul Ucrainei, articolul hotărât –l s-a menţinut la 
numele de familii, de exemplu: Creţul, Lungul, Roibul, moldovenii 
colonizându-se probabil prin aceste locuri încă în perioada când –l 
se mai pronunţa [Zagaevschi 1990: 10]. 

Pe plan istoric, articolul hotărât -l de la substantivele masculine 
şi neutre s-a păstrat în vorbire până în secolul al XVI-lea, reducerea 
acestuia fiind datată cu sec. XVII [Rosetti: 536]:

Ce după moartea lui până astăzi îi zic sveti Ştefan Vodă, nu pen-
tru sufletu, ce ieste în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om 
cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti (Grigore Ureche). 

Graiurilor cercetate le este specifică atât reducerea vocalei fi-
nale a articolului substantival hotărât la genitiv-dativ: -lui, cât şi 
păstrarea intactă a acesteia. Din textele dialectale am excerptat 
exemplele:
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amú/ por!ádocu lu stárosta (TD, I/2, p. 170, p. 231); viç la pa-
rínţâ! Çírulu! (TD, I/2, p. 170, pct. 231); ş-apú/ înßép a dăruí/ a!íşt@ 
parínţ/ a Çírâlu!/ la mása ße! mári înßép a daru!í (TD, I/2, p. 171, p. 
231); sî râşWírâ p!_acásî/ sî duc toţ p!_acásî/ ram%ç/ d!-ámu aíşt!a/ 
a lu! host@/ cári-s W!amáţ/ d!-ámu_! púni p!-aişt!a, parínţî lu!/ a Çí-
rilu!/ p!-a lu! ç©ámin@ [...] (TD, I/2, p. 171, pct. 231); sî gramadésc 
acolé/ la paríntili Çírilu! (TD, I/2, p. 172, pct. 231).

Reducerea lui -i final este notată şi în cazul articolul hotărât 
antepus -lui:

(i-am scris) lu táta (pct. 48, 112, 165, 190, 210, 225, 234) – 
ALM I2, h. 432; 

(i-am spus) lu hanúţa (pct. 112), lu hána (pct. 165, 235) – ALM, 
I2, h. 431.

În opinia lui A. Rosetti, reducerea finalei a fost cauzată de slăbi-
rea articulaţiei sunetului final, fenomenul fiind notat în textele sec. 
XVI [Rosetti: 536]. Studiind mai multe texte, am constatat ocuren-
ţa formelor cu -i păstrat şi -i redus în limba veche: 

Cu mila lui Dumnezeu eu, diaconul Coresi, deacă văzui că mai 
toate limbile au cuvântul lu Dumnezeu în limba (lor), numai noi 
rumânii n-avem, şi Hristos zise, Matei 109, „cine citeşte să înţă-
leagă” (Diaconul Coresi. Psaltirea de la 1577).

De regulă, în graiurile moldoveneşti, la singular, articolul hotă-
rât pentru genitiv-dativ -i este omis, funcţia lui fiind preluată de -e, 
-u, -!u;	după consoanele depalatalizate j, ş, C, ţ, z, s – de vocalele 
-ă, -î. Acest transfer fonetic este notat sporadic în graiurile cerceta-
te, unde fonetismele literare circumscriu arii largi. Studiind h. 431 
a ALM (i-am spus) Anuţei, am semnalat fonetismul cu articolul 
hotărât pentru genitiv-dativ -i	păstrat: háni! (pct. 34, 48, 229, 233), 
hanúţâ! (pct. 231, 232), anúşcâ! (pct. 190, 234). În celelalte puncte 
articolul hotărât -i a fost omis, în funcţia lui prestându-se vocala î:	
hanúţî (pct. 210), an!úti! (pct. 225). 

În textele dialectale am consemnat atât conservarea articolului 
hotărât pentru genitiv-dativ -i, cât şi omiterea acestuia:
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înt%! daru!ésc parínţâ!/ ş-apú! !íştl!alanţ ç©ámin@/ cári-s poftíţ 
(TD, I/2, p. 170, pct. 231); [...] păríntili Çirésî (TD, I/2, p. 172, pct. 
231); nu/ raz/ fáta vre sî márgâ/ apó! parínţî priÇé/ raz fáta méræi/ 
dumnaCKç v-aæúti/ întorlocáţî-vâ (TD, I/2, p. 177, pct. 235).

Articolul posesiv
Graiurile cercetate se caracterizează prin seria invariabilă a ar-

ticolului posesiv. Fenomenul a fost înregistrat iniţial înaintea sub-
stantivelor, constituind o inovaţie a graiurilor din Banat-Hunedoa-
ra, Transilvania de nord şi Moldova, datată cel târziu cu sec. al 
XVI-lea [Gheţie 1994: 117]:

(văr) de-a dó!l!a (h. 454 a ALM);
acoló şăd do! - tri! flacK!/ mahaléni! a Çirés%!/ şăd/ î! aşt!áptâ 

(TD, I/2, p. 168, pct. 231); [...] şî cátâ d!-a lu! ç©ámin@/ pi cári !-o 
dus acoló (TD, I/2, p. 170, pct. 231); ş-apú/ înßép a dăruí/ a!íşt@ 
parínţ/ a Çírâlu!/ la mása ße! mári înßép a daru!í (TD, I/2, p. 171, 
pct. 231).

Articolul adjectival
Articolul determinativ (cel, cea, cei, cele) s-a creat pe teren ro-

manic oriental pe baza pronumelui demonstrativ (acel, acea, acei, 
acele). În graiurile cercetate acesta suferă modificări doar la nivel 
fonetic, înregistrând variante specifice graiurilor moldoveneşti ßel, 
ß!a, ß}ála, ße! etc. 

Din textele dialectale am extras exemplele:
ş-apú/ înßép a dăruí/ a!íşt@ parínţ/ a Çír%lu!/ la mása ße! mári 

înßép a daruí (TD, I/2, p. 171, p. 231); sî !e cumátru ßel mári/ şî ma! 
!e cumátr@ ma! Çiß (TD, I/2, p. 173, p. 231); pu! súlu ß!al din çúrmâ 
(TD, I/2, p. 149, p. 228); s-apú/ înßép a dăruí/ a!íşt@ parínţ/ a Çírâ-
lu!/ la mása ße! mári înßép a daruí (TD, I/2, p. 171, pct. 231); c%nipa 
o samanKm/ o paz%m dP vrKN/ di ga!ín@/ d}-amð c%nipa sî râdįcá/ 
îndátâ s-o rupt_c%nipa/ ŝe! sácî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 165); şî_príma_o cul!éæ c%nipa ŝé} sácî/ ş-o rupi!é (TDG, Mar-
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tonoşa, reg. Kirovograd, p. 165); sî dúßi nanáşu/ nanáşa/ ba!éţî aßí! 
tíne¶ (TD, I/2, p. 168, pct. 231).

Adjectivul
În graiurile cercetate, adjectivul nou nu se acordă cu substanti-

vul în număr, înregistrând formele: 
(haine) nóçî (pct. 112, 165, 210, 226, 227, 229, 231 – 234) – 

(haine) nç©áçî (pct. 34, 48, 229, 231–234) – ALM, h. 451.
Pentru exprimarea comparativului de superioritate sunt înregis-

trate variante populare, construite cu adverbul mai:
coc cári[ …] da ma! tári/ câ-s scúmpi amú/ şî ma! tárį amú 

cçoc// cçoc/ cçoc ma! tárį da (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 172).

Comparativul de inferioritate este constituit cu ajutorul prepozi-
ţiei decât, care este supusă modificărilor de ordin fonetic: (el e mai 
mic) dícât (míne), doar în pct. 112 decât este substituit de prepozi-
ţia ca (ALM I, h. 519).

Pronumele

Pronumele personal
În afara modificărilor de ordin fonetic, pronumele personal este 

similar celui din limba literară. Atenţionăm asupra vechiului fo-
netism dialectal !o „eu”, înregistrat în localitatea Martonoşa, reg. 
Kirovograd, care pare a fi evoluat din latinescul ego:

!o am murít/ s%ŋgur-a! murít/ ş-áltu/ ş-aşá di rând_/da (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); !o !erám/ cum di mititícî 
!erán_da ţâç mínti (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); da/ 
aísta !o am stro!ít-o s%ŋgur (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 
173).

Menţionăm forma reduplicată pentru dativ lorâlór, fixată în sa-
tul Voloşskoie, reg. Dnepropetrovsk (l!-am dat lorâlór) de V. Mel-
nic [Melnic: 66]. 
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Pronumele dânsul/dânsa are o vechime mare în limbă. El nu 
şi-a pierdut frecvenţa în graiurile moldoveneşti, respectiv în ariile 
izolate:

o_ntrát la d%nsa_n cásî (TD, I/2, p. 142, pct. 225); o vinít bába/ 
o_nblát acoló cât o_nblát pi l%ngâ d%nsa/ !e s-o gas%t (TD, I/2, p. 
180, pct. 235); o_ntrát îŋ_cásî/ d!-ámu acoló/ !-o pus pi toţ dúpa 
másî/ Ninişór/ o dat cum o aæúns/ d!ámu/ o pus-o_n_uŋNé acoló 
dúpa másî/ pi d%nsa, pi d%nsu (TD, I/2, p. 171, pct. 231).

Din textele vechi am excerptat exemplele:
Trecea pe lângă dânsul ca pe lângă un mojic sau şi nebun (M. 

Costin). Marele acesta stătu nastoate fraţilor, rugat de dânşii (Do-
softei) [Costinescu et alii: 191, 196].

Pentru acuzativ singular, h. 456 a ALM, I2 înregistrează dialec-
tismele fonetice dâns (la Kirovograd), d%nsa (la Nikolaev), d%nsu, 
dâns, d%nsa (la Dnepropetrovsk) şi dâns, d%nsa (la Doneţk, Lugan-
sk). Pentru acuzativ plural, h. 457 din ALM semnalează variantele 
fonetice: (pi) dânş (Kirovograd, Doneţk, Lugansk), (pi) d%nşâ! (pct. 
34, 48), (pi) d%nşî (pct. 112, 165, 210). Atenţionăm asupra tendinţei 
de a omite articolul hotărât în cazul formelor masculine:

s-o strâns fráţî gramaæç©árâ/ %ntri dânş_o siri ç©árâ (TD, I/2, 
p. 146, pct. 225); trec tç©áti dúpa dâns/ podvózâli stăç acoló/ 
scubç©árâ (TD, I/2, p. 169, pct. 231); 

dar 
pi d%nş!i [...] î! poftésc î¡_cásî p!-aíşt@ tíne¶/ pi nanáşu/ pi toţ 

câţ s-o dus acoló (TD, I/2, p. 169, pct. 231). 
În masivul cercetat, ca şi în limba veche, dativul pronumelor 

personale se realizează frecvent prin construcţii acuzative cu pre-
poziţia la: 

o rodít bába la míni on_fißór (TD, I/2, p. 180, pct. 235); ©-as-
tupám çoglínda !áca naprimér@ la míni !ésti mort/ ©-astupKm cu 
mat!ér!e (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 173).
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Pronumele de politeţe
Dacoromâna şi-a constituit un pronume personal de politeţe. 

Acesta este exprimat în aria cercetată printr-un şir de dialectis-
me fonetice, ca Ç!atá (Kirovograd, Zaporojie, Nikolaev), duÇ!atá 
(Dnepropetrovsck), duÇ!etá, dÇ!etá (Doneţk) – ALM, I, h. 413.

bába !e tálæiru ş-on pahár cu horílcî/ şî méræi la duÇ!atá/ şî la 
ßéla/ daţ ßevá! coäílulu!/ sî nu cúri uréäili (TD, I/2, p. 181, pct. 
235); duÇ!atá ti-! bănuí-ti/cî cucç©ána ţ-a murí (TD, I/2, p. 185, 
pct. 235); sára o_nsărát/ şî no! pi dun!av©ástrâ nu v-an çurát (TD, 
I/2, p. 151, pct. 228).

Pronumele de politeţe este exprimat prin varianta singur:
!o am murít/ s%ŋgur-a! murít/ ş-áltu/ ş-aşá di rând_/da (TDG, 

Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170).
În regiunea Zaporojie, cu valoare de politeţe, a fost notat pronu-

mele personal voi (ALM, I, h. 413).

Pronumele de identitate
Formele literare ale pronumelui de identitate lipsesc în graiurile 

cercetate, ele fiind înlocuite de forma singur, care, în urma închi-
derii lui i, cunoaşte variantele s%ŋgur, súŋgur: 

da/ aísta !o am stro!ít-o s%ŋgur (TDG, Martonoşa, reg. Kirovo-
grad, p. 173); e!, dic%t ári dumnaCKç sî Ç!-o !é!/ ma! Níni súŋgur o! 
aruŋcá_o_n_pod sî nu ma! ŝíbâ (TD, I/2, pct. 165, p. 3).

Utilizarea dialectismului singur, cu valoare de identitate, are o 
vechime mare în limbă, fiind înregistrat în opera cronicarilor ro-
mâni:

Au făcut Matei-Vodă arzahal sau răvaş de jalbă la singur împă-
ratul (M. Costin) [Costinescu et alii: 56].

Pronumele şi adjectivul posesiv
Cu excepţia particularităţilor fonetice, pronumele posesive co-

incid cu cele ale limbii literare. Harta 463 din ALM înregistrează 
fonetismele a me, a ta, a lu!, a e! .
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Din textele dialectale am excerptat exemplele concludente:
slúga m!e ße! credinß!©ásî [ ...] (TD, I/2, p. 184, pct. 235); ş-a lu! 

nóstru bun!élç-o murít (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); 
ş-a nóstru [...]/a Çeç bun!él/ bunícu Çeç/ o murít tóje de hólod 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 171).

Notăm şi cazuri de reducere a pronumelor posesive, utilizate 
alături de numele de rudenie. Acest fenomen este specific vorbirii 
dialectale:

an_trimKs no! stárosti la aßé!a fátâ/ la tát-ţo/ la mK-sa (TD, I/2, 
p. 177, pct. 235).

Articolul posesiv-genitival, care însoţeşte pronumele (adjecti-
vul) posesiv, este invariabil în graiurile cercetate: 

sî râşWírâ p!_acásî/ sî duc toţ p!_acásî/ ram%ç/ d!-ámu aíşt!a/ 
a lu! host@/ cári-s W!amáţ/ d!-ámu_! púni p!-aíşt!a/ parínţî lu!/ a 
Çírilu!/ p!-a lu! ç©ámin@ (TD, I/2, p. 171, pct. 231); na prim!ér a Çeç 
bă!ét ©-avút !ĕl fátâ (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 167). 

Pronumele şi adjectivele demonstrative de apropiere
În arealul dacoromân înregistrăm un pronume de tip nordic 

(aiesta) şi unul de tip sudic (ăsta). Ele au provenit din sistemul 
pronumelor demonstrative ale latinei clasice. Analizând h. 465 din 
ALM, notăm în aria cercetată varianta dialectală aist(a), specifică 
arealului moldovenesc.

Din Textele dialectale am înregistrat pentru pronumele şi ad-
jectivele demonstrative de apropiere dialectismele fonetice aísta, 
aíşt!a, a!ásta, a!ést}a:

da/ aísta !o am stro!ít-o s%ŋgur (TDG, Martonoşa, reg. Kirovo-
grad, p. 173); paríntili aíst cu Çírâli sî gatéşti di tç©átâ núnta (TD, 
I/2, p. 168, pct. 231); ş-a!ásta faŝ!ém tóje/ faŝ!ém ş-a!ásta (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166).

Atenţionăm asupra topicii pronumelor şi adjectivelor demon-
strative de apropiere, care deseori nu corespunde normelor limbii 
literare.
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amú sî dohovorésc ßi plátâ sî li plat!áscî lor púntru _c-o_

cr!ascút fáta ßé!a [ ...] păr-la a!ástâ vrémi (TD, I/2, p. 169, pct. 
231); pi d%nş!i [...] î! poftésc î†_cásî p!-aíşt@ tíne¶/ pi nanáşu/ pi toţ 
câţ s-o dus acoló (TD, I/2, p. 169, pct. 231).

Pronumele şi adjectivele demonstrative de depărtare
În graiurile cercetate înregistrăm fonetismele dialectale specifi-

ce graiurilor moldoveneşti: aßéla, aßé!a/ aßé!a, aßél!a:
aßéla li dă dç©áçă lítri di horílcî (TD, I/2, p. 169, pct. 231); sî 

scubç©árâ Çírili/ şî nanáşu/ şî stárostili/ sî duc la mása ßé!a (TD, 
I/2, p. 168, pct. 231); an_trimKs no! stárosti la aßé!a fátâ/ la tát-
ţo/ la mK-sa (TD, I/2, p. 177, pct. 235), când învârtéşt@ di rç©áta 
ßé!a/ la aßé!a rotíşcî s-învârtéşti şî fáßi ţKæi! (TD, I/2, p. 150, pct. 
228), tçoWíla/ pári ac¬l!ó/ d-acoló tçoWíla/şápu! săcám [...] fănínă/ 
pom%n_d!_aŝKla/ ş@ pun!ém pi tçoWíla/ to d}asúpra/ ş-o-nsămnám 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 165).

În continuare vom nota exemple extrase din textele dialectale, 
care prezintă interes prin topica adjectivelor demonstrative de de-
părtare:

amú sî dohovorésc ßi plátâ sî li plat!áscî lor púntru _c-o_cr!ascút 
fáta ßé!a/ în mahálî/ o fost/ ş-o hranít-o păr-la a!ástâ vrémi (TD, 
I/2, p. 169, pct. 231).

Pronumele relative
De regulă, în vorbirea dialectală, pronumele relativ care nu-şi 

modifică forma în dependenţă de context, rămânând a fi invaria-
bil: 

la fim!é!/ cári !-o murít çómu [...] (TDG, Martonoşa, reg. Kiro-
vograd, p. 169); dúpa ásta/ o ramás pétißili nanáşulu! di dus acásî/ 
cári l-o l!agát/ da îl l!ágâ cu dç©áçspreß pétiß (TD, I/2, p. 172, pct. 
231).
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Pronumele negative
a) Pronumele negativ: nimeni
Încă în textele vechi moldoveneşti, datate cu sec. XVI–XVII, 

putem consemna pe lângă forma, devenită mai târziu literară ni-
meni, dialectismul gramatical nime: 

Nu este nime harnic să-i stea împotrivă (Neculce). Nime nu sca-
pă de leşuiturile vrăjmaşului (Dosoftei) [Costinescu et alii: 142, 
168].

În prezent, nime este notat în Moldova, Banat, Transilvania; ni-
meni, respectiv nimini, este semnalat în Oltenia, Muntenia, Tran-
silvania şi Dobrogea. În plan comparativ, aria lui nimeni era mai 
extinsă în trecut, forma circulând şi în graiurile nordice. După sec. 
al XVI-lea, aria lui nime s-a aflat în expansiune, eliminând în cele 
din urmă forma „lungă” [Gheţie 1994: 119]. În arealul dialectal 
studiat a fost notat dialectismul gramatical nimi.

Pentru forma de G – D a pronumelui negativ nimeni, h. 313 
din ALM înregistrează atât formele sintetice vechi Çimarú!a (pct. 
34, 48, 210, 225, 229, 233), Çimarú! (pct. 165, 231, 232, 234), 
Çimarúl!a (pct. 190, 225, 235), rezultate ale disimilării, cât şi for-
ma analitică: la Çími (pct. 112).

Drept argument al vechimii formei sintetice Çimarú!a ne ser-
vesc fragmentele excerptate din textele vechi:

Cum au sosit Nicolae Vodă la Galaţi, venind la domnie, şi fă-
când Divan, care jeluindu-se cei săraci pre boieri pentru strâmbă-
tăţi ce ave despre dânşii, pentru care vădzând Nicolae Vodă nedi-
reptate n-au făţărit nimărue, ce pre mulţi i-au certat din Galaţi păn 
la Eşi (Nicolae Costin). 

b) Pronumele negativ: nimic
Hărţile ALR consemnează formele nimică, nimica în Transilva-

nia de nord, sporadic în Banat; forma nimic în Muntenia. Ultima 
a devenit literară, pătrunzând izolat în graiurile moldoveneşti prin 
prisma limbii literare. Actualmente, în arealul dialectal din sud-
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estul Ucrainei dominantă este forma scurtă nica, ce caracterizează 
graiurile moldoveneşti:

ş-o_scos bădíţa dó!spriß bez%dzâ!/ şî n-o făcút Çíca (TD, I/2, p. 
153, pct. 228).

Pronumele şi adjectivul nehotărât
În vorbirea dialectală din sud-estul Ucrainei, înregistrăm fo-

netismele dialectale: cinevai, carevai, câţivai. Evoluţia istorică a 
acestora poate fi explicată prin epiteză. Harta 467 a ALM înregis-
trează varianta carivá! în cea mai mare parte a arealului cercetat 
(pct. 34, 48, 165, 190, 210, 229, 231–235), în pct. 225 notăm dia-
lectismul gramatical carivá¶.

Din textele dialectale am excerptat exemplele:
o fuæít v-o câtivá! famíli! (TD, I/2, p. 141, pct. 225); p©áti 

ŝinIvá! m!-o furát vo mănúşî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 165); î! duŝ}é cu carúţa pi c%tI vo câţvá! (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 170); nu/ nu bărbátu/ la no! ŝinivá! din n}am/ víni 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 177); tạ!ém ŝavá! !ar (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 178).

Pentru pronumele şi adjectivele nehotărâte vreo, vreun înregis-
trăm vechile fonetisme vo, fo, vun:

p©áti ŝinIvá! m!-o furát vo mănúşî (TDG, Martonoşa, reg. Ki-
rovograd, p. 165); da sára/ sî grạmad}á fo c%tiva! f¬mé!/ şî torŝi!é 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166); î! duŝ}é cu carúţa pi 
c%tI vo câţvá! (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); da sára/ 
sî grạmad}á fo c%tiva! f¬mé!/ şî torŝi!é (TDG, Martonoşa, reg. Ki-
rovograd, p. 166).

Formele vechi ale acestora au fost înregistrate în textele cărtu-
rarilor români din Moldova istorică:

Tăindu-i ca neşte mădulari putrede ... i-a scosu-i afară să nu 
hăsnuiască vro boală la partea cea sănătoasă (Dosoftei). De-ş dau 
vo fată după vun străin, pre cu greu, dar moşan nu-l priimăscu, 
nici la sfat (Neculce) [Costinescu et alii: 146, 191]. 
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Numeralul

Numeralul ordinal
În opinia lingvistului chişinăuian M. Gabinschi, ordinalele daco-

romanice nu sunt (cu excepţia lui întâi) moştenite, nici (dacă facem 
abstracţie de recentele prim, secund, terţ) împrumutate din latină. 
Ordinalele dacoromanice sunt formaţii proprii, completamente noi, 
cu paralele tipologice doar în limbile neromanice [Gabinschi: 23]. 

În graiurile cercetate acestea suferă modificări la nivel fonetic:
şî_príma_o cul!éæi c%nipa ŝé} sácî/ ş-o rupi!ém (TDG, Martono-

şa, reg. Kirovograd, p. 165); înt%! darú!ésc parínţâ!/ ş-apú! !íştl!alanţ 
ç©ámin@/ cári-s poftíţ (TD, I/2, p. 171, p. 231); nu şî !a mása/ş-torn 
ápa písti kŝ©áre/ da Çir!ása !ésî d%ntí! pi prag (TDG, Martonoşa, 
reg. Kirovograd, p. 168); înt%! Câŝ óĉináş la no! Câc înt%!u (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 172).

În graiurile de tip nordic este atestat caracterul invariabil al ar-
ticolului posesiv – genitival, care poate fi explicat prin tendinţa de 
adverbializare a numeralului, adică preferinţa pentru forma mas-
culină a numeralelor ordinale, atunci când acestea determină un 
substantiv feminin. Fenomenul în cauză este notat şi în sud-estul 
Ucrainei, unde pentru expresia (nevastă) de-a doua, înregistrăm 
atât forma feminină (a dó!ia – pct. 45, 165, 210, 231, a dç©áça 
– pct. 229, 232 – 234, a dóça – pct. 235), cât şi cea masculină (a 
dó!l!a – pct. 112, 190, 112, 225) – ALM, I, h. 455, 454.

În cazul expresiei a doua zi notăm dialectismul fonetic adKç-

Ca:
adKçCa/ dimin!áţa, s-înßép a_¡grămădí !arâ (TD, I/2, p. 172, 

pct. 231); faŝ!é/ ş-atúnŝa fạŝé/ adắuCa faŝ!é (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 172).

Numeralul adverbial
Tendinţa de aglutinare a numeralului adverbial a dóça ©áră ca-

racterizează graiurile din sud-estul Ucrainei: 
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s-o râdicát o_dátâ drójdili/ şî l!-an batút/ s-o râdicát d!-adKçra/ 
şî l-an_batút[...] (TD, I/2, p. 174, pct. 231); gatésc lut/ muru!ésc 
o_dátâ/ ş-apó! d!-adKçra/ ş-apó! d!-atrí!ora dr!ápânâ cu lut (TD, 
I/2, p. 182, pct. 235).

M. Vulpe, în studiul său Numeralele de tipul adoară, d-a dora, 
a dăurat(ă) în dacoromână, conchide că tendinţa de aglutinare a 
numeralului adverbial a doua oară, atestată de textele din sec. al 
XVI-lea şi al XVII-lea, este activă în graiurile contemporane da-
coromâne şi aromâne. Gradul de sudură a formelor componente, la 
care se adaugă, adeseori, prepoziţia de (de-a doua oară) este varia-
bil, indicând faptul că procesul aglutinării este în plină desfăşurare. 
Autoarea menţionează şi asupra producerii neutralizării semantico-
funcţionale între numeralul adverbial aglutinat (aparţinând grupu-
lui verbal) şi numeralul ordinal, devenit invariabil, ambele forme: 
(de)adora (cu variantele sale) şi (de)-a (l) doilea putând determina 
fie un verb, fie un substantiv [Vulpe: 298].

Numeralul nehotărât
În masivul cercetat, ca şi în limba veche, dativul numeralelor 

nehotărâte se realizează frecvent prin construcţii acuzative cu pre-
poziţia la: 

şî daç la n©áçî C%li [...] la toţ cári işKç (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 172); acoló o gatít/ o copt Wítâ şî l!-o trimKs la toţ 
c%t!_o_Wítâ (TD, I/2, p. 173, pct. 231).

Verbul

Schimbări de conjugare
Trecerea verbelor de la o conjugare la alta reprezintă o tendinţă 

generală limbii române, notată şi în latina populară. Acest fenomen 
s-a păstrat până în prezent în vorbirea dialectală. 

Unele graiuri româneşti din sud-estul Ucrainei se caracterizea-
ză prin metaplasma verbelor, adică trecerea anumitor verbe de la 
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conjugarea a III-a la conjugarea a II-a, contribuind la deplasarea 
accentului în paradigma acestora:

spuném (pct. 63, 69, 74, 96-99, 106) – spúnim (pct. 112, 190, 
225, 229, 232–235) – ALM, I, 470;

méræem (pct. 190, 225–227, 229, 234) – meræém (pct. 34, 48, 
165, 210, 231–233) – ALM, h. 472;

fáßim (Kirovograd, Dnepropetrovsk, Zaporojie, Doneţk, Lugan-
sk) – faßém (pct. 210) – ALM, h. 473;

râmâném (pct. 34, 48, 165, 210) – rămâném (pct. 112, 231–234) 
– ramaném (pct. 190, 225, 229, 235) – ALM, I, h. 494; 

crédem (pct. 48, 112, 165, 190, 225–227, 229, 233, 234) – cre-
dém (pct. 34, 210, 231, 232) – ALM, h. 499;

ţ%nem (pct. 229) – ţâném (Nikolaev, Zaporojie, Doneţk, Lugan-
sk) – ALM, h. 503.

Diateza
Diateza este o categorie clasificatoare, o categorie gramaticală 

exprimată prin mijloace morfologice şi sintactice, cu ajutorul căro-
ra se redau diferite ipostaze ale relaţiei dintre subiectul semantic, 
acţiune şi obiectul semantic [Dârul: 24].

În graiurile cercetate sunt înregistrate cazuri de transfer al ver-
belor de la diateza activă la diateza reflexivă şi viceversa. Drept 
exemplu ne poate servi înregistrarea formei active a verbului refle-
xiv a (se) gândi: (el) gândéşti (ALM, h. 514).

Din textele dialectale am excerptat exemplele concludente:
e! da nu şti!/ c-amú craß!únu/ tç©átâ lúm!a sî postéşti/ şî !eç am 

vinít sî ti văd pi tíni_n _hósti (TD, I/2, p. 142, pct. 225); s-o dus la 
Çer!ásî/ o stat acoló la Çer!ásî dinaínt!a cásâ! şî daru!ésc/ pi ba!éţ 
î! daru!ésc (TD, I/2, p. 178, pct. 235).

Fenomenul prezentat este vechi în limbă, fiind înregistrat în ve-
chile cronici româneşti:

Odihnind Ştefan-Vodă la Vasluiu, i-au venit olăcari (Grigore 
Ureche) [Costinescu et alii: 211].
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Iotacizarea verbelor
Fenomenul iotacizării verbelor, de esenţă fonetică, dar cu im-

plicaţii importante în domeniul morfologiei, se referă, în general, 
la verbele moştenite în -eo, -io şi la efectele elementului palatal 
(iot), dezvoltat în aceste grupuri, asupra consoanelor precedente 
[Densusianu: 283]. 

Analizând hărţile 308, 345 ale ALM, semnalăm în sud-estul 
Ucrainei ocurenţa formelor etimologice iotacizate şi ale celor de-
iotacizate:

pun (pct. 112) – puç (pct. 34, 48, 165, 210, 229, 231–134) – pu! 
(pct. 190, 225, 235); 

ţâç (pct. 34, 48, 165, 210, 229, 231–234) – ţân (pct. 112) – ţâ! 
(pct. 190, 225, 235).

Aceeaşi situaţie o consemnăm şi în textele dialectale:
...când d!amú sî gatésc Ninişór/ púç pi másî aşK/ pun níşti 

pirijç©áßi/ púç lápti ácru pi másî (TD, I/2, p. 168, pct. 231); viç féti/ 
cári-s k!amáti (TD, I/2, p. 168, pct. 231); viç la parínţâ! Çírulu! 
(TD, I/2, p. 170, pct. 231); [...] %ntr-îŋ cásî/ !arâ pi toţ î! puç dúpa 
másî/ î! hostésc (TD, I/2, p. 169, p. 231); aşá o fost hólod acól}a/ 
!o !erám/ cum di mititícî !erán_da ţâç mínti (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 170).

Amintim că formele iotacizate caracterizează mai ales graiurile 
munteneşti şi cele din sud-vestul Basarabiei [Spînu: 78]. Fenome-
nul este vechi în limbă, fiind înregistrat în opera cărturarilor mol-
doveni:

Să nu puie pre altul la domnie, ci pre Petru Măjearul, ce l-au 
poreclitu Rareşu (Grigore Ureche). Căuta... înlăontrul Europii să 
între şi toate părţile apusului supt mănunchiul sabiei sale să puie 
(Cantemir) [Costinescu et alii: 178].

Timpul prezent
În graiurile moldoveneşti notăm sincretismul dintre forma eti-

mologică a prezentului indicativ şi imperfect. În literatura de spe-
cialitate, acestea sunt explicate pornind de la limba latină. Cuvinte-
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le, pe cale de evoluţie fonetică, ajungeau la coincidenţe de forme. 
Ulterior limba căuta să evite situaţia de izomorfism, recurgând la 
modificarea formei de prezent prin închiderea vocalei din silaba 
accentuată. În graiurile cercetate s-au conservat formele etimologi-
ce de prezent, dar şi cele evoluate: 

(noi) ne lăm: (ni) lam (pct. 34, 48, 165, 229, 231) – (ni) lăm 
(pct. 112, 190, 210, 225, 231–235);

(noi) ne coasem: ni cç©ásâm (pct. 190, 225), ni cçásâm (pct. 
234), ni cus%m (pct. 112) – ni cosKm (pct. 34, 48, 165, 210, 229, 
231–233);

(noi) sughiţăm: sughiţ m (pct. 112, 190, 225–227, 231, 232, 
234) – sughiţám (pct. 229, 233, Nikolaev);

(noi) lucrăm: lucrKm (pct. 112, 190, 227, 232, 234) – lucrám 
(pct. 225, 226, 229, 233, 235) – lucrKm, lucrám (pct. 231);

(noi) stăm: stam (pct. 34, 165, 210, 229, 231–234) – stăm (pct. 
48, 112, 190, 225, 235); 

(noi) intrăm: întrám (pct. 34, 48, 165, 210, 229) – !intrKm ((pct. 
112, 225) – ALM, h. 488, 490, 502, 475, 484, 507.

Acelaşi fenomen este înregistrat şi de textele dialectale:
aleæém çon loc/ ş-arKm/ boroním/ samanám c%nipâ (TD, I/2, p. 

166); şî viç /şî ma! c%ntâ (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 
168); áhá / Câc câ viç (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 169).

Imperfectul
Persoana a III-a, plural păstrează forme etimologice, adică u 

final nu este rostit: (ei) dădé, (ei) stăté pentru (ei) dădeau, (ei) stă-
teau (ALM, h. 482, 486). 

Din Textele dialectale am excerptat exemple cu -u omis:
nu/ raz/ fáta vre sî márgâ/ apó! parínţî spuÇé/ raz fáta méræi/ 

dumnaCKç v-aæ!úti/ întorlocáţî-vâ (TD, I/2, p. 177, pct. 235); da 
bába/ apó! !e c%t!_o/ la no! !ará coláß ma¿/ coláß coßé/ apó! c%t!-o 
äítâli dădé (TD, I/2, p. 181, pct. 235); spuné batr%ni odátâ/ câ a!ísta 
sat î! vinít/ cân_o_fost batá!a cu túrcu (TD, I/2, p. 141, pct. 225); 
da bába/ apó! !e c%t!-o/ la no! !ará coláß ma¿/ coláß coßé/ apó! c%t!-
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o äítâ li dădé (TD, I/2, p. 181, pct. 235); dį hólod/ dį hólod /îmfláţ 
tári ©ámini îmfláţ şî/ î! duŝé [...] cu carúţa (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 170). 

Conservarea formelor etimologice o înregistrăm şi în textele 
vechi moldoveneşti:

Ciuberele cu care adăpa caii era de argint, şi cofe şi barilce şi 
ţinte la hamuri ... tot de argint (Costin). Feciorii lui, la mare lipsă, 
se hrănie cu păscăria la Ţarigrad (Neculce). Feciori de boieri se 
ducea la lefe, unii la moscali, unii la leşi (Neculce). Văietături şi 
olecăituri în toate părţile ... se auzea (Cantemir). Vameşii să che-
ma ceia ce cumpăra veniturile domnilor şi le precupea (Varlaam) 
[Costinescu et alii: 64, 212, 122, 167, 237].

Izolat, diftongul }a din sufixul imperfectului verbelor de con-
jugarea a II-a – a IV-a se menţine, pe alocuri se monoftonghează. 
Hărţile ALM înregistrează dialectismele gramaticale: (noi) spuném 
„(noi) spuneam”, (noi) dădém „(noi) dădeam”, (noi) stam „(noi) 
stăteam” (ALM, h. 471, 477, 481, 482, 486).

Din textele dialectale am excerptat exemplele:
ţăsLm !áca zçólniŝe [...] (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 

165)
dar şi 
s-apú înŝep}ám a báte/ ş-a meliţá/ ş-a raæilá/ s-a peri!é/ ş-a 

t©árŝI/ ş-ápu túcma ţạsắm/ statívįle (TDG, Martonoşa, reg. Kiro-
vograd, p. 165); da sára/ sî grạmad}á fo câtivá! f¬mé!/ şî torŝi!é 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166).

Fenomenul monoftongării diftongului ea din sufixul imperfec-
tului verbelor de conj. a II-a – a IV-a este vechi în limbă, iar ocu-
renţa formelor monoftongate şi a celor rămase intacte era prezentă 
şi în textele vechi:

Şidea la masă şi vidé niscaiva oameni saraci dvorind prin ogra-
dă (Neculce). Trecând la Hotin ... mare stricăciune şi pozne făcé 
oamenilor pre unde lovié (Neculce) [Costinescu et alii: 124, 236].
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Mai mult ca perfectul
În graiurile cercetate este evidentă tendinţa de a elimina mai 

mult ca perfectul din uz, locul lui fiind preluat de perfectul compus. 
Harta 511 a ALM înregistrează mai mult ca perfectul (eu) uitásâm 
doar în patru localităţi (pct. 34, 48, 112, 190), pe când perfectul 
compus domină în regiune: (eu) an u!tát (pct. 165, 210, 225–229, 
232, 235). Aceiaşi situaţie este înregistrată şi de harta 512 din 
ALM: (ei) uitásî (pct. 34, 48, 112, 190, 231–234) – (ei) o uitát (pct. 
165, 210, 225 – 227, 229, 235).

Perfectul compus
La baza noii forme de perfect compus în toate limbile romanice 

stă perifraza habere + participiu. În română s-a generalizat perfec-
tul cu auxiliarul a avea: 

ástâ_nç©ápti ß!-an noptátu/ ástâ_nç©ápti ß!-an noptátu/ mân-
drişór iist n!-an iisátu/ mândrişór iist n!-an iisát (TD, I/2, p. 184, 
pct. 235).

Creşterea frecvenţei perfectului compus se observă începând 
cu primele documente scrise. În sec. XVI–XVII perfectul compus 
atestă o largă întrebuinţare:

Unii dzice că i-au pârât mazâlii (Neculce). El nu iută binele şi 
mila lui Bator Jicmontu, frăţâne-său, carele l-au agiutorit împotri-
va turcilor, şi precum au fostu în bună megieşie, aşea şi acmu cu 
Bator Andriiaş (N. Costin) [Costinescu et alii: 176, 181]. 

Arealul dialectal din sud-estul Ucrainei se caracterizează prin 
utilizarea auxiliarului o la pers. III sg. şi pl., sporadic fiind înregis-
trată şi forma cu auxiliarul a avea. Acest fapt este evident în urma 
analizei h. 476 din ALM, unde dominant rămâne a fi dialectismul 
gramatical o lucrat.

O frecvenţă sporită a perfectului compus cu o înregistrează tex-
tele dialectale:

o aşt!arnút cojócu/ s-o pus cúmatru/ cúmatra (TD, I/2, p. 181, 
pct. 235); amú sî dohovorésc ßi plátâ sî li plat!áscî lor púntru _c-
o_cr!ascút fáta ßé!a/ în mahálî/ o fost/ ş-o hranít-o păr-la a!ástâ 
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vrémi (TD, I/2, p. 169, pct. 231); pi d%nş!i [ ...] î! poftésc î¡_cásî p!-

aíşt@ tíne¶/ pi nanáşu/ pi toţ câţ s-o dus acoló (TD, I/2, p. 169, pct. 
231); [...]şî cátâ d!-a lu! ç©ámin@/ pi cári !-o dus acoló (TD, I/2, 
p. 170, p. 231); o_ntrát îŋ_cásî/ d!-ámu acoló/ !-o pus pi toţ dúpa 
másî/ Ninişór/ o dat cum o aæ!úns/ d!ámu/ o pus-o_n_uŋNé- aco-
ló dúpa másî/ pi d%nsa/ pi d%nsu (TD, I/2, p. 171, pct. 231); p©áti 
ŝínIvá! m!-o furát vo mănúşî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 165); ş-a nóstru [...]/a Çeç bun!él/ bunícu Çeç/ o murít tóje de 
hólod (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 171).

Pentru prima dată în limba scrisă apare o formă nouă cu o la 
persoana III singular a perfectului compus, rezultată din asimilarea 
reciprocă a vocalelor a şi u la începutul sec. XVII, în inscripţiile 
din Maramureş. În vorbirea orală forma cu o la persoana III singu-
lar o fi datând dintr-o epocă cu mult mai veche. Ea lipseşte în tex-
tele religioase, fiind considerată, ca şi forma cu a, în afara normei 
literare [Zagaevschi: 99].

În graiurile româneşti din sud-estul Ucrainei, ca în limba veche, 
notăm repetarea formelor atone de dativ şi acuzativ ale pronumelor 
personale şi reflexive: 

n!-am dúsî-ni (pct. 231, 232, 229, 234), dar şi n!-am dus (pct. 
112, 165, 210, 225 – 228, 235); în pct. 34, 48, 190, 233 notăm co-
existenţa ambelor forme; 

m-an dús-mâ (pct. 48), dar şi m-an dus (pct. 112, 165, 210, 231, 
235), ambele forme fiind notate în pct. 34, 190, 225, 226, 229, 232 
– 234 (ALM, I, 461). 

Timpul viitor
În studiile de dialectologie română se menţionează că realizările 

diferite ale paradigmei de viitor, în special circulaţia lor, au consti-
tuit un criteriu de identificare şi clasificare a ariilor dialectale ale 
dacoromânei. Analizând harta 474 a ALM, înregistrăm în sud-estul 
Ucrainei preferinţa pentru forma mai veche de viitor, cu v omis: 
(eu) ço! fáßi. Viitorul I, forma II este înregistrat doar în pct. 112, 
227.
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Aceeaşi situaţie o notăm şi în exemplele excerptate din Textele 
dialectale:

an_ sî_va spuç dínspri cumatrí!i (TD, I/2, p. 173, pct. 231); da 
dácî nu s-a uscá/ nu s-a ţKsî Níni/ !áca cum! (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 166); núnta no! on fáß!-o, nu p!a!ástâ dumínică/ da 
pi ßé!a dumínică (TD, I/2, p. 178, pct. 235); s-or dúßi la bisK¿cî şî 
s-or cununá (TD, I/2, p. 178, pct. 235); !o nu ţ-o! spúni în ŝe an o 
fost roscoloĉítu (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 171).

Studiind harta 462 a ALM, notăm în sud-estul Ucrainei mono-
ftongarea diftongului ea la sfârşit de cuvânt: l-o! vidé (pct. 48, 112, 
165, 210, 226–228, 231), l-o! vidé-lî (pct. 34, 190, 225). În pct. 
229, 232–234 semnalăm atât reducerea diftongului ea la e, cât şi 
păstrarea acestuia.

nu ştiç/ a vre fáta sî márgâ/ lás-o sî márgâ (TD, I/2, p. 177, pct. 
235).

În aria cercetată, ca şi în limba veche, semnalăm repetarea for-
melor atone de dativ şi acuzativ ale pronumelor personale şi re-
flexive pe lângă verbele la viitor. Pentru forma de viitor îmi va 
da (ALM, I, 458), înregistrăm dialectismul gramaticale Ç!-a dá-Çi 
(pct. 34, 48, 210, 229, 231, 232). În pct. 112, 165, 190, 225–228, 
233–235 consemnăm varianta Ç!-a da. 

Din textele dialectale am excerptat exemple similare:
da şî an_sluj%t da-n armátâ/ dă şi m-o! însurá-mă (TDG, Mar-

tonoşa, reg. Kirovograd, p. 168); dú-ti şî-! luá-lî (TD, I/2, p. 143, 
pct. 225).

Modul conjunctiv
Conjunctivul în limba română a evoluat din sistemul complicat 

al conjunctivului latin. În graiurile cercetate conjunctivul cores-
punde variantei lui literare, fiind supus modificărilor fonetice doar 
elementul său distinctiv să: 

nu ştiç/ a vre fáta sî márgâ/ lás-o sî márgâ [...] (TD, I/2, p. 177, 
pct. 235); dimin!áţa trébui sî str%næim rúda/ sî hulím sfátaÇ!a (TD, 
I/2, p. 177, pct. 235).
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În aria cercetată notăm utilizarea lui şi pentru a reda conjunc-
tivul:

[...] aşK/ o dizhobot!áCî: aşK/ o_nvalésc c-o basmá şî nu vádî 
ç©ámini! (TD, I/2, p. 171, p. 231).

Această particularitate este veche în limbă, fiind semnalată de 
dialectologi în mai multe localităţi din aria nordică a dacoromâ-
nei.

Verbele neregulate bea, da, lua, sta, vrea la prezent conj., pers. 
III sg. şi pl. înregistrează formele vechi să beie, să deie, să ieie, să 
steie, să vreie:

înapó! cân_sî scç©átâ/ !el tójî/ d!amú cátâ di por!ádoc/ cári ş%-! 
dé!i láda/ acoló/ harXiróp/ dácî !ésti (TD, I/2, p. 170, pct. 231); tu 
vre! s-o !e! (TD, I/2, p. 177, pct. 235); cân_o vinít tç©ámna/ o luát 
çóíli sî li dK!i ç©ámilor p!-acásî/ sî li râşWíri la haz!áin (TD, I/2, p. 
142, pct. 225).

Ion Gheţie susţine că în Moldova formele în -eie apar după 
1600, alături de cele în –ea (-a), dar de o apariţie mai frecventă a 
lor nu poate fi vorba decât în sec. al XIII-lea:

Lupu vornicul ... au pus de tot omul bejenar să deie câte doi lei 
(Ion Neculce) [Costinescu et alii: 178]. Atunce pre acea vreme cu 
câţiva ani mai înainte se tot băté franţuzul cu neamţul pentru Ţara 
Spaniei, care de care s-o ieie să o stăpânească, neavând craiu (Ion 
Neculce).

Construcţiile cu conjunctiv şi infinitiv
Graiurile dacoromâne conturează două arii în ceea ce priveş-

te folosirea conjunctivului şi a infinitivului în anumite construc-
ţii. Graiurile din sud, fiind mai inovatoare, preferă construcţiile cu 
conjunctiv. Sporadic notăm construcţii cu infinitiv [Tratat: 182]. 
Graiurile nordice, fiind mai conservatoare, preferă construcţii cu 
infinitivul, care au o vechime mai mare în limbă şi o frecvenţă spo-
rită în textele moldoveneşti: 

Cum nu ţi-e ruşine a chema de carele înainte te-ai scarindivit 
(Varlaam) [Costinescu et alii: 257]. Deci bine ar fi, fraţilor, să nu 
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vă îndemnaţi a pârâre pre domni, că sânt stăpâni şi pomazanici a 
lui Dumnezeu (Ion Neculce).

Vorbirea dialectală din sud-estul Ucrainei se caracterizează prin 
frecvenţa construcţiilor vechi cu infinitiv:

nu/ ş-a_nßepút a tç©árßi pi fúrcî (TD, I/2, p. 166, pct. 231); !-
o pus pi dúpi másî pi toţ şî înßép a daruí (TD, I/2, p. 179, pct. 
235); o_nß!apút a o catá (TD, I/2, p. 142, pct. 225); púnem ur-
Cála pi súlu¶/ puném fußé! pi urCálî/ ş-înßépim a_nvalí pi súlu ßel 
din_çúrmâ (TD, I/2, p. 166, pct. 231); pi toţ î! puç dúpa másî/ pi 
nuntáşâ! di s-o dus/ şî-! înßép a hostí (TD, I/2, p. 169, pct. 231); 
s-apú înŝep}ám a báte/ ş-a meliţá/ ş-a raæilá/ s-a peri!é/ ş-a t©árŝI/ 
ş-ápu túcma ţạsắm/ statívįle (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 165).

Modul condiţional
În cazul verbelor utilizate la modul condiţional, înregistrăm 

modificări de ordin fonetic: as (pct. 48, 165, 210, 229, 233), dar 
şi varianta literară aş (pct. 34, 112, 190, 225, 231–235) – ALM I2, 
367. 

Părţi de vorbire neflexibile

Adverbul
În aria cercetată înregistrăm pentru adverbul acum rostiri dife-

rite: amú (dialectism fonetic dominant, învechit), acúma/amú (pct. 
232), acú/ amú (pct. 112) – ALM, I, h. 515. Evoluţia istorică a 
acestora o putem explica prin apocopă.

De regulă, adverbul acum este plasat în faţa verbului, o topică 
diferită de cea a limbii literare:

amú/ por!ádocu lu stárosta (TD, I/2, p. 170, p. 231); înapó! 
cân_sî scç©átâ/ !el tójî/ d!amú cátâ di por!ádoc: cári ş%-! dé!i láda/ 
acoló/ harXiróp/ dácî !ésti (TD, I/2, p. 170, p. 231); amú/ !el cân_

fáßi/ çómu cumatrí!i W!ámâ !árâ (TD, I/2, p. 173, p. 231); c%nipa 
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o samanKm/ o paz%m dP vrăN/ di ga!ín@/ d}-amð c%nipa sî râdįca/ 
îndátâ s-o rupt_c%nipa/ ŝe! sácî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 165).

Pentru adverbul iată, h. 520 a ALM şi TD notează dialectismele 
fonetice !áca, !ácătă, care formează arii largi în graiurile moldove-
neşti:

ţăsLm !áca zçólniŝe [...] (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 
165); şî !ácat-o jNiúţî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166).

Adverbul acolo (ALM, h. 399) formează în graiurile moldo-
veneşti două arii distincte. una oxitonă (acoló) şi alta paroxitonă 
(acólo). Zona cercetată a conservat varianta oxitonă acoló:

ş-apú !árâ !es_afárâ muzâcánţâ!/ şî c%ntâ păr-la ucázanoe 
vrém!a/ păr-la pátru ßásu¶ or la ßínß/ acoló (TD, I/2, p. 169, pct. 
231); şî cátâ d!-a lu! ç©ámin@/ pi cári !-o dus acoló (TD, I/2, p. 170, 
p. 231).

Izolat, textele dialectale notează formele vechi ale adverbului 
acolo: acolé, (a)colea:

sî gramadésc acolé/ la paríntili Çírilu! (TD, I/2, p. 172, pct. 
231); acolé nu dKru!i la núntâ/ aşK nu daru!ésc (TD, I/2, p. 173, 
pct. 231); cusL flçor@/ ş-col}á/ ş-col}á cu plēĉcî (TDG, Martonoşa, 
reg. Kirovograd, p. 167); aşá o fost hólod acól}a/ !o !erám/ cum di 
mititícî !erán_da ţâç mínti (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 
170).

De regulă, adverbul acolo este plasat în postpoziţia verbului:
înapó! cân_sî scç©átâ/ !el tójî/ d!amú cátâ di por!ádoc/ cári ş%-! 

dé!i láda/ acoló/ harXiróp/ dácî !ésti (TD, I/2, p. 170, p. 231); î! 
púni dúpa másî/ li dă c%t!-on pahár di horílcî/ li prind buWétu¶ 
acoló (TD, I/2, p. 168, pct. 231); şî daru!ésc acoló (TD, I/2, p. 172, 
pct. 231).

Pentru adverbul tocmai notăm dialectismul fonetic tucma:
s-apú înŝep}ám a báte/ ş-a meliţá/ ş-a raæilá/ s-a peri!é/ ş-a 

t©árŝI/ ş-ápu túcma ţạsắm/ statívįle (TDG, Martonoşa, reg. Kiro-
vograd, p. 165); ş-ápu torŝ!ém túcma c%lţî (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 165).
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Interjecţia
Interjecţiile caracterizează vorbirea dialectală, oferind nuanţe 

expresive vorbirii:
e! da nu şti!/ c-amú craß!únu/ tç©átâ lúm!a sî postéşti/ şî !eç am 

vinít sî ti văd pi tíni_n _hósti (TD, I/2, p. 142, pct. 225); e!/ di ßi n-
o! ßi pomar%tâ/ spar!étu m-o_ntuŋWinát (TD, I/2, p. 183, pct. 235).

În zona studiată am notat interjecţiile măi, fa, specifice graiuri-
lor de tip nordic: 

întrKm pi brânß/ şî iiş%m pi cç©ásti!/ va! / va! di súfletili nç©ástri/ 
hă! şî ma! mânáţ/ mă!/ hă!! (TD, I/2, p. 155, pct. 228).

Interjecţia iaca cum are o frecvenţă sporită în graiurile din sud-
estul Ucrainei:

da dácî nu s-a uscá/ nu s-a ţKsî Níni/ !áca cum! (TDG, Marto-
noşa, reg. Kirovograd, p. 166); îmblám şi urCám/ !áca cum (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 167); tot nI luçá/ !áca cum (TDG, 
Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170).

În graiurile cercetate, interjecţia no dobândeşte, după cum afir-
mă D. Felecan, valoarea unui marcator argumentativ al concluziei 
[Felecan: 87]:

nọ! da cum (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 173); nọ! 
!áca pátru cómnatẹ (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 173).

Prepoziţia
Specific arealului studiat este conservarea unor forme şi sensuri 

arhaice ale prepoziţiilor. Drept exemple ne pot servi formele vechi 
ale prepoziţiei până, care păstrează urme ale rotacismului: 

păr (pct. 48, 112, 165, 190, 232–235), par (pct. 210) – ALM, 
I, h. 311;

!a/!eş/ má!cî/ p%r în prágu/ !a !eş/ má!cî/ p%r în prágu/ şî-Ç veC 
necrúţ cum Çi trá!u (TD, I/2, pct. 165, p. 5);

amú sî dohovorésc ŝi plátâ sî li plat!áscî lor púntru _c-o_cr!ascút 
fáta ßé!a/ în mahálî/ o fost/ ş-o hranít-o păr-la a!ástâ vrémi (TD, 
I/2, p. 169, pct. 231); o æ!ucát acoló pâr-la cât/ o_ntrát î¡ cásî/ 
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o_näinát/ o vißeruít/ şî s-o răşäirát/ s-o culcát (TD, I/2, p. 178, 
pct. 235); ş-apú !árâ !es_afárâ muzâcánţî!/ şî c%ntâ păr-la ucázanoe 
vrém!a/ păr-la pátru ßásu¶ or la ßinß/ acoló (TD, I/2, p. 169, pct. 
231).

Pentru prepoziţia fără (ALM, I, h. 324) notăm dialectismele fo-
netice: făr (pct. 34), fKrâ /fárâ (pct. 48, 190, 231), far (pct. 210), făr 
di (pct. 165, 225, 229, 232, 233–235).

Conservarea fonetismelor vechi pin, pen este consemnată de h. 
326 a ALM, dar şi de textele dialectale:

ßern fanína pin s%tâ (TD, I/2, p. 174, pct. 231); râdicKm súlu/ 
!-aşá-!a/ îl râdicKm şî dăm pin iíţî (TD, I/2, p. 176, pct. 235); ş-apó! 
o dăm pin_ráilî c%nipa (TD, I/2, p. 175, pct. 231).

Formele învechite pin, pen, înregistrate în sud-estul Ucrainei, 
caracterizează scrierile vechi:

Atunce au trecut pen Ieşi ... în cai de olac (Neculce). Numai ce 
se auzeau tunurile dând ocupuri şi de pin zămci dând (Neculce) 
[Costinescu et alii: 211, 321].

În aria studiată au fost semnalate frecvente cazuri cu prepoziţii 
repetate, în scopul conturării raportului dintre cuvinte:

şî puném pi suvé!cî/ pi suvé!cî - ţăæ (ALM, I/2, p. 167); c%nipa 
o samanKm/ o paz%m dP vrKNi/ di ga!ín@/ d}-ámð c%nipa sî râdíca/ 
îndátâ s-o rupt_c%nipa/ ŝe! sácî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 165); dį hólod/ dį hólod /îmfláţ tári ©ámini îmfláţ şî/ î! duŝé [ 
... ] cu carúţa (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); ş-apó! 
m!éræi çómu cu rakíç/ cu vvínu/ cu ŝẹ aç/ şî dăç [...] la n©áçî C%li 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 172).

Acest fenomen s-a păstrat din limba veche:
Vor cădea-n câmpuri goale şi mâncate de muşini, de păsări, de 

gadini spurcate (Dosoftei). Grijiţi bine pedestrimea, cu haine tot 
de feleandrăş, cu nasturi şi cu cepragi de argint (Costin) [Costi-
nescu et alii: 195, 197].

Referindu-ne la predilecţia pentru utilizarea construcţiilor cu 
prepoziţia pe sau în, constatăm frecvenţa sporită a formei (se suie) 
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pe (copac), izolat fiind înregistrat (se suie) în (copac) – pct. 112, 
190, 225 (ALM I, h. 517).

În cazul construcţiilor de tipul după (apă) – la (apă), notăm în-
tâietatea prepoziţiei la (ALM I, h. 518), coexistenţa ambelor forme 
fiind notată în pct. 229.

Din Textele dialectale am selectat exemplele:
[...] î! púni dúpa másî/ li dă c%t!-on pahár di horílcî/ li prind 

buWétu¶ acoló (TD, I/2, p. 168, pct. 231); sî puç la másî (TD, I/2, 
p. 172, pct. 231).

Construcţia de tipul (îmi place) de predomină în aria explorată 
sintagma (îmi place) pe (ALM I, h. 516).

Harta 518 a ALM semnalează pentru prepoziţia după rostirea 
dipa: 

tu-! méræi dípi iísta (TD, I/2, p. 177, pct. 235); dá-Ç!-áş fáta 
dípă d%nsu/ i! sî-Ç hí!i sanatóşu/ sî_sî_näín@ la sus hristósu (TD, 
I/2, p. 148, pct. 225).

În arealul cercetat, comparativul de inferioritate este constituit 
cu ajutorul prepoziţiei decât, care suferă modificări la nivel fonetic: 
(el e mai mic) dícât (mine), doar în pct. 112 notăm prepoziţia ca 
(ALM I, h. 519).

PARTICULARITĂŢI SINTACTICE 

Structura frazei

Coordonarea în frază
La nivel sintactic, graiurile cercetate fac arie comună cu graiu-

rile moldoveneşti, conservând mai multe elemente arhaice la con-
strucţia frazei. 

Propoziţii coordonate copulative
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Propoziţiile coordonate copulative au o frecvenţă sporită în gra-
iurile cercetate, fiind introduse prin juxtapunere sau prin conjuncţia 
şi, cu valoare narativă:

dúpa a!ásta/ znáĉit/ %ntrâ toţ aíşt@ W!amáţ/ a lu! ç©ámin@/ î¡_cásî 
ş-înßép a-! hostí cu di mâncát/ cu di tot cu d!_aísta (TD, I/2, p. 171, 
p. 231); înt%! daru!ésc parínţâ!/ ş-apú! !íştl!alanţ ç©ámin@/ cári-s 
poftíţ (TD, I/2, p. 171, p. 231); m-an dus ş-a¡_culés c%nipa [...] 
(TD, I/2, p. 148, p. 228).

Este relevantă şi repetiţia conjuncţiei şi:
ni dúßim ş-o aléæim d!-aßé! sácî/ şî l!agKm manúş/ ş-o adußém 

acásî (TD, I/2, p. 166); ş-apó! sî dă cu lut alb/ şî-! gáta cása (TD, 
I/2, p. 182, pct. 235); şî_príma_o cul!éæ c%nipa ŝé} sácî/ ş-o rupi!ém 
(TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 165).

Conjuncţia şi este utilizată şi cu valoare adversativă:
sára o_nsărát/ şî no! pi dun!av©ástrâ nu v-an çurát (TD, I/2, p. 

151, pct. 228); întrKm pi brânß/ şî iiş%m pi cç©ásti/ va!/ va! di súfle-
tili nç©ástri (TD, I/2, p. 155, pct. 228); de únde s%mbăta să-nŝépi/ şî 
sâ_cọnĉéştį dumínica (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 168); 
tot mâŋcám şî nu Çi saturám (TD, I/2, pct. 165, p. 7).

Propoziţii coordonate adversative
În aria cercetată am notat aplicarea frecventă a conjuncţiilor ad-

versative iar, da(r), care au cea mai scăzută valoare adversativă şi 
deseori se apropie de semnificaţia conjuncţiei copulative. S. Teiuş 
subliniază că frecvenţa lui iar, da(r) duce deseori la pierderea nu-
anţei adversative şi determină transformarea acestei conjuncţii în 
marcă sintactică emfatică [Teiuş: 115].

%ntr-îŋ cásî/ !arâ pi toţ î! puç dúpa másî/ î! hostésc (TD, I/2, p. 
169, p. 231); dúpa ásta/ o ramás pétißili nanáşulu! di dus acásî/ 
cári l-o l!agát/ da îl l!ágâ cu dç©áçspreß pétiß (TD, I/2, p. 172, pct. 
231).

În vorbirea dialectală, conjuncţia da(r) poate exprima nuanţe 
semantice delimitative sau valori adversative moderate:
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puném zólnic di şKpti/ da dácî-! p%nCî di çopt/ di nçóçî/ ş-apú! 
adußém statívili (TD, I/2, p. 166); da dácî-! fátâ_n cásî/ î! dam şî 
fußé!i/ da !e ma! al!árgâ înpreæ!úru cásî (TD, I/2, p. 167); ş-ap_o_

pu! ţKæí!a în suvé!cî/ da în suvé!cî !ésti huludéţ (TD, I/2, p. 150, pct. 
228); da no! sî ni dúßim/ câ nu suntém di iiß/ colé/ da suntém di_ 
pi_la búza-véWi [...] (TD, I/2, p. 154, pct. 228); da !i! vin!R şî/ cântá 
pi tol©ácî la no!/ da no! æucám (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 182).

Propoziţii coordonate disjunctive
Conjuncţiile or(i), sau, ba introduc propoziţiile coordonate dis-

junctive, care au o circulaţie sporadică în graiuri:
stárosti! gra!ésc/îs_da fáta dup-ßéla ba!ét o¶ nu-s_dá-o (TD, 

I/2, p. 177, pct. 235); îs t©áti/ or nu-s t©áti (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 165).

Subordonarea în frază
Propoziţia subordonată (sau dependentă) depinde gramatical 

de o altă propoziţie (de cea regentă), îndeplinind pe lângă aceasta 
funcţia unei părţi de propoziţie (subiect, nume predicativ, atribut 
etc.).

Subordonata atributivă
Propoziţia atributivă constituie în frază o realizare propoziţio-

nală a atributului. Ea are o frecvenţă mai redusă în graiuri, în plan 
comparativ cu celelalte subordonate. Adeseori ea este introdusă 
prin intermediul pronumelui relativ care, ce are un caracter popu-
lar şi, după M.Vulpe, este comun multor limbi, în aspectul lor oral 
şi nenormat [Vulpe: 145]: 

viç féti/ cári-s W!amáti/ viç ba!éţâ!/ cári-s W!amáţ [...] (TD, I/2, 
p. 168, pct. 231), înt%! daru!ésc parínţâ!/ ş-apú! !íştl!alanţ ç©ámin@/ 
cári-s poftíţ (TD, I/2, p. 170, pct. 231); !áca [ ...] sî rugá „dácî vre! 
vin_disárâ la míne la clácî/ da fumé!ílI sî duŝi!é la clácî cár}-av}é 
c%nipâ múltâ” (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166).
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Pronumele relativ care rămâne a fi invariabil în vorbirea dia-
lectală:

ş-apú! ma! W!ámâ şî mahaláÇ acoló/ ç©ámin@ bun@/ cári ári (TD, 
I/2, p. 173, pct. 231); ş-ápâ pu! o várgâ/ cári aníni la súlu ßal din 
çúrmâ [...] (TD, I/2, p. 149, p. 228); [...] şî cátâ d!-a lu! ç©ámin@/ pi 
cári !-o dus acoló (TD, I/2, p. 170, pct. 231).

Propoziţia completivă directă
Propoziţia completivă directă îndeplineşte rolul complementu-

lui direct la nivel de frază, determinând un verb tranzitiv sau o 
interjecţie din propoziţia regentă. Aceasta se realizează în graiurile 
teritoriale, de regulă, prin conjuncţia că:

spuné batr%ni odátâ/ câ a!ísta sat î! vinít/ cân_o_fost batá!a cu 
túrcu (TD, I/2, p. 141, pct. 225); aşK, ßíni ári jâlání!i dúßi hostínţî 
(TD, I/2, p. 173, pct. 231); când as _şti !eç/ c-ar hi aşá/da !eç cápu 
ţ-aş luá (TD, I/2, p. 185, pct. 235).

Sporadic notăm şi adverbul relativ-interogativ cum:
!a !eş/ má!cî/ pâr în prágu/ !a !eş/ má!cî/ pâr în prágu/ şî-Ç veC 

necrúţ cum Çi trá!u (TD, I/2, pct. 165, p. 5).

Propoziţia completivă indirectă
Propoziţia completivă indirectă are la nivel de frază rolul com-

plementului indirect pe lângă propoziţia regentă. În masivul ling-
vistic studiat, completivele indirecte au o frecvenţă scăzută, fiind 
incluse prin conjuncţiile că, să şi conjuncţia compusă ca să:

şî v-am ma! urá/ v-am ma! urá/ da ni témim c-om însărá [...] 
(TD, I/2, p. 154, pct. 228); cári d!-o tra!ít/ câţ an@ o şi tra!ít acoló/ 
mult_li/ pâţântél/ no! nu ştim [...] (TD, I/2, p. 141, pct. 225).

Propoziţia circumstanţială de loc
Propoziţia circumstanţială de loc indică locul, spaţiul de des-

făşurare a acţiunii din propoziţia regentă, având, la nivel de frază, 
rolul de complement circumstanţial de loc. Ea se introduce prin 
intermediul adverbului unde şi, de regulă, este plasată înaintea re-
gentei: 
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úndi călcá/ scânté!i scăpărá (TD, I/2, p. 153, pct. 228); da 
bisắrcî o fos_úndį-! şc©ála (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, 
p. 176); di úndi c%nili hama!éşti/ acólo-! Çírli (TD, I/2, p. 2, pct. 
165); un@ ma! dat/ má!cî/ nu Çi-! Níni (TD, I/2, pct. 165, p. 6).

Propoziţia circumstanţială temporală
Propoziţia circumstanţială de timp constituie în frază o realizare 

propoziţională a complementului circumstanţial de timp. Raportul 
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de simultaneitate în graiurile studiate este exprimat, în cele mai 
dese cazuri, prin adverbul când: 

amú/ !el cân_fáßi çómu cumatrí!i W!ámâ !árâ (TD, I/2, p. 173, 
p. 231); o æ!ucát cât o æ!ucát (TD, I/2, p. 178, p. 235); cân_o vinít 
tç©ámna/ o luát çóili sî li dK!i ç©ámilor p!-acásî/ sî li râşWíri la 
haz!áin (TD, I/2, p. 142, pct. 225); când învârtéşt@ di rç©áta ßé!a/ la 
aßé!a rotíşcî s-învârtéşti şî fáßi ţKæ (TD, I/2, p. 150, pct. 228).

Adverbul cât înregistrează valori temporale:
ram%ni aiß şî hulésc dóçî/ tri! C%li acoló/ o saptam%nâ/ cât pot i! 

hulí (TD, I/2, p. 180, pct. 235); o æ!ucát cât o æ!ucát/ nu d!-amú sî 
gatésc sî_sî dúcî la Çer!ásî [...] (TD, I/2, p. 178, pct. 235); o vinít 
bába la míni/ o_nblát acoló cât o_nblát pi l%†gâ d%nsa/ !e s-o gas%t 
(TD, I/2, p. 180, pct. 235).

Circumstanţiala temporală este introdusă prin intermediul co-
nectivului cum, care exprimă raportul de simultaneitate:

cum !-o dat drúmu_n_cásî/ ç©á!a curát_o_¡ġ!aţát (TD, I/2, p. 
143, pct. 225); cum l-o dus/ !-arátâ: iiß!a (TD, I/2, p. 143, pct. 
225).

În opinia lingvistului I. Gheţie, după ce este conectivul-tip pen-
tru exprimarea raportului de anterioritate şi circulaţia acestei locu-
ţiuni conjuncţionale în graiurile dacoromâne este generală [Gheţie 
1994: 152]: 

dúpă ßi múntu!/ o ta! şî răm%ni ur!ócu (TD, I/2, p. 150, pct. 228); 
dúpă ßi-o dosWít drójdili/ plamadésc marcotéţ (TD, I/2, p. 174, pct. 
231); dípa ŝi_an ţasút-o/ an_mu!át-o/ an_spălát-o/ an_dús-o la 
buh (TD, I/2, p. 2, pct. 165); scot láda/ puç aísta tot_în_ládî/ dúpa 
ß!-o_æ!ucát-o (TD, I/2, p. 170, pct. 231).

Propoziţia circumstanţială cauzală
Propoziţia circumstanţială de cauză constituie în frază o realiza-

re propoziţională a complementului circumstanţial cauzal. În aria 
examinată aceasta este implimentată prin conectivele că, pentru 
că, dacă, fiindcă, din cauză că, în vedere că:
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viç înapó! la hoz!áinu iist cu copWílu/ !el î! púni dúpa másî/ 
î! înßépi a ßinstí cu horílcî/ li mânţaÇéşti/ câ s-o trudít ç©áminí! 
iíşt!a [...] (TD, I/2, p. 173, p. 231); amú sî dohovorésc ßi plátâ sî li 
plat!áscî lor púntru _c-o_cr!ascút fáta ßé!a/ în mahálî/ o fost/ ş-o 
hranít-o păr-la a!ástâ vrémi (TD, I/2, p. 169, pct. 231); scç©álî/ 
bádi/ nu dorÇí/ câ nu-! vrém!a di dorÇít/ da-! vrém!a di_arát (TD, 
I/2, p. 151, pct. 228).

Potrivit opiniei înaintate de I. Gheţie, conjuncţia că introduce 
marea majoritate a subordonatelor cauzale în dacoromână şi poate 
avea diverse nuanţe de înţeles, prezentând diferite particularităţi de 
construcţie [Gheţie 1994: 199].

Propoziţia circumstanţială de scop
Propoziţia circumstanţială de scop sau finală constituie în fra-

ză o realizare propoziţională a complementului circumstanţial de 
scop. În graiurile teritoriale, subordonatele finale sunt încorporate, 
de regulă, prin conectivele ca să, să: 

[...] aşK/ o dizhobot!áCî: aşK/ o_nvalésc c-o basmá sî nu vádî 
©ámini! (TD, I/2, p. 171, p. 231); daţ ßevá! coäílulu!/ sî nu cúri 
uréäili (TD, I/2, p. 181, pct. 235); fram%nţ cu báligâ/ sî ßí!i bali-
gós [...] (TD, I/2, p. 182, pct. 235); fa sórâ/ malanúcî/ dă-Ç drú-
mu_n_cásî/ s-o văd pi sóra ilisavéta (TD, I/2, p. 142, pct. 225); 
an_pus d!asúpra Wétri/ béţî/ druß/ s-o lésî la fund (TD, I/2, p. 148, 
pct. 228); e!/ dic%t ári dumnaCKç sî Ç!-o !éi/ ma! Níni súŋgur o! 
aruŋcá_o_n_pod sî nu ma! ŝíbâ (TD, I/2, pct. 165, p. 3).

Propoziţia circumstanţială modală
Propoziţia circumstanţială de mod constituie în frază o realiza-

re propoziţională a complementului circumstanţial de mod. Ea se 
integrează prin cuvintele conjunctive cum, după cum, ca cum, fără 
să, după cât, cât:
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acolé nu dKru!i/ ca cum dKru!i la núntâ (TD, I/2, p. 173, pct. 
231); şắdi !e ca_când păn ĉu_ĉút@ s-scúrâ/ ş-apó! ọ sarám/ şî_
pun!ém îm_bútile (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 177).

Propoziţia modală comparativă se introduce prin cuvintele con-
junctive cum, după cum, ca cum, ca când, cât, parcă:

aşá o fost hólod acól}a/ !o !erám/ cum di mititícî !erán_da ţâç 
mínti (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 170); sî ram%! curát/ 
luÇinát/ ca má!ca ßi t!-o dat (TD, I/2, p. 184, pct. 235).

Locuţiunea ca cum este atestată din sec. XVII–XVIII numai ca 
element de integrare a propoziţiilor modale comparative ireale. Ea 
este neadmisă de aspectul normat al românei actuale, nu este limi-
tată geografic şi are un caracter popular [Vulpe: 199].

acolé nu dKru!i/ ca cum dKru!e la núntă/ aşa nu daru!ésc (TD, 
I/2, p. 173, pct. 231). 

Propoziţia circumstanţială condiţională

Propoziţia circumstanţială condiţională exprimă o condiţie sau 
o ipoteză de a cărei îndeplinire depinde realizarea acţiunii din re-
gentă. Conjuncţia-tip a condiţionalei este	dacă: 

ńírili sî !e cartúzu/ cúşma/ dácî-! !árna/ !e Wíta ßé!a/ ş-o sarútâ/ 
şî !-o dă nanáşulu! (TD, I/2, p. 169, pct. 231); dácî-! úna/ î! o ţKæí!i 
(TD, I/2, p. 150, pct. 228); !áca [...] sî rugá dácî vre! vin_disárâ 
la míne la clácî (TDG, Martonoşa, reg. Kirovograd, p. 166); da 
dácî nu s-a uscá/ nu s-a ţKsî Níni/ !áca cum (TDG, Martonoşa, reg. 
Kirovograd, p. 166).

Accidental este atestat jonctivul când pentru a introduce o cir-
cumstanţială condiţională:

când as _şti !eç/ c-ar hi aşá/ da !eç cápu ţ-aş luá (TD, I/2, p. 185, 
pct. 235); cân_n-aş_vré/ n-aş_vinít/ d-aşá vreç s-o !eç (TD, I/2, p. 
177, pct. 235).
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Concluzii

Prezentarea principalelor particularităţi fonetice, morfologice şi 
sintactice ale graiurilor româneşti din sud-estul Ucrainei a pus în 
evidenţă caracterul, în mare parte, conservator al acestora, datorat 
unei evoluţii izolate de întregul masiv dacoromân de aproximativ 
250 de ani, a lipsei de relaţii cu limba literară şi a contactului per-
manent cu graiurile ucrainene şi ruse. 

În baza materialului faptic interpretat, concludem că aria gloti-
că investigată, situată într-un mediu alogen, aparţine, în principal, 
graiurilor moldoveneşti, distingându-se prin păstrarea unor fapte 
vechi de limbă, notate la toate compartimentele limbii. În unele ca-
zuri înregistrăm păstrarea unor resturi ale unei foste arii dialectale 
mai mult sau mai puţin unitare. Multe trăsături marchează o evolu-
ţie comună cu alte graiuri moldoveneşti din ariile laterale. 

La nivel fonetic atestăm următoarele particularităţi teritoriale:
– conservarea unor sunete sau fonetisme etimologice, cum ar 

fi: aşą, pom%nt, sapón, poróncă, fodú¾, nacáz, paréti, randunícă, 
cúmătră etc.; 

– frecvenţa fenomenului vechi e > ea, datat cu sec. XVII – 
XVIII: gúl}ar, n}apót, n!avástâ, ß!avá! etc.; 

– e > u în cuvintele femeie, pentru, ambele variante având o 
circulaţie extinsă în Moldova istorică;

– o diftongat la iniţială de cuvânt şi în poziţie medială: ç©áçî, 
rç©áçî, nç©áçî, plç©áçî; 

– ocurenţa formelor cu î- şi u- iniţiali în cazul cuvintelor a um-
blá, a umflá; 

– palatalizarea consoanelor bilabiale b, p şi a labiodentalei f în 
stadiile intermediare (X, ä, <) şi finale (N, W, ß):

– Xíni / Níni, Xétu / Nétu, alXínâ / alNínâ, zX!árâ / zN!árâ, ¾íÇX/ 
liÇN , bunX /bunN; äéli / Wéli, säic / sWic, coäítâ/ coWítâ, luä/ luW; <in/ 
ßin „fin”, <!er/ ßer „fier”, <ilíp/ ßilíp „Filip”;
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– m palatalizat în ultimul stadiu: Çírişti, Çíri, Çir!ásî, Çéri, Ç!eC, 
luÇínâ, duÇítru;

– prepalatala sonoră j, urmată de o, u > ĝ: ĝo!, ĝos;
– ch, gh, înainte de e, i > ä, X: äem, çoäilar@, uréäi, Xem, X!áţî, 

unXi!i, înXít etc.;
– palatalizarea oclusivelor d, t: äiátrâ “teatru”, Xínti “dinte” 

etc.

La nivel morfologic înregistrăm mai multe fenomene vechi, ac-
tive şi în prezent:

– tendinţa pentru pluralul -uri: cáru¶, cçótu¶, máţur@, altárur@, 
to!águr@;

– dativul realizat prin construcţii acuzative cu prepoziţia la: 
sî_sî_näín@ la sus hristósu, aæutám la pạrínţ, s-o dus ş-o spus la 
parínţ;

– adjectivul nou neacordat cu substantivul în număr: (haine) 
nóuî – (haine) nç©áuî;

– formele analitice Çimarú!a, Çimarú!, Çimarúl!a, rezultate ale 
disimilării;

– frecvenţa pronumelui dânsul/ dânsa;
– lipsa formelor literare ale pronumelui de identitate şi înlocu-

irea acestora cu dialectismul gramatical singur (var. fon. s%ŋgur, 
súŋgur);

– forma invariabilă a pronumelui relativ care; 
– fonetismele dialectale cinevai, carevai, câţivai, explicate prin 

epiteză; 
– trecerea anumitor verbe de la conjugarea a III-a la conjuga-

rea a II-a: spuném – spúnim, méræem – meræém, fáßim – faßém, 
râm%ném – rămâném, crédem – credém, ţ%nem – ţâném;

– repetarea formelor atone de dativ şi acuzativ ale pronumelor 
personale şi reflexive pe lângă verbele la viitor şi trecut: Ç!-a dá-Çi, 
m-an dus-mâ, ni-am dúsî-ni;

– utilizarea formei active a verbelor în locul celei reflexive;
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– prezenţa variantelor etimologice ale prezentului indicativ, cât 
şi a celor evoluate: (ni) lam – (ni) lăm, ni cç©ásâm – ni cosKm, 
sughiţKm – sughiţám, lucrKm – lucrám, stam – stăm, întrám– !intr-
Km;

– eliminarea mai mult ca perfectului din uz, locul lui fiind prelu-
at de perfectul compus: (eu) uitásâm – (eu) an u!tát, (ei) uitásî– (ei) 
o uitát etc.;

– înregistrarea formelor vechi să beie, să deie, să ieie, să steie, 
să vreie pentru verbele neregulate bea, da, lua, sta, vrea la prezent 
conj., pers. III, sg. şi pl.;

– frecvenţa vechilor fonetisme vo „vreo”, vun „vreun”; acolé, 
(a)colea „acolo”;

– conservarea unor forme şi sensuri arhaice ale prepoziţiilor: 
păr „până”, pin/pen „prin”.

La nivel sintactic este dificil de a delimita anumite particulari-
tăţi care caracterizează masivul cercetat, totuşi semnalăm asupta 
următoarelor caracteristici:

– o mai mare libertate a topicii enunţului;
– omiterea subiectului;
– preferinţa pentru construcţiile infinitivale în plan comparativ 

cu cele conjuncţionale;
– o frecvenţă mai sporită a frazelor formate prin coordonare 

decât ale celor constituite prin subordonare;
– frecvenţa coordonatelor copulative, introduse prin conjuncţia 

şi;
– conjuncţia şi utilizată cu valoare adversativă;
– o frecvenţă redusă a propoziţiei atributive, pronumele relativ 

care rămânând a fi invariabil; 
– frecvenţa subordonatelor circumstanţiale în plan comparativ 

cu cele completive;
– plasarea subordonatei în prepoziţia regentei.
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MOTIVAŢII CARACTERISTICE ÎN DENOMINAREA 
PLANTELOR MEDICINALE DE CÂMP

Elena ONICA –MINCIUNA

Actul denominării este strâns legat de procesul de cunoaştere. 
Denumirile ca semne ale limbii sunt legate de realitate prin relaţi-
ile de reflectare şi de denotare. Reflectarea, una din primele etape 
ale actului denominativ, reprezintă o premisă de prim ordin pentru 
vorbitor de a identifica obiectul ce urmează a fi exprimat, de a crea 
cuvinte şi de a le memora. În afara acestei facultăţi limbajul uman 
este de neconceput [Pavel: 135]. 

Desemnarea directă (primară) a realităţilor cu ajutorul cuvinte-
lor se află în deplină concordanţă cu procesul creării de către om a 
obiectelor din lumea ambiantă, cu descoperirea unor noi fenome-
ne, procese, însuşiri, cu toate etapele experienţei sale sociale şi a 
activităţii de muncă, cu evidenţierea şi generalizarea elementului 
obligatoriu şi esenţial în procesul de cunoaştere [Язык. ном: 8].

Cunoştinţele etnobotanice ale poporului român se încadrează 
într-un bogat şi preţios tezaur cultural tradiţional, de importanţă 
deosebită pentru studiul etnogenezei sale, al formării şi dezvoltării 
culturii materiale şi spirituale. Preluarea şi îmbogăţirea cunoştinţe-
lor moştenite asupra lumii vegetale au fost impuse de importanţa 
pe care au avut-o şi o au până în zilele noastre plantele în satisfa-
cerea complexelor cerinţe vitale. Şi în acest domeniu al culturii 
populare, vechimea cunoştinţelor este atestată, în primul rând, de 
fondul lexical popular. 

Plantele au fost surse de inspiraţie pentru bogatul domeniu al 
creaţiei folclorice şi artistice. Ele sunt prezente cu semnificaţii di-
ferite în toate genurile literaturii populare, începând cu doinele, 
în care s-a împărtăşit dorul şi jalea şi încheind cu baladele ori le-
gendele, în care plantele, prin atribute „supranaturale”, ar fi ajutat 
eroilor să înfrunte relele ce le apăreau în cale, ori i-au scăpat de 
suferinţe transformându-i în arbori, flori etc. 
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Geniul popular a creat necontenit denumiri de plante, pornind 
de la motiveme (particularităţi, semne motivaţionale) specifice 
acestor meleaguri şi menite să evidenţieze în chip absolut caracte-
risticile plantelor. În cele ce urmează, încercăm să facem o caracte-
rizare, departe de a fi exhaustivă, a terminologiei plantelor de câmp 
din perspectiva fenomenului motivării lexicale. Materialul faptic 
l-am excerptat, în principal, din Enciclopedia plantelor medicinale 
de Mihaela Temelie [TEP]. 

Se ştie că fiecare cuvânt nou apare în baza unui cuvânt vechi. 
Esenţa acestui proces constă în aceea că în timpul căutării numelui 
pentru obiectul nou, vorbitorul compară, prin intermediul asocia-
ţiilor, noul obiect cu altele vechi, cunoscute de el mai înainte. Ast-
fel este găsit semnul caracteristic pentru lucrurile omogene (sau 
doar aparent omogene), iar, prin urmare, este găsit şi numele ve-
chii realii, care va servi drept bază atât pentru denumirea semnului 
motivaţional al noului obiect, cât şi pentru desemnarea acestuia în 
întregime. În unele cazuri, un asemenea cuvânt devine el însuşi 
denumirea noului obiect [Pavel: 135]. 

Examinând terminologia plantelor medicinale de câmp obser-
văm că românii au folosit în medicamentaţie aproape toţi expo-
nenţii florii spontane autohtone. În felul acesta, dincolo de carac-
teristica care i-a determinat denumirea, orice plantă, cu unele mici 
excepţii, este folosită integral în tratamentul naturist. Numeroase 
plante dispun de două sau trei denumiri, indicând concomitent mai 
multe calităţi. 

1. Proprietăţile profilactice şi curative ale plantelor generează 
cel mai des apariţia unei denumiri, deoarece poporul român este în 
preponderenţă agrar şi, de-a lungul veacurilor, a învăţat să cunoas-
că şi să deosebească foarte bine plantele între ele, în special graţie 
utilizării acestora în medicina populară. Menţionăm în acest sens:

Asudul calului	 (Ononis hircina), plantă ierboasă din familia 
Leguminosae, cu miros de sudoare; creşte prin fâneţe şi păşuni 
umede, prin mărăcinişuri şi la marginea drumurilor. Conţine, mai 
ales în rădăcină, flavonozide şi saponozide. Se dădea animalelor 
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bolnave.	În unele zone, s-a folosit contra lingorii (fibrei tifoide): se 
fierbea planta, din soluţie se dădea puţin bolnavului să bea; cu re-
stul se spăla sau se scălda, când se făcea mai mult. Datorită acestei 
întrebuinţări, în popor i se mai spune şi lingoare [TEP].

Iarbă de plămâni	(Centaurea micranthos), plantă ierboasă din 
familia Compositae; creşte prin locuri aride, pe câmpuri şi dealuri, 
pe marginea drumurilor. Se folosea, pe valea Mureşului, la prepa-
rarea ceaiurilor contra durerilor de piept, nu numai în răceli, ci şi în 
tratamentul mai îndelungat al afecţiunilor cronice.

Buruiană de friguri	 (Ranunculus sceleratus), plantă ierboasă, 
veninoasă, din familia Ranunculaceae; creşte prin locuri umede, pe 
marginea lacurilor, bălţilor şi râurilor. Se întrebuinţa local contra 
frigurilor.	

Brânca porcului	(Scrophularia scopoli), plantă ierboasă din fa-
milia Scrophulariceae; creşte pe lângă garduri, prin păduri uscate. 
Decoctul plantei se folosea ca leac pentru brâncă, la oameni şi ani-
male, în primul rând la porci. Denumirea este determinată de sfera 
de utilizare a acestei plante. 

Brâncuţă	 (Sisymbrium officinale), plantă ierboasă din familia 
Cruciferae; creşte pe câmpuri, pe lângă drumuri. Planta se folosea 
pentru brâncă, după cum arată şi numele.	

Buhai	 (Listera ovata), plantă mică din familia Orchidaceae; 
creşte prin păduri umbroase şi păşuni umede. Rizomul pisat şi 
amestecat cu tărâţe se dădea vacilor ca să se gonească, după cum 
arată şi numele. 

Buruiana junghiului, scrântitoare	(Potentilla arenaria), plantă 
ierboasă din familia Rosaceae; creşte pe coline aride, locuri nisi-
poase. Se întrebuinţează, ca şi alte specii înrudite, la răni şi tăieturi, 
contra junghiurilor şi scrântiturilor, după cum arată şi numele. 

Buruiana surpăturii (Scleranthus annuus), plantă ierboasă 
mică, verde deschisă sau gălbuie, din familia Caryophyllaceae; 
creşte pe coline însorite şi pe câmpuri. Numirile populare arată că 
a fost folosită, local, contra surpăturii sau boşorogelii. 
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Buruiana vântului	 (Seseli rigidum), plantă mică, alburie, din 
familia Umbelliferae; creşte pe stâncăriile calcaroase din zone-
le muntoase. Se întrebuinţa, în Munţii Apuseni, împreună cu alte 
plante, contra celor din vânt, dureri stârnite de răceală, celor ce 
dormeau primăvara pe afară. 

Buruiană de căimăceală	(Gnaphalium uliginosum), plantă ier-
boasă din familia Compositae; creşte prin locuri umede, pe lângă 
ape. Decoctul se bea şi se făceau cu el scăldători contra bolii copi-
ilor, numită în Bihor căimăceală. 

Buruiană de friguri, laptele cucului	 (Euphorbia helioscopia), 
plantă din familia Euphorbiaceae, a cărei tulpină conţine un suc 
lăptos; creşte prin locuri cultivate şi ruderale, prin grădini şi vii. 
Decoctul tulpinii florifere şi al seminţelor se întrebuinţa ca vomitiv, 
contra frigurilor, ca şi celelalte specii înrudite, cu care se confun-
dă.	

Buruiană de venin	(Euphorbia lathyris) – destinaţia „contra ve-
ninului”. 

Buruiană de vânt	(Inula ensifolia) – destinaţia „pentru vânt” şi 
„deranj la stomac”. 

Cătuşe	(Ballota nigra) – frunzele plantei se foloseau în medi-
cina veterinară la vindecarea rănilor. Coada racului, scrântitoare 
(Potentilla anserina), în multe zone, se folosea la răni şi în legături 
la scrântituri, coada zmeului	(Calla palustris) – plantă ierboasă ve-
ninoasă, odinioară folosită în medicina populară, mai ales contra 
muşcăturilor de şarpe [TEP].

Colţul lupului	(Cirsium erisithales), rădăcina pisată şi umezită 
se punea pe muşcăturile de lup; floare de friguri	(Hypericum ele-
gans) – decoctul tulpinilor florifere se lua contra frigurilor, floare 
de gălbinare	(Inula salicina) – ceaiul sau decoctul în vin al părţilor 
aeriene se lua contra gălbinării, floare galbenă de venin	(Genista 
tinctoria), tulpinile florifere se întrebuinţau la vopsit în galben, ca 
şi alte specii înrudite. Florile se foloseau, în sudul Transilvaniei, la 
prepararea ceaiurilor pentru venin.
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Gălbinare	(Serratula tinctoria) – planta s-a folosit în trecut pen-
tru vopsit în galben. Florile fierte în vin se luau contra gălbinarii;	
holera	(Xanthium spinosum)- se spunea că a apărut odată cu ho-
lera, de aceea a fost în multe părţi leacul obişnuit contra ei; iarba 
vântului	(Agrostis stolonifera), se culegea în speranţa că vor fi pro-
tejaţi contra vânturilor; iarba negilor	(Teucrium montanum) – era 
folosită, local, ca leac contra negilor; iarba osului (Helianthemum 
nummularium) era un leac frecvent în Transilvania, contra umflă-
turilor şi fracturilor; iarba surzilor, urechelniţă	(Saxifraga aizoon) 
– frunzele cărnoase ale plantei se storceau în urechi contra dure-
rilor; iarba şarpelui, şopârlaiţă	(Veronica latifolia) se întrebuinţa 
contra muşcăturilor de şarpe; iarba untului	(Orobanche gracilis) se 
pisa, se amesteca cu unt şi cu această alifie se ungeau contra dure-
rilor de spinare; iarba vătămăturii (Crypsis aculeata), se plămădea 
în rachiu şi se bea contra vătămăturii, iarba viermilor, iarbă roşie	
(Polygonum persicaria) se folosea contra viermilor ce se făceau 
în rănile infectate, la animale; iarbă grasă	 (Portulaca oleracea) 
plantă mică ierboasă, grasă; iarbă de urechi	 (Sedum maximum) 
seva frunzelor se storcea în urechi contra durerilor; închegătoare	
(Teucrium polium) – decoctul se dădea la vite contra treapădului; 
închegăţică	(Alchemilla glaberrima) – frunzele se foloseau, în ţi-
nutul Fălticenilor, sub formă de infuzie sau decoct, ca antidiareic. 

Măselariţă (Hyoscyamus niger) era un leac obişnuit contra du-
rerilor de măsele; păducherniţă	 (Lepidium ruderale), proprietăţi 
insecticide; somnoroasă	(Thalictrum minus) cu decoctul plantei se 
spălau pe cap cei care sufereau de insomnie [TEP].

Din cele semnalate, observăm că denumirile, de regulă, indică 
cu multă precizie destinaţia plantei şi boala căreia i se adresează, la 
fel se ţine seama dacă aceasta se foloseşte în tratarea oamenilor sau 
animalelor domestice. Precizările de acest gen exclud utilizarea ne-
adecvată a plantei, evitând astfel producerea unor efecte negative. 

2. Un alt motivem foarte des întâlnit în onomastica plantelor de 
câmp este cel al caracteristicilor exterioare ale acestora. Planta 
este examinată cu multă atenţie de către oameni la toate etapele ei 
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de dezvoltare. Din acest considerent, la baza denumirii poate sta 
culoarea sau forma inflorescenţei, culoarea sau forma frunzei, înăl-
ţimea plantei, forma şi nuanţa cromatică a fructului, asocierea frec-
ventă a plantei cu alte noţiuni din natură sau din anturajul uman, 
unele „deprinderi” stranii ale plantei etc. Drept confirmare a celor 
expuse anterior, exemplificăm: 

Albăstriţă (Centaurea jacea), plantă ierboasă din familia Com-
positae; creşte prin fâneţe şi livezi. Barba boierului	(Ajuga laxma-
nii), plantă ierboasă din familia Labiatae; creşte prin fâneţe, tufi-
şuri şi marginea pădurilor. 

Barba caprei (Tragopogonon pratensis), plantă ierboasă din 
familia Compositae; creşte prin fâneţe, livezi. În cazul ultimelor 
două plante, se face asociaţie cu aspectul stufos al acestora, care şi 
determină, în ultimă instanţă, denumirile lor. 

Bănuţei, părăluţe	 (Bellis perennis), plantă mică din familia 
Compositae, frecventă prin livezi, fâneţe şi păşuni; varietăţile hor-
ticole sunt cultivate prin parcuri. Se folosea ca leac în bronşite.	
Denumirea plantei face trimitere la forma inflorescenţei. 

Bob de ţarină	 (Lathyrus sylvester), plantă ierboasă din fami-
lia Leguminosae cu fructul în formă de bob; creşte prin tufişuri, 
poieni, pe marginea pădurilor. Tulpinile florifere se puneau în băi 
contra reumatismului, a durerilor de picioare.	

Brădişor, coarda celor din vânt, pedicuţă	(Lycopodium clava-
tum), plantă ierboasă din familia Lycopodiaceae, cu tulpină repentă 
şi frunze mici, lineare, care au sugerat numirile populare mai frec-
vente; creşte prin păduri şi păşuni umede, pietroase, din regiunea 
montană şi subalpină. Plantele fierte se foloseau pentru vopsitul 
lânii în verde.	

Iarbă sărată	(Salicornia herbacea), plantă cărnoasă, lucitoare, 
verde închisă, gălbuie sau roşcată purpurie, din familia Chenopo-
diaceae; creşte prin sărături, pe lângă izvoare sărate, pe marginea 
bălţilor şi lacurilor sărate, pe ţărmul mării. Planta se folosea contra 
brâncii, fapt care a stat la baza celeilalte denumiri –brâncă. 
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Bumbăcel, bumbăcăriţă	 (Eriophorum latifolium), plantă ier-
boasă din familia Cyperaceae; creşte prin fâneţele umede din zo-
nele înalte. În unele sate, puful, cu ajutorul căruia sunt diseminate 
fructele, care a sugerat numele popular, se punea pe răni. 

Buruiană cu cinci degete, scrântitoare	(Potentilla recta), plan-
tă ierboasă din familia Rosaceae; creşte prin livezi, pe câmpuri, 
marginea pădurilor. Denumirile ne sugerează aspectul exterior şi 
destinaţia acesteia. 

Iarba mâţei	(Nepeta cataria) – miros aromatic penetrant. Conţi-
ne uleiuri eterice. Din ea se extrage esenţa de Nepeta, întrebuinţată 
în parfumerie. Este căutată de pisici, care se tăvălesc peste ea şi o 
mănâncă [TEP].

Chica voinicului	(Nigella damascena) – flori frumoase, albas-
tre ca cerul, rar alburii, cinci degete, palma voinicului	(Potentilla 
alba) – frunze digitale, obişnuit pentafoliate; ciocul berzei	(Gera-
nium pratense) – fructul ca un cioc; coada calului, părul porcului	
(Equisetum arvense); coada cocoşului, pecetea lui Solomon	(Po-
lygonatum odoratum) – tulpina uşor curbată spre vârf a sugerat 
numele mai frecvent, iar urmele acesteia de pe rizom, pe acela de 
„pecete”.

Coada lupului, lumânărică	(Verbascum thapsus) – plantă înal-
tă, viguroasă, frunze mari şi flori galbene; coada mielului	(Verbas-
cum phoeniceum); coada şoricelului (Achillea millefolium), forma 
frunzelor; coada vacii	(Echium italicum) – plantă ierboasă, ţepos 
păroasă; cocoşel, dintele câinelui	(Erytronium dens canis); cocoşel 
de câmp, ruscuţă	(Adonis aestivalis), flori roşii-cărămizii; colţişor, 
chipăruş	(Dentaria bulbifera). Toate denumirile enumerate au fost 
create de geniul popular pornindu-se de la aspectul exterior al aces-
tora. 

Cornul secării, muma secării	(Claviceps purpurea), infectează 
ovarele tinere din spicele de secară, în locul bobului dezvoltându-
se un sclerot tare, ca un cornuleţ, violet închis; degetar galben, ţâţa 
oii (Digitalis grandiflora) – forma şi culoarea florilor au sugerat 
numirile populare; dentiţă, cârligei	 (Bidens tripartitus) – fructe-
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le au 2 dinţi spinoşi; dintele dracului, iarbă roşie	(Polygonum hi-
dropiper)- tulpină înaltă, roşiatică; dosnică, somnoroasă, pidosnic	
(Cerinthe minor) – heliotropism negativ al florilor, inflorescenţă 
scorpioidică, cu oarecare învârtire în spirală;	flocoşele, firicică	(Fi-
lago arvensis)- plantă ierboasă lânoasă. 

Floarea focului	 (Dictamnus albus) – uleiul degajat de plantă 
în zilele calde şi liniştite se aprindea, înconjurând-o cu o aureolă 
luminoasă, fără să o pârlească; garofiţă de câmp, scânteiuţă	(Dian-
thus carthusianorum) – flori purpurii; garofiţă de pădure	(Dianthus 
armeria) – creşte prin livezi, pe marginea pădurilor; guşa porum-
bului	(Behen vulgaris) – flori albe sau roze, cu caliciu umflat;	mâna 
Maicii Domnului	(Orchis maculata), cu frunze şi tuberculi partiţi, 
care seamănă cu o mână; lâna broaştei, mătasea broaştei	(Spiro-
gyra), creşte prin bălţi, izvoare, malul lacurilor, formând adeseori 
mase plutitoare la suprafaţa apelor dulci, oferind un bun ascunziş 
micilor vietăţi acvatice; motocei, cotocei	(Trifolium arvense), in-
florescenţe ovale, mătăsos-păroase, ochiul boului, margaretă, ro-
maniţă mare	(Chrysanthemum leucanthemum), flori mari, albe pe 
margini şi galbene cele centrale. 

Părul-Maicii-Domnului	(Asplenium trichomanes), frunze pena-
te, peţiol lung şi subţire, castaniu-brun sau negru-brun; plesnitoare	
(Ecballium elaterium), fructul la maturitate se desprinde de pedun-
cul şi prin deschiderea bazilară seminţele şi lichidul ce-l conţin 
sunt aruncate afară până la o distanţă de 1 m.

Pliscul-cucoarei	(Erodium cicutarium), fructul ca un cioc; roua-
ceriului, iarba-fiarelor	 (Drosera rotundifolia), frunzele secretă o 
substanţă vâscoasă, ce rămâne ca o picătură de rouă; săbiuţă	(Gla-
diolus imbricatus), frunze în formă de sabie; talpa-gâştii	(Leonurus 
cardiaca), forma frunzelor i-a sugerat denumirea; traista-ciobanu-
lui, punga-popii	 (Capsella brusa-pastoris) – la baza denumirii a 
stat forma frunzelor; urechea-porcului	(Salvia austriaca) – forma 
frunzelor. 

3. Plantele care nu prezintă interes farmaceutic îşi datorează de-
numirile altor factori motivaţionali, dintre care menţionăm în cele 
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ce urmează locul şi timpul creşterii şi înfloririi plantei. De regulă, 
aceşti reprezentanţi ai florii autohtone fie sunt separaţi natural de 
localităţile umane (se are în vedere localizarea lor în zone greu-ac-
cesibile de munte sau baltă), fie dispun de calităţi care nu determi-
nă sub nicio formă viaţa şi activitatea oamenilor. 

După locul creşterii notăm următoarele specii: Buruiană de 
urât, garoafă de munte	 (Dianthus superbus); Busuioc de câmp	
(Prunella vulgaris) – asemănătoare cu busuiocul; Busuioc sălbatic	
(Galinsoga parviflora)- se face aceeaşi asociere cu busuiocul.	

Bulbuci de baltă	 (Caltha palustris) – plantă care creşte prin 
bălţi, mlaştini, pe lângă văi şi izvoare; dumbravnic	 (Melittis me-
lissophyllum) – creşte prin tufărişuri, păduri de fag şi stejar; floare 
de colţ	(Leontopodium alpinum) – creşte sporadic în munţi, pe ab-
rupturi şi stâncării; iarba	codrului	(Atropa belladona) – denumirea 
face trimitere la locul de creştere; limbariţă, limba broaştei	(Alis-
ma plantago), creşte prin bălţi şi mlaştini, pe malul apelor [TEP].

După timpul creşterii:	 Barba ursului (Equisetum maximum), 
plantă ierboasă din familia Equisetaceae, frecventă prin locuri 
umede, mlăştinoase, pe marginea şanţurilor. Tulpinile fertile, spo-
rifere, apar primăvara de timpuriu, iar cele verzi, sterile, mai târziu. 
Ursul, când iese primăvara din bârlog, mănâncă tulpinile fertile ale 
plantei, albe-roşietice, cu spice sporofile. Acestea au fost numite de 
popor şi „cucuruzul ursului”. 

Brânduşă de toamnă, ceapa ciorii	 (Colchicum autumnale), 
plantă veninoasă, din familia Liliaceae, creşte prin fâneţele şi pă-
şunile umede. Florile ei roşii liliachii vestesc toamna, iar primăvara 
de timpuriu, din bulbul ce-l au în pământ se dezvoltă frunzele lini-
ar-lanceolate, care au sugerat numele de „ceapa ciorii”. 

Floarea paştelui	(Anemone nemorosa), apare primăvara timpu-
riu prin păduri şi tufărişuri; iarbă moale, limba cucului	(Stellaria 
holostea) – în ţinutul Iaşilor se spunea că florile ei albe ţin nu-
mai până cântă cucul; luminiţa nopţii	(Oenothera biennis), florile 
galbene, frumos mirositoare, se deschid noaptea; mălaiul cucului, 
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grâul cucului	(Luzula campestris), fructifică odată cu cântecul cu-
cului [TEP].

4. Calităţile gustative ale plantei contribuie destul de rar la 
apariţia denumirii plantelor. Acest fenomen îşi are, oarecum, ex-
plicaţia în faptul că poporul român nu a experimentat atât de mult 
în ceea ce priveşte folosirea în alimentaţie a rădăcinilor din natura 
spontană, decât a celor binecunoscute şi utilizate de înaintaşii lui. 
Menţionăm unele exemplare de plante: 

Amăreală	(Polygala vulgaris), plantă mică, ierboasă, din fam. 
Polygalaceae, creşte prin fâneţe umede şi prin locuri nisipoase. 
Planta, ca şi alte specii înrudite, conţine saponozide şi substanţe 
amare, după cum arată şi numele. 

Angelică	(Angelica arhangelica), plantă aromatică, viguroasă, 
din familia Umbelliferae, creşte prin pădurile montane, pe lângă 
râuri, văi şi pâraie. Rizomul cu rădăcinile, cu miros aromat şi gust 
dulceag-amărui, conţin ulei volatil, angelicină, acid angelic şi va-
lerianic, substanţe amare, tanin. 

Ceai pescăresc	 (Convolvulus persicus) – era folosită de lipo-
venii şi turcii din Dobrogea, pentru ceai, mai ales iarna, când erau 
răciţi şi tuşeau.

Fierea pământului	 (Centaurium umbellatum) – conţine sub-
stanţe amare specifice. 

Rădăcină dulce	(Polypodium vulgare) – în pământ are un rizom 
cu gust dulceag, pe care unii îl mănâncă; fierea pământului	(Gen-
tiana cruciata) – rădăcina proaspătă conţine glucozizi amari, alca-
loizi;	 lemn dulce, rădăcină dulce	 (Glycyrrhiza glabra) – rizomii 
conţin glicirizin, substanţă cu gust dulce pronunţat. 

Alţi factori care determină apariţia denumirii plantelor apar 
sporadic şi au etiologie diversă. Astfel, apărătoare	(Echinops ru-
thenicus), plantă ierboasă din familia Compositae, creşte pe câm-
puri şi coline aride. În Dobrogea, se credea că apără casa în care 
este ţinută, după cum arată şi numele. 

Cărindarul pământului	(Orobanche) – în unele sate se spunea 
că inflorescenţa ei ar arăta rodul pământului. Dacă florile erau mai 
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dese la bază şi mai rare spre vârf, era semn că va fi mai mult po-
rumb şi mai puţin grâu. Dacă florile erau mai dese la vârf, era semn 
că va fi mai mult grâu. 

Dragoste	(Sedum fabaria) – se credea că este protectoare a dra-
gostei. 

Iarba fierului	 (Cynanchum vincetoxicum) – în unele zone se 
credea că ar fi iarba miraculoasă a fierului. 

Unele plante se folosesc pe larg în gospodărie şi nu neapărat în 
alimentaţie sau în tratamentul bolilor. Multe plante sunt utilizate 
pentru colorarea pânzei, altele pentru îndepărtarea insectelor din 
haine, pentru spălatul rufelor sau pentru confecţionarea anumitor 
unelte. 

Exemplificăm: gălbenele	(Calendula officinalis) – flori galbe-
ne-aurii sau portocalii, florile se folosesc pentru vopsit în galben;	
floare de perină	 (Anthemis tinctoria) – se mai punea între haine 
contra moliilor;	gălbăşoară	(Lysimachia vulgaris) – tulpinile flori-
fere se foloseau pentru vopsit în galben, iar rădăcina pentru vopsi-
rea în brun; cafeluţe	(Lupinus albus) – seminţele prăjite şi măcinate 
dau un surogat de cafea; mătănii	(Coix lacryma-jovi) – călugării 
săraci confecţionau din seminţele plantei şiraguri de mătănii, pe 
care le vindeau;	mături	(Kochia scoparia), este folosită pentru con-
fecţionarea măturilor; săpunariţă	(Saponaria officinalis), rădăcina 
plantei se folosea în spălătorii pentru scoaterea petelor de grăsime 
din haine, la fabricarea săpunurilor, pentru spălarea mătăsii şi a 
rufelor de mătase. 

Un compartiment aparte în terminologia botanică îl ocupă ori-
ginea folclorică a denumirilor de plante. Fantezia inepuizabilă a 
poporului nostru dat naştere unor legende şi basme de o rară fru-
museţe artistică: floarea paştelui	(Anemone nemorosa), apare pri-
măvara timpuriu prin păduri şi tufărişuri; lăcrimioară	(Convallaria 
majalis), flori sub formă de lacrimi; lene	(Lathyrus pratensis), se 
spunea că cel ce o rupe se leneveşte, devine somnoros; nu mă uita	
(Myosotis palustris) – apariţia denumirii se datorează unei frumoa-
se poveşti populare. 
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În cadrul îngust al denumirii plantelor de câmp observăm că 
cele mai frecvente modele motivaţionale puse la baza creării de-
numirilor de plante sunt: (1) proprietăţile curative ale acestora, (2) 
caracteristicile morfologice exterioare (culoare, formă, rădăcină, 
corolă, fruct), (3) locul creşterii şi înfloririi, (4) anotimpul creşterii 
şi înfloririi, (5) calităţile gustative, (6) gradul de utilizare a plante-
lor în activităţile casnice, (7) legende şi tradiţii folclorice care au 
dat naştere denumirilor, (8) alţi factori. În multe cazuri, semnul 
motivaţional concret, pus la baza creării denumirilor, este speci-
fic doar limbii române. Acest fenomen se explică, în special, prin 
particularităţile naţionale şi prin realităţile care determină apariţia 
denumirilor în limbă. 

Studiul onomasiologiei botanice reprezintă un proces interesant 
şi migălos, prin care se poate urmări capacitatea de sinteză a parti-
cipanţilor la actul creării unei noi denumiri, dar şi evoluţia gândi-
rii analitice a poporului în general. La fel, înlocuirea, de-a lungul 
anilor, a unei noţiuni prin alta, demonstrează gradul de dezvoltare 
a vieţii materiale a poporului. Prin urmare, datele privind viaţa spi-
rituală şi materială a unei naţiuni, privite şi prin prisma onomasio-
logiei, au aceeaşi valoare documentară ca şi atestările arheologice. 
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CUVINTE ŞI SINTAGME MOTIVATE, 	
DUPĂ ALM, VOL. II2	

Elena ONICA –MINCIUNA

Fenomenul apariţiei denumirilor în limbă suscită interesul oa-
menilor din cele mai vechi timpuri. Şi dacă la începuturi acest pro-
ces era privit ca fiind absolut întâmplător, la ora actuală există o 
întreagă teorie privind apariţia şi încetăţenirea noilor denumiri în 
limbă. 

Noţiunea şi obiectul de studiu al teoriei denominării îl constituie 
denominarea, legităţile şi procedeele acestui fenomen şi, desigur, 
denumirea (cuvântul, sintagma) care rezultă în urma unor procese 
complexe şi a condiţionării reciproce dintre elemente de diversă 
natură: lingvistică, gnoseologică, psihologică, logică, semiologică. 
Actul denominării este strâns legat de procesul de cunoaştere. De 
aceea, fenomenul desemnării obiectelor se află nu numai în atenţia 
lingviştilor, ci şi a reprezentanţilor altor domenii ale ştiinţei: filozo-
fiei, psihologiei, logicii, semiologiei [Pavel 1993: 134]. 

Crearea unei denumiri reprezintă un proces complex, care, de 
cele mai dese ori, se bazează pe cunoştinţele empirice şi experienţa 
lingvistică anterioare. În cadrul acestui proces, poziţia centrală este 
ocupată de elementul motivaţional. 

În procesul căutării unei denumiri corespunzătoare pentru noul 
obiect, vorbitorul compară între ele, de regulă, obiecte asemănă-
toare sau doar aparent asemănătoare şi le subliniază caracteristica 
comună, fapt ce se va oglindi mai târziu în denumirea nou-creată. 
Motivarea, ca un prim pas în procesul denominării, determină ast-
fel alegerea semnului motivaţional şi a unităţii lexicale ce desem-
nează acest semn [Павел 1983: 88]. 

Elementul de bază de la care începe procesul denominării este 
forma internă, ca manifestare abstractă a semnului reprezentării 
obiectului. Ea constituie nucleul semnificativ care creează în con-
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ştiinţa vorbitorilor imaginea obiectului. Circumstanţele de ordin 
social-politic şi cultural identice contribuie la cristalizarea unei 
imagini bine definite a obiectului în conştiinţa reprezentanţilor unui 
popor, a locuitorilor unui spaţiu comun [Pavel 2003-2004: 420].

Din moment ce obiectul dispune deja de un înveliş conceptual, 
semantic, urmează să îmbrace şi o “haină” externă (sonoră), care 
ar permite vorbitorilor limbii să utilizeze termenul stabilit pentru 
desemnarea obiectului. 

Forma internă a cuvântului îndeplineşte şi o altă funcţie impor-
tantă: denumind semnul motivaţional al termenului exprimat, ea 
contribuie la o mai mare exactitate de exprimare şi înţelegere a 
acestuia din urmă [Блинова: 34].

Paralel cu studiul procedeelor denominative, în baza cărora 
funcţionează şi există limba literară, este absolut necesară exami-
narea fenomenului în cauză şi în graiurile populare, acolo unde îşi 
are originile limba standard. Privită din acest punct de vedere, geo-
grafia lingvistică poate pune la dispoziţia cercetătorilor un material 
onomasiologic deosebit de preţios. Or, cuvintele din graiul viu pot 
fi comparate cu vestigiile istorice, iar atlasele lingvistice sunt puse 
adesea alături de arhivele istorice. În acest context, este deosebit de 
interesant studiul procesului de denominare lexicală în baza atlase-
lor dialectale. 

Încă Ascoli şi Gilliéron au demonstrat cu fapte concludente că 
originea inovaţiilor trebuie căutată în activitatea concretă a indi-
vizilor vorbitori, că nu există schimbări simultane într-o „limbă” 
întreagă şi că fiecare fapt de limbă îşi are zona sa de răspândire. 

În acelaşi context, ilustrul savant basarabean de talie internaţio-
nală, Eugen Coşeriu, afirmă că atlasul lingvistic oferă „pentru fie-
care fenomen o viziune spaţială simultană care permite importante 
concluzii de ordin istoric, general şi comparativ” [Coşeriu: 52]. 

În cele ce urmează, vom încerca să analizăm câteva grupuri 
de cuvinte din perspectiva motivării lexicale a denumirii acesto-
ra, atestate în Atlasul lingvistic moldovenesc (abreviat ALM), 
volumul II, partea a II-a de Vasile Melnic şi Vasile Pavel. ALM 
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cuprinde arealul geografic al localităţilor cu populaţie vorbitoare 
de limba română din Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria şi 
din enclavele de est. Hărţile ALRR. Basarabia, nordul Bucovinei 
şi Transnistria au o orientare onomasiologică. Ele ne informează 
nu numai asupra varietăţii şi repartiţiei în spaţiu a unităţilor de de-
nominaţie, ci şi asupra surselor de îmbogăţire şi a procedeelor de 
creare a denumirilor în graiul viu. Toate acestea oferă date preţioa-
se pentru teoria denominării, în general, şi pentru „onomasiologia 
spaţială”, în special. 

Din gama vastă de termeni reflectaţi în Atlasul lingvistic editat 
la Chişinău, am selectat câteva lexeme şi sintagme care fac parte 
din sfera legăturilor de rudenie (tătică, mămică, tată vitreg, mamă 
vitregă, frate drept, fraţi vitregi, bunic, bunică, bade, lele) şi a păr-
ţilor corpului (craniu, colţi).

În sfera termenilor care desemnează legăturile de rudenie pu-
tem menţiona anumite particularităţi motivaţionale, care persistă în 
denumirile majorităţii hărţilor lingvistice care le descriu. Uneori, 
în denotarea unui termen sesizăm atitudinea vorbitorilor faţă de 
persoana denumită de termenul în cauză. 

De ex., la întrebarea „Cum îi zice tatei / mamei un copil când 
se alintă?” atestăm răspunsuri de tipul: tataie pentru tată (pct. 48, 
localitatea Bolşaia Serbulovka, reg. Nikolaev, Ucraina) şi mamaie 
pentru mamă (pct. 149, localitatea Tocmazeia r-nul Grigoriopol). 
Formele familiare menţionate sunt menite să accentueze ataşamen-
tul şi dragostea copiilor faţă de părinţii lor, cărora aceştia li se par 
mari şi atotputernici. Sentimentul de dezaprobare şi repulsie este 
exprimat prin peiorative. Astfel, la întrebarea „Cum îi zice bărbatu-
lui / femeii care nu este tatăl drept / mamă dreaptă pentru copii?”, 
Atlasul lingvistic moldovenesc, vol. II atestă forme de tipul: maşti-
hoi pentru tată vitreg (de la termenul rus мачеха, pct. 232, locali-
tatea Gruzskoe, Kirovograd) şi maşciuhoaică pentru mamă vitregă 
(pct. 231, localitatea Martonoşa, Kirovograd). La întrebarea „Dacă 
suntem născuţi din aceiaşi părinţi, ce fel de fraţi suntem? Dar la 
unul cum îi ziceţi?”, în punctele 1-4 (localităţile Apşa de Jos, Slati-
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na, Biserica Albă, Apşa de Mijloc din reg. Transcarpatică), pentru 
termenul „frate drept” înregistrăm sintagma frate dulce, menită să 
sublinieze căldura relaţiilor dintre fraţii drepţi. La fel, pentru ace-
eaşi întrebare, în punctele 11 (localitatea Voloca, reg. Cernăuţi), 
13 (localitatea Mahala, Cernăuţi), 17 (localitatea Boian, Cernăuţi), 
21 (localitatea Forostna, Cernăuţi) ş.a. întâlnim calificativul (frate) 
bun, având o motivaţie similară. 

Există şi situaţii de alt gen. La întrebarea „Cum ziceţi că sunt 
fraţii care nu au aceeaşi mamă sau acelaşi tată?”, geniul popular 
a sesizat pentru noţiunea fraţi vitregi, legătura pur-formală care se 
creează între fraţii ai căror părinţi hotărăsc să se căsătorească. În 
felul acesta, apar termeni ca: întorlocaţi (pct. 13, localitatăţile Ma-
hala, Cernăuţi; 19, Colincăuţi, Hotin; 21, Dinăuţi, Cernăuţi etc.), 
împreunaţi (pct. 101, loc. Handrabura, reg. Odesa; 120, Dolinskoe, 
reg. Odesa), de-adunătură (pct. 135, Coşniţa, Dubăsari; 136, Şip-
ca, Grigoriopol), adunaţi (pct. 235, Voloşskoe, Dnepropetrovsk), 
întâlniţi (pct. 165, loc. Novogrigorievka, Nikolaev), adăugeţi (pct. 
233, loc. Subbotţî, Kirovograd). În acest context, au fost create şi 
sintagme hazlii, persoanele intervievate menţionând că acestea le 
folosesc doar pentru a lua în derâdere pe cineva: (fraţi) de papură 
(pct. 196, localitatea Coştangalia, Cantemir), (fraţi) de pe măligă 
(pct. 90, localitatea Prepeliţa, Sângerei; 91, localitatea Ignăţei, Re-
zina; 100, localitatea Mândreşti, Teleneşti), (fraţi) de pe chită şi de 
pe sare (pct. 225, localitatea Novoignatievka, Doneţk), (fraţi) de 
scoarţă (pct. 232, localitatea Gruzskoe, Kirovograd). Aceste exem-
ple subliniază inexistenţa legăturii de sânge între asemenea fraţi şi 
deci relaţiile destul de şubrede care se stabilesc între ei. 

Pentru noţiunea „bunic” atestăm, printre alte lexeme, şi formele 
bătrânul (pct. 28, localitatea Viişoara, Edineţ; 37, Corpaci, Edi-
neţ; 39, localitatea Sauca, Ocniţa; 43, localitatea Moşeni, Râşcani), 
care se referă la vârsta înaintată a persoanei, şi bunul (pct. 63, loca-
litatea Hruşca, Camenca), subliniind caracterul blând şi binevoitor 
al bunicului. Noţiunea „bunică” are variante lexicale interesante, 
care reies din mai multe realităţi. Un element caracteristic, care a 
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generat şi denumirile, este vârsta respectabilă: babă (punctele 1-4, 
localităţile Apşa de Jos, Slatina, Biserica Albă, Apşa de Mijloc din 
reg. Transcarpatică), bătrână (pct. 20, localitatea Proboteşti, Her-
ţa; 28 localitatea Viişoara, Edineţ; 37, localitatea Corpaci, Edineţ), 
mamă bătrână (pct. 23, localitatea Văncicăuţi, Cernăuţi), mamă 
mare (pct. 222, localitatea Orlovka, Ismail). La fel, atestăm cuvin-
tele moaşă (punctele 5, localitatea Suceveni, Cernăuţi; 7, locali-
tatea Ciudei, Cernăuţi; 8, localitatea Ropcea, Cernăuţi) şi moşică 
(pct. 6, localitatea Crasna, Cernăuţi; 10, localitatea Pătrăuţii de Jos, 
Cernăuţi; 15, localitatea Stâneştii de Jos, Cernăuţi; 16, localitatea 
Tereblecea, Cernăuţi). Exemplele menţionate anterior au apărut în 
perioada în care femeile în vârstă profesau şi moşitul, aici termenul 
de rudenie contopindu-se cu îndeletnicirea celei vizate. 

În folclorul autohton, lexemele bade şi lele sunt deosebit de frec-
vent întâlnite şi comportă o conotaţie aparte. Cântecele populare 
româneşti abundă în adresări de tipul bade Ioane, bade Gheorghe, 
lele Ioană, lele Marie etc., cu diminutivele acestora bădiţă, bădie, 
leliţă, lelişoară, care au ajuns să fie sinonime cu identitatea noas-
tră naţională. Priviţi din punct de vedere pragmatic, aceşti termeni 
semnifică uneori, în dependenţă de contextul în care sunt folosiţi, 
fie afecţiunea, dragostea, apropierea sufletească a adresantului şi a 
adresatului, fie stima, respectul, admiraţia pentru persoana la adre-
sa căreia sunt folosite aceste apelative, fie sublinierea legăturii de 
sânge existente între persoane. În anumite cazuri, apelativul cu-
mulează toate aceste conotaţii. În Atlasul lingvistic moldovenesc, 
atestăm termenii bade şi lele atât pentru desemnarea fratelui mai 
mare /surorii mai mari, cât şi pentru noţiunile de moş tânăr / mătuşă 
tânără. 

În felul acesta, la întrebarea adresată de anchetator „Când frate-
le cel mai mic i se adresează fratelui său mai mare, cum îi zice?”, 
informatorii au utilizat, în majoritatea cazurilor, termenii bade, 
bădiţă, bădică, biţă (ca variantă a diminutivului bădiţă), pentru 
ultimele trei forme subliniind „când îl dezmiardă”. Aceleaşi forme 
sunt atestate şi în cazul întrebării „Dar dacă fratele mamei ori al 
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tatei e tânăr?”, unde, pe lângă termeni de tipul moş, uncheş, nene 
etc., sunt folosite şi lexemele amintite anterior. 

Situaţii similare notăm şi în cazul noţiunii „lele”. Harta 792 in-
dică faptul că, la întrebarea „Dar când (sora) fratele cel mai mic i 
se adresează surorii sale mai mari, cum îi zice?”, majoritatea per-
soanelor întrebate au dat răspunsurile: lele, leliţă, liţă. Afecţiunea 
şi respectul sunt sugerate şi de folosirea termenilor în cauză în cor-
pusul hărţii 796, unde respondenţilor li se solicita răspuns la între-
barea „Dar dacă sora mamei ori a a tatei este tânără?” În paralel 
cu ţaţă, mătuşă, ţaie etc. atestăm şi lele, leliţă, liţă. 

Un subiect la fel de larg îl constituie şi grupul lexical al părţilor 
corpului uman. Din şirul lexemelor din această categorie, am se-
lectat pentru analiză doi termeni: „craniu” şi „colţi”. La întrebarea 
„Cum îi ziceţi la partea aceasta osoasă a capului, fără piele şi 
carne?”, pentru conceptul „craniu” intervievaţii au răspuns după 
cum urmează: bortă (pct. 1, localitatea Apşa de Jos, reg. Trans-
carpatică), oală (pct. 2, localitatea Slatina, reg. Transcarpatică), 
oala capului (pct. 3, localitatea Biserica Albă, reg. Transcarpatică; 
4, Apşa de Mijloc, reg. Transcarpatică), bostan (pct. 9, localitatea 
Broscăuţii Vechi, Cernăuţi), coropcă (pct. 22, localitatea Forostna, 
Cernăuţi). În toate aceste cazuri se face aluzie la forma rotundă a 
craniului, luându-se drept prototipuri realităţi cunoscute anterior. 
De asemenea, pornind de la ideea că, în calitate de craniu, se are în 
vedere ansamblul osos care adăposteşte creierul şi deci reprezintă 
o cavitate fără conţinut, au apărut sintagmele cap deşert (pct. 121, 
localitatea Cetireni, Ungheni), tabacherca capului (pct. 118, loca-
litatea Dubău, Dubăsari), cap de mort (pct. 25, localitatea Larga, 
Briceni). 

Pentru noţiunea „colţi” (dinţi canini), cercetătorii dialectologi 
au propus următoarea întrebare: „Cum le ziceţi la aceştia lungi şi 
ascuţiţi?”(desen). După cum era şi firesc, majoritatea lexemelor ce 
desemnează această noţiune fac referire la dinţii câinilor şi lupilor, 
cu care se aseamănă şi ca formă, şi ca poziţie. Astfel, obţinem: 
dinţi de lup (pct. 2, localitatea Slatina, reg. Transcarpatică), dinţi 
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câneşti (punctele 4, localitatea Apşa de Mijloc, reg. Transcarpati-
că; 219, localitatea Frecăţei, Odesa; 220, localitatea Babele, Odesa 
ş.a.); colţi de lup (pct. 33, localitatea Rotunda, Edineţ), dinţi de 
câine (pct. 98, localitatea Ghiderim, Odesa; 200, localitatea Satul 
Nou, Odesa). În punctul 44 (localitatea Costeşti, Râşcani) atestăm 
sintagma dinţi ţigăneşti care se referă, probabil, la dimensiunile şi 
strălucirea dinţilor canini, comparaţi aici cu dinţii ţiganilor. 

Este interesant să urmărim diversitatea termenilor atestaţi pentru 
noţiunea „tâmplă”. Întrebarea adresată este „Cum îi ziceţi la par-
tea aceasta a capului, care-i între ochi, ureche, frunte şi obraz?” 
Pe lîngă lexemul tâmplă, atestat în majoritatea localităţilor incluse 
în Atlas, întâlnim şi formele gropiţa la ochi (pct. 21, localitatea 
Dinăuţi, reg. Cernăuţi), care indică poziţia tâmplei în vecinătatea 
ochilor; gropiţa capului (pct. 22, localitatea Forostna, reg. Cernă-
uţi) sau gaură (pct. 1, localitatea Apşa de Jos, reg. Transcarpatică). 
Motivul utilizării ultimilor doi termeni rezidă în vulnerabilitatea 
acestei zone şi lipsa structurii osoase, ea fiind comparată cu zonele 
sensibile ale craniului. În localitatea Voroncău, situată în stânga 
Nistrului (pct. 97), întâlnim expesia vinele la creieri, motivată prin 
prezenţa venelor în zona temporală. 

În concluzie, se cere menţionat faptul că atât Atlasul lingvistic 
moldovenesc, cât şi alte atlase de acest gen oferă un bogat material 
intuitiv, care permite nu doar informarea curentă asupra diversităţii 
şi repartizării în spaţiu a unităţilor de denominaţie, ci şi informarea 
despre sursele de îmbogăţire şi procedeele de creare a denumirilor 
în limba vorbită. În procesul examinării hărţilor dialectale, graţie 
bogăţiei lexicale, se profilează întreaga istorie a localităţilor, se ur-
măresc contactele stabilite cu alte teritorii populate, se evidenţiază 
tradiţiile şi obiceiurile locului. Colecţiile de hărţi lingvistice pre-
zintă o descriere complexă a graiurilor teritoriale, a căror evoluţie 
în timp şi în spaţiu interesează, pe lângă dialectologie, şi alte do-
menii lingvistice.



122  ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA * INSTITUTUL DE FILOLOGIE

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

ALM II 2 Atlasul lingvistic moldovenesc, vol. II, partea 
a II-a de Vasile Melnic şi Vasile Pavel, 
Chişinău: Editura Cartea Moldovenească, 
1973.

Coşeriu Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectivă 
spaţială şi antropologică, Chişinău: Ştiinţa, 
1994.

Pavel 1993 Vasile Pavel, Cercetări de onomasiologie 
în perspectiva geografiei lingvistice, în 
„Fonetică şi Dialectologie”, Vol. XII, 1993, p. 
133-141.

Pavel 2003-2004 Vasile Pavel, Motivarea lexicală, în „Analele 
Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Сuza” din 
Iaşi (Serie nouă). Secţiunea III e: Lingvistică. 
Studia linguistica et philologica in honorem 
D. Irimia”. Tomul XLIX –L, Iaşi, 2003-2004, 
p. 419-422. 

Блинова О. И. Блинова, Термин и его 
мотивированность, Томск, 1985.

Павел  В. К. Павел. Лексическая номинация, 
Chişinău: Ştiinţa,1983.



 CERCETĂRI ASUPRA GRAIURILOR ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT	  123 

DIVERSITATEA ATLASELOR DIALECTALE

Elena ONICA –MINCIUNA

Geografia lingvistică a apărut la începutul sec. al XX-lea. Ling-
viştii, simţind nevoia de a prezenta simultan mai multe graiuri, s-au 
gândit la o modalitate mai eficace decât folosirea a zeci de glosare. 
Astfel le-a venit ideea de a trece pe hărţi materialele dialectale co-
lectate. Felul nou de prezentare a datelor de limbă din graiuri le-a 
dat putinţă specialiştilor să urmărească dintr-o aruncătură de ochi 
cutare sau cutare fenomen în toate graiurile de pe teritoriul lingvis-
tic cercetat [Dialectologia: 41].

Potrivit opiniei lui E. Coşeriu, în sens tehnic, adică din punctul 
de vedere al relaţiilor între mediul geografic şi distribuirea spaţială 
a formelor lingvistice, „expresia „geografie lingvistică ” desem-
nează în mod exclusiv o metodă dialectologică şi comparată care a 
cunoscut o extraordinară dezvoltare în secolul nostru, mai ales în 
domeniul romanic” [Coşeriu: 35]. 

Din categoria „instrumentelor de lucru” de care se foloseşte ge-
ografia lingvistică în activitatea sa, subliniem semnificaţia deose-
bită şi rolul major al atlaselor lingvistice. Avantajele atlaselor ling-
vistice în comparaţie cu alte materiale şi texte dialectale rezidă în 
claritatea sporită şi în punerea imediată în evidenţă a fenomenelor, 
ca şi garanţii de unitate tehnică, de omogenitate a materialului şi 
de densitate de puncte anchetate, pe care nu le pot întruni simplele 
cercetări „punctuale” [Ibidem: 52]. 

Fenomenele pe care le putem urmări în baza atlaselor dialectale 
sunt diferite. Astfel, aceste mărturii ale graiului viu ne permit for-
mularea unor concluzii de ordin istoric, care ţin de natura „conser-
vatoare” sau „inovatoare” a unui dialect din perspectiva anumitor 
serii de cazuri similare. În acest caz, putem vorbi despre studiul 
diacronic al unui grai, dialect sau chiar al unui cuvânt aparte. În 
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sens sincronic, atlasele ne prezintă situaţia actuală privind termenii 
utilizaţi în mod curent în diverse zone geografice. 

Un alt beneficiu al atlaselor lingvistice ţine de distribuţia, privită 
în plan general, a unui fenomen dialectal în comparaţie cu altul şi, 
în egală măsură, în plan particular, a unui lexem luat aparte compa-
rativ cu un altul. În acest context vorbim deja despre aşa-numitele 
„graniţe dialectale”, care marchează hotarele dintre fenomene de 
ordin lexical, gramatical şi fonetic şi ilustrează particularităţile fie-
căruia dintre aceste fenomene. 

Rolul atlaselor lingvistice depăşeşte cadrul lingvisticii. În baza 
atlaselor se poate vorbi despre istoria şi tradiţiile unui popor, des-
pre transformările din societatea respectivă. 

Varietatea atlaselor lingvistice impresionează. În dependenţă de 
obiectivele propuse, alcătuitorii diferitor tipuri de atlase îşi aleg 
modalitatea optimă de reprezentare grafică a datelor dialectale co-
lectate în teren. 

O hartă dintr-un atlas lingvistic se înfăţişează, de obicei, ca o 
suprafaţă conturată geografic, plină de cifre, de cuvinte, de sunete 
sau de figuri geometrice. Fiecare cifră reprezintă numărul dat di-
nainte localităţii anchetate. Principala calitate a atlasului lingvis-
tic rezidă deci în prezentarea simultană a unui număr foarte mare 
de date lingvistice dialectale, ceea ce permite compararea rapidă a 
formelor de limbă de pe un teritoriu întins. Multiplele posibilităţi 
oferite de atlasele lingvistice au determinat pe dialectologi să le 
dea din ce în ce mai multă atenţie, fiind cele mai practice mijloace 
de informare largă [Coteanu: 35-36]. 

Istoria apariţiei geolingvisticii este datată cu începutul secolului 
XX, atunci când dialectologii din Europa şi-au pus problema ela-
borării unor atlase lingvistice. Însă primul savant care a întocmit un 
atlas lingvistic a fost G. Wenker (1881). Acesta, aderând la ideile 
neogramaticienilor, şi-a propus să dovedească existenţa graniţelor 
dialectale precise. Şi-a luat ca obiect de studiu fonetica, alcătuind 
un chestionar din 40 de propoziţii scurte. Rezultatele obţinute au 
demonstrat că acelaşi fenomen fonetic, de exemplu, nu se produce 
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uniform în toate cuvintele din aceeaşi serie. De aici concluzia greşi-
tă (după cum s-a constatat ulterior) a lui Wenker precum că nu exis-
tă limite dialectale mai mult sau mai puţin precise între dialecte sau 
graiuri (astăzi se ştie, însă, că există fascicule de izoglose). În ciuda 
lipsurilor metodei de înregistrare a faptelor, meritul său ca precur-
sor al geografiei lingvistice nu poate fi diminuat [Pavel:414]. 

Opera fundamentală din domeniul geografiei lingvistice france-
ze este Atlasul lingvistic al Franţei (Atlas lingustique de la Fran-
ce, Paris, 1902-1910, abreviat ALF) de J. Gilliéron şi E. Edmont. 
Lexicul constituie preocuparea de bază în acest atlas. După părerea 
lui Gilliéron, considerat a fi creatorul geografiei lingvistice, anche-
tarea propriu-zisă trebuia să fie îndeplinită de o singură persoană, 
pentru ca să se păstreze unitatea perceperii şi a transcrierii. O altă 
cerinţă înaintată de Gilliéron era ca persoana care strânge materia-
lul dialectal să nu fie lingvist, pentru ca exactitatea datelor culese să 
nu fie alterată sub influenţa cunoştinţelor teoretice de specialitate. 

Savantul german G. Weigand a alcătuit Atlasul lingvistic al do-
meniului dacoromân (Linguistischer Atlas des daco-romänischen 
Sprachgebietes, Leipzig, 1909, abreviat WLAD), care a fost publi-
cat în anul 1909 (vezi infra). 

Atlasul lingvistic şi etnografic al Italiei şi al Elveţiei meridio-
nale (Sprach und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, Zofingen, 
1928-1940, abreviat AIS ) în 8 volume cuprinde 1705 hărţi. Autorii 
acestui atlas, K. Jaberg şi J. Jud, au publicat şi lucrarea Atlasul 
lingvistic drept metodă de cercetare ştiinţifică cu scopul de a ex-
plica diferitele aspecte ale atlasului şi de a face cunoscută metoda 
de care s-au folosit în procesul lucrului. Au fost cercetate graiurile 
italiene ale peninsulei, graiurile Sardiniei, graiurile reto-romane 
ale Elveţiei şi graiurile franco-provensale. Ulterior a apărut Atla-
sul lingvistic al Italiei, în 6 volume (Torino, 1993-2009). Urmează 
Atlasul lingvistic român (abreviat ALR), alte atlase naţionale. 

Pe lângă hărţile în care se înscriu toate răspunsurile primite (hărţi 
analitice), majoritatea autorilor de atlase lingvistice strâng anumite 



126  ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA * INSTITUTUL DE FILOLOGIE

fapte de fonetică, de morfologie sau de lexic pe hărţi speciale, pe 
care sintetizează unele date de pe hărţile analitice. Hărţile acestea 
sintetice reprezintă un început de interpretare a faptelor întâlnite pe 
teren. Printr-o serie de figuri geometrice, cerculeţe, triunghiuri sau 
pătrăţele, uneori colorate, se prezintă aspectele generale ale fapte-
lor de limbă. Şi pe hărţile analitice se întrebuinţează diverse semne, 
dar ele sunt numai indicaţii în legătură cu condiţiile de desfăşurare 
a anchetei sau scurte observaţii ale anchetatorului [Dumistrăcel et 
alii: 36].

După teritoriul cuprins, se disting atlase lingvistice naţio-
nale sau generale, atlase regionale şi atlase ale unui grup de 
limbi înrudite sau ale unei uniuni lingvistice etc.

Atlasele naţionale sunt cele mai răspândite atlase lingvistice. 
Experienţa unor astfel de atlase a existat încă de la începuturile 
geografiei lingvistice. Începând cu ALF şi până la ora actuală, acest 
tip de atlase a câştigat teren în domeniu şi este pe larg practicat şi 
în prezent. Acest fenomen poate fi observat nu doar în Europa de 
Vest. În fosta URSS au fost editate numeroase atlase care cercetea-
ză tezaurul dialectal naţional. Astfel, în anul 1957, sub redacţia lui 
R. I. Avanesov a ieşit de sub tipar Atlasul graiurilor populare ru-
seşti ale regiunilor centrale spre est de Moscova. El cuprinde 279 
de hărţi cu răspunsuri înregistrate în 938 de puncte. Atlasul dialec-
tologic al limbii bieloruse a apărut în anul 1963 şi cuprinde întregul 
teritoriu al Bielorusiei. Atlasul conţine 338 de hărţi cu răspunsul 
primit în 1027 de puncte. Atlasul limbii ucrainene, vol. I-III, se 
împarte în trei părţi potrivit teritoriului cuprins. Au fost elaborate, 
de asemenea, Atlasul limbii lituaniene şi Atlasul dialectologic al 
limbii letone. Limbile turcice dispun şi ele de atlase lingvistice. 

Urmează apoi, în ordinea arealului geografic studiat, atlasele 
lingvistice regionale. În acest sens putem exemplifica câteva atla-
se lingvistice regionale: Atlas linguϊstic de Catalunya, Barcelona, 
1923-1939, abreviat ALC; Atlas linguistique et ethnographique de 
la Gascogne, Toulouse, 1954-1956, abreviat ALG; Atlas linguis-
tique et ethnographique du Lyonnais, Lyon, 1950-1956, abreviat 
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ALL etc. Din categoria atlaselor lingvistice ce examinează feno-
mene dialectale pe un spaţiu geografic destul de extins fac parte 
atlasele uniunilor lingvistice şi ale unor anumite grupuri de limbi 
înrudite. 

Astfel, cele mai surprinzătoare atlase, care depozitează un volu-
minos tezaur lingvistic, sunt atlasele s u p r a n a ţ i o n a l e sau p l u 
r i l i n g v e. Spre sfârşitul secolului trecut cartografia lingvistică se 
îndreaptă spre o largă colaborare internaţională, concretizată în ela-
borarea Atlasului limbilor Europei (Atlas linguarum Europae, ALE) 
şi Atlasului lingvistic romanic (Atlas Linguistic Roman, ALiR), la 
care au participat sau continuă să participe activ şi dialectologii de 
la Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Atlasul lingvistic Romanic, preconizat a fi editat în 11 volume, 
va reflecta comunităţile şi diferenţele de limbă ale tuturor idiomu-
rilor neolatine ce s-au constituit în spaţiul european al fostului Im-
periu Roman. Această prestigioasă lucrare este fondată astfel pe 
un vast material dialectal (reţeaua Atlasului e de 1037 de puncte 
cartografice) şi pe minuţioase cercetări efectuate asupra descen-
dentelor limbii latine. 

Până acum au apărut şapte fascicole din ALE (1983-2009) şi 
trei volume din ALiR (1995-2009). Faptele de limbă sunt comenta-
te din perspectivă iniţială etimologică, a tipologiei lingvistice şi a 
motivării denumirii; sunt urmărite atât universaliile lingvistice, cât 
şi particularităţile caracteristice ale fiecărui idiom. 

Atlasul limbilor Europei şi Atlasul lingvistic romanic au impus 
în prim plan ideea de atlas lingvistic interpretativ. Inovaţia vizează, 
de asemenea, redactarea şi publicarea unor hărţi motivaţionale. 

În numărul atlaselor supranaţionale se înscrie cu succes 
şi Atlasul dialectologic carpatic comun (Общекарпатский 
диалектологический атлас, ОКДА). În total, au fost editate 7 vo-
lume, ediţie completă (1989-2003), primul volum dintre acestea 
văzând lumina tiparului la Chişinău. Atlasul examinează chestiuni 
referitoare la domeniul vieţii şi culturii materiale tradiţionale a po-
poarelor din regiunea Carpaţilor şi din zonele aferente. 
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Limba română dispune de trei tipuri de atlase lingvistice ale 
graiurilor dacoromâne: naţional, regional şi regional-sinteză, toate 
elaborate timp de un secol.

Primul atlas lingvistic naţional, editat în 1909, la Leipzig, îl 
datorăm romanistului german Gustav Weigand (1860-1930), fiind 
unul dintre primele atlase lingvistice realizate pe plan mondial. Cu-
prinde 67 de hărţi, cele mai multe fonetice, având la bază anchetele 
efectuate de Weigand la faţa locului, în 752 de localităţi, inclusiv 
în Bucovina şi Basarabia. Profitând din plin de metodologia elabo-
rării acelui „cap de serie”, reprezentat de Atlasul lingvistic al Fran-
ţei al lui Gilliéron şi Edmont, şcoala lingvistică clujeană, condusă 
de Sextil Puşcariu, personalitate ştiinţifică multilaterală, a realizat, 
prin Sever Pop şi Emil Petrovici, la mijlocul secolului al XX-lea, 
cel de-al doilea atlas naţional, Atlasul lingvistic român (ALR), unul 
din cele mai reuşite atlase lingvistice în romanistică. 

În ultimele cinci decenii, geografia lingvistică românească e do-
minată de elaborarea atlaselor lingvistice regionale (NALR / ALRR), 
dintre care şapte au fost întocmite în Ţară – pe provincii istorice, 
iar unul (ALM / ALRR.Bas.) în Republica Moldova. Au trudit la 
realizarea lor distinşi dialectologi din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, 
Timişoara, Chişinău. 

Un eveniment ştiinţific remarcabil este apariţia recentă în ca-
drul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Aca-
demiei Române a primului volum din Atlasul lingvistic român pe 
regiuni: Sinteză (ALRR. Sinteză), Bucureşti, 2005, coordonator 
prof. univ. dr. Nicolae Saramandu. Este pentru prima dată când se 
elaborează, la nivel romanic, un asemenea atlas-sinteză. Volumul 
include 135 de hărţi realizate prin simboluri. Reţeaua este de 1203 
localităţi, dintre care 205 sunt din reţeaua de puncte cartografice 
cuprinse în ALM [Pavel:35-36]. 

Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, vol. I-IV, de 
Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loşonţi, cercetează graiu-
rile vorbite în Transilvania istorică, limitele fiind lanţul munţilor 
Carpaţi la est şi sud, munţii Gutinului în nord, munţii Meseşului 
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în nord-vest, Munţii Apuseni în vest şi munţii Poiana Ruscăi la 
sud-vest. 

Regiunea studiată este deci foarte întinsă, cu un relief variat, 
cuprinzând zone montane şi submontane, zone de dealuri şi coline, 
lunci, în care sunt practicate toate ocupaţiile legate de viaţa ţăranu-
lui: agricultura şi creşterea vitelor, oieritul, pomicultura, viticultu-
ra, legumicultura, albinăritul etc. Terminologia acestor ocupaţii a 
fost urmărită şi înregistrată mai aprofundat şi cu ajutorul chestio-
narelor speciale. Din localităţile anchetate pentru atlas s-a adunat 
şi un bogat material onomastic.

Pentru ALRR – Transilvania au fost anchetate 220 de localităţi, 
numerotate de la 241 la 460, faţă de 79 de localităţi româneşti, câte 
au, pentru această zonă, cele 2 anchete anterioare, efectuate de S. 
Pop (62 de puncte) şi E. Petrovici (17 puncte). 

Materialul pentru Atlasul lingvistic român pe regiuni. Mara-
mureş (ALRR-Mar.), vol. I-IV de Petru Neiescu, Grigore Rusu şi 
Ionel Stan, serie încheiată, a fost cules în cursul anilor 1962 şi 1963 
cu ajutorul chestionarului publicat în „Fonetică şi dialectologie”, 
V, 1963, p. 157-271. Cercetările s-au făcut în 20 de localităţi din 
fostele raioane Sighet şi Vişeu, în care se vorbeşte subdialectul ma-
ramureşean.

În afara materialului cules cu chestionarul, a fost notat un nu-
măr important de toponimice şi de apelative topice şi au fost înre-
gistrate numeroase texte pe benzi de magnetofon. 

Materialul a fost notat impresionist, folosindu-se sistemul de 
transcriere fonetică al Atlasului lingvistic român, metoda de an-
chetare fiind – în general – chestionarea indirectă. Pentru a urmări 
existenţa şi răspândirea pe teren a unor cuvinte pe cale de dispariţie 
sau pentru precizarea sensurilor unor cuvinte, au fost puse şi câteva 
întrebări directe. 

Materialul cules pentru Atlasul Maramureşului este redactat şi 
cartografiat după normele şi criteriile folosite la publicarea Atlasu-
lui lingvistic român I, II. A fost întocmită o hartă fizică a regiunii 
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cercetate cu o schiţă a reliefului şi a cursurilor de ape mai impor-
tante pe care sunt aşezate localităţile anchetate. 

Majoritatea hărţilor lingvistice au fost redactate pe domenii se-
mantice, înfăţişând trăsăturile lexicale, fonetice şi morfologice ale 
regiunii studiate. Volumele I-III cuprind hărţi lexicale, dispuse în 
ordinea capitolelor din chestionarul general. Într-un alt volum (al 
IV-lea) sunt publicate hărţi lexicale redactate pe baza materialului 
cules cu chestionarele speciale.Cercetătorii care se interesează de 
probleme de fonetică şi de morfologie găsesc un bogat material şi 
în volumele de hărţi lexicale şi semantice, deoarece întregul mate-
rial este transcris fonetic şi pentru că la substantive şi adjective se 
dau atât formele de singular, cât şi cele de plural.

Fiecare volum are un indice alfabetic al termenilor cuprinşi în 
hărţi, iar după publicarea întregului material se va întocmi un in-
dice al principalelor fenomene fonetice şi gramaticale cuprinse în 
toate volumele. 

Atlasul dedicat Olteniei, de Teofil Teaha, Ion Ionică, Valeriu 
Rusu, serie încheiată, cuprinde 5 volume. Primele 4 volume înfă-
ţişează fapte de limbă cu un pronunţat caracter lexical. Cuprinsul 
volumului IV, de exemplu, este constituit din trei mari capitole: I. 
Hărţi lingvistice; II. Material lingvistic necartografiat (MN); III. 
Hărţi lingvistice interpretative. Prima parte a volumului (246 de 
hărţi lingvistice) cuprinde răspunsuri obţinute la ultimele capitole 
din Chestionarul Noului Atlas lingvistic român, Chestionare speci-
ale grupate în următoarele sfere semantice sau domenii de activi-
tate: 1. Agricultura; 2. Viticultura; 3. Apicultura; 4. Cânepa (prelu-
crarea ei); 5. Oierit; 6. Morărit; 7. Terminologia meseriilor (rotărie, 
dogărie, dulgherie, lemnărie, zidărie, fierărie, pielărie, olărie). 

Aplicând, în continuare, principiul publicării integrale a fapte-
lor de limbă înregistrate în cursul cercetărilor pe teren, în partea a 
doua a volumului sunt incluse, ca material lingvistic necartografi-
at (40 planşe MN), răspunsurile la întrebările care nu prezintă un 
interes deosebit din punct de vedere al răspândirii teritoriale. Prin 
publicarea exhaustivă a datelor înregistrate în anchete s-a urmărit 
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să se pună la îndemâna cercetătorilor un material dialectal care va 
putea fi în întregime valorificat îndeosebi prin raportarea la celelal-
te atlase lingvistice regionale româneşti, în curs de publicare sau 
de redactare.

Partea a treia a volumului conţine hărţi lingvistice i n t e r p r e 
t a t i v e (26 hărţi), înfăţişând, sub formă analitică, fenomene de 
ordin lexical care prezintă un interes deosebit în ce priveşte răspân-
direa lor geografică, bogăţia sinonimică etc. 

Alte atlase regionale au fost elaborate pentru provinciile istori-
ce: Muntenia şi Dobrogea, vol. I-V, 1996-2006; Banat, vol. I-III, 
1980-1998; Moldova şi Bucovina, vol. I-II, 1987-1997; Crişana, 
vol. I-II, 1996-2003, serii neîncheiate.  

La Chişinău, în cadrul Institutului de Filologie al A.Ş.M., au 
fost pregătite şi editate 8 volume, dintre care patru din Atlasul 
lingvistic moldovenesc (ALM): vol. I, partea I, Fonetica de Rubin 
Udler, vol. I, partea a II-a, Fonetica de Rubin Udler, Morfologia 
de Vasile Melnic (1968); vol. II, partea I, Lexicul de Victor Co-
marniţchi (1973); vol. II, partea a II-a, Lexicul de Vasile Melnic 
şi Vasile Pavel (1973, coordonator R. Udler, volum învrednicit cu 
Premiul Prezidiului AŞM, 1980) şi altele patru, volume cu hărţi le-
xicale, continuare la ALM, sub titlul revăzut, adecvat Atlasul ling-
vistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria 
(ALRR.Bas.): vol. I-II de Vasile Pavel (1993 şi, respectiv, 1998), 
redactor ştiinţific Vladimir Zagaevschi, vol. III de Vasile Pavel, 
Valeriu Sclifos, Constantin Strugăreanu (2002), vol. IV de Vasile 
Pavel, Valentina Corcimari, Albina Dumbrăveanu, Valeriu Sclifos, 
Stela Spînu, Rubin Udler (2003), coordonator V. Pavel (Premiul 
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române, 2005; Premiul 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de asemenea pentru anul 2005). 

Atlasul lingvistic moldovenesc, respectiv ALRR.Bas., Sarcina 
atlasului regional se realizează prin precizarea izogloselor şi ariilor 
fenomenelor lingvistice, prin folosirea unor metode mai precise de 
anchetare, prin detalizarea fenomenelor lingvistice, fixate în atla-
sul n a ţ i o n a l şi prin introducerea unor chestiuni noi, legate de 
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procesele caracteristice numai pentru regiunea dată. Reţeaua ALM 
(ALRR.Bas.) cuprinde 240 de puncte, dintre care 235 cu popula-
ţie românească şi 5 ucraineană (pct. 49), rusă (pct. 52), ţigănească 
(pct. 124), găgăuză (pct. 181) şi bulgară (pct. 208), dar care cunosc 
limba română.

Titlul noii versiuni a atlasului (ALRR.Bas.) indică rezumativ trei 
regiuni de bază: Basarabia (provincie istorică dintre Prut şi Nistru, 
de la Marea Neagră şi până la Hotin), nordul Bucovinei (partea 
de nord a provinciei istorice Bucovina) şi Transnistria. Lucrarea 
mai include un şir de localităţi din Transcarpatia (Maramureşul din 
nordul Tisei), unde se vorbeşte un grai maramureşean, localităţi 
din ţinutul Herţa, din sud-estul Ucrainei, din Caucaz şi din partea 
asiatică a ex-U.R.S.S. Atât problema generală a ALM (ALRR.Bas.), 
cât şi aplicarea metodelor particulare la cartografierea faptelor de 
limbă se realizează ţinând cont de practica înaintată a geografiei 
lingvistice. 

Hărţile ALRR. Basarabia, nordul Bucovinei şi Transnistria ca-
pătă o orientare onomasiologică. Aplicând procedee tehnice speci-
fice de cartografiere a varietăţii dialectale, prin utilizarea figurilor 
geometrice, hărţile capătă o „sistematizare proprie, ierarhică a car-
togramelor”. Autorii ALRR.Bas. au optat pentru semnele grafice 
„în funcţie de principalele tipuri de denumiri”: cuvinte primare 
(măr, pomul), cuvinte derivate (merar), sintagme (pom de măr, 
ALRR.Bas., h. 489). Această modalitate de utilizare a simbolurilor 
permite o informare sporită şi lizibilă privind repartiţia în spaţiu a 
unităţilor de nominaţie [Pavel 2008: 280]. 

ALM şi ALRR.Bas. au fost înalt apreciate de către mulţi specia-
lişti în domeniu. 

Referindu-se într-o amplă şi obiectivă recenzie la ALRR.Bas., 
cunoscutul dialectolog ieşean Ion A. Florea concluziona: atlasul 
„îndeplineşte toate condiţiile ştiinţifice ale lucrărilor de acest gen 
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şi aduce numeroase noutăţi sub aspect teoretic şi metodologic, dar 
mai ales un foarte bogat material, în parte încă necunoscut, pus în 
valoare, în mod exemplar, de către autor” 2.

Atlasul lingvistic întocmit de către dialectologii de la Chişinău 
se integrează firesc şi total în cercetările de dialectologie şi ge-
ografie lingvistică românească. În baza unui însemnat număr de 
întrebări comune şi a obiectivelor, în principiu, comune cu celelalte 
atlase lingvistice pe regiuni, ALM şi ALRR. Bas. oferă cercetătorilor 
un preţios material comparabil pentru descrierea românei vorbite. 

 Rezultatele îndelungatelor anchete dialectale de teren şi edita-
rea atlaselor lingvistice sunt urmate, fireşte, de reflectarea profundă 
asupra fenomenelor studiate. Prin elaborarea atlaselor lingvistice 
şi prin investigaţiile asupra faptelor cuprinse în asemenea lucrări, 
afirmă Coşeriu, au fost îmbogăţite cu principii teoretice nu numai 
lingvistica generală şi istorică, ci şi metodologia lingvistică [apud 
Pavel 2006: 37]. 

SURSE BIBLIOGRAFICE

ALRR-Mar. Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureş, vol. 
I-IV de Petru Neiescu, Grigore Rusu şi Ionel Stan, 
Bucureşti: Editura Academiei Române,1969-1997.

ALRR-Trans Atlasul lingvistic român pe regiuni: Transilvania, 
vol. I-IV de Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru 
Loşonţi, Bucureşti: Editura Academiei Române, 
1992-2006.

Coteanu Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii 
române, Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1961.

2	 	Vezi	 recenzia	semnată	de	 Ion	A.	Florea	 la	ALRR.Bas.,	 vol.	 I	de	V.	Pavel,	 în	„Anuar	de	
lingvistică	şi	istorie	literară”.	Tomul	XXXIII,	Iaşi,	�992-�993,	A,	p.28�.	



134  ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA * INSTITUTUL DE FILOLOGIE

Dialectologia Dialectologia moldovenească, sub redacţia lui R. 
Udler şi V. Comarniţchi, Chişinău: Editura Lumina, 
1976.

Coşeriu Eugen Coşeriu, Lingvistică din perspectivă spaţială şi 
antropologică. Trei studii. Cu o prefaţă de S. Berejan 
şi un punct de vedere editorial de S. Dumistrăcel, 
Chişinău: Editura Ştiinţa,1994.

Dumistrăcel et 
alii

Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia 
Bârlădeanu. Ancheta dialectală ca formă de 
comunicare, Iaşi: Editura Academiei Române, 1997.

NALR-Olt. Noul atlas lingvistic român pe regiuni: Oltenia 
(vol. I-V) de Teofil Teahă, Ion Ionică, Valeriu Rusu, 
Bucureşti: Editura Academiei RSR, 1967-1984.

Pavel 2006 Vasile Pavel, Aspecte onomasiologice ale derivării 
morfematice şi semantice, în
„Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de 
Dialectologie”, Cluj-Napoca: Editura MEGA, 2006, 
p. 273-285. 

Pavel 2008 a Vasile Pavel, Geografia lingvistică românească 
în contextul cartografiei lingvistice romanice, în 
„Проблеми загального, германьского та
слов’янського мовознавства. До 70-рiчня проф. 
В.В.Левицького”, Cernăuţi, 2008, p.414-417.

Pavel 2008 b Vasile Pavel, Limba română – unitate în diversitate, 
în „Limba română”, 
Chişinău, 2008, nr. 9-10, p. 33-41. 

ОКДА Общекарпатский диалектологический атлас. 
Выпуск 2, Институт
славяноведения и балканистики, Москва, 1994.



 CERCETĂRI ASUPRA GRAIURILOR ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT	  13� 

DESPRE UNELE ASPECTE ALE MOTIVĂRII LEXICALE 

Elena ONICA –MINCIUNA

Motivarea lexicală joacă un rol foarte important în procesul de 
creare a cuvintelor în orice limbă, fiindcă cunoştinţele oamenilor 
devin din ce în ce mai bogate şi este imposibilă inventarea unor 
termeni totalmente noi pentru toate obiectele apărute. Anume din 
această cauză, nu fiecare obiect beneficiază de o denumire aparte, 
totalmente nouă, atestată pentru prima dată în plan lexical. 

Stabilitatea relativă şi caracterul determinant al sistemului ling-
vistic, care asigură posibilitatea conservării şi transmiterii cunoş-
tinţelor despre lume şi care condiţionează posibilitatea înţelegerii 
între purtătorii aceleiaşi limbi nu constituie un impediment în ex-
primarea verbală a unui număr infinit de situaţii şi în modificarea 
permanentă a cunoştinţelor umane despre ea. Acest lucru este de-
terminat, mai întâi de toate, de doi factori care stau la baza oricărei 
denominări: „caracterul abstractizat al lexicului şi polifuncţionali-
tatea unităţilor lui” [Способы: 4]. 

Cuvintele nou-create se bazează pe alte cuvinte mai vechi, deja 
existente în limbă. În procesul de căutare a numelui pentru noul 
obiect, vorbitorul compară între ele, prin intermediul asociaţiilor, 
„noul obiect cu altele vechi”, cunoscute de el mai înainte. În acest 
proces, subiectul identifică semnul caracteristic comun pentru 
obiectele omogene, iar ca urmare găseşte şi numele vechii realii, 
care va servi, de fapt, pentru desemnarea noului obiect, mai pre-
cis, „pentru alegerea şi desemnarea semnului reprezentării noului 
obiect (lucru, fenomen, proces ş.a.)” [Pavel: 36].

În literatura de specialitate din ultimele decenii este vehiculat 
pe larg conceptul de „motivare”, care marchează etapa incipientă 
de selectare a unui indiciu comun ce „uneşte” obiectul nou-apărut 
cu un obiect deja existent. De exemplu, având drept punct de por-
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nire cuvântul mână, apare în limba noastră denumirea de mâner, 
apariţie explicată prin folosirea acestui obiect cu ajutorul mâinii. În 
cadrul procesului de denominare, rolul hotărâtor l-a avut asocierea 
obiectului recent creat cu noţiunea cunoscută (mână). 

Importanţa motivaţiei în procesul de creare a termenilor este 
recunocută şi apreciată de toţi specialiştii în materie. Lingvistul rus 
N. Golev susţine că „în momentul de faţă, de conceptul motivare 
se leagă un număr considerabil de fenomene: „de la etimologia cu-
vântului până la rolul cuvintelor motivate în propoziţie, în text; de 
la relaţiile lexicale în interiorul familiei de cuvinte până la aliteraţie 
în opera poetică” [Голев: 3].

Acelaşi autor pledează în favoarea creării, în cadrul discipline-
lor lingvistice, a unui compartiment aparte numit „motivologia”, 
capabil să-şi prezinte propriul obiect de studiu (motivarea), pro-
priul aparat conceptual şi terminologic, propria metodică cores-
punzătoare specificului obiectului. Această disciplină presupune şi 
trecerea de la studierea problemelor izolate, ilustrate de cuvinte 
luate aparte, la cercetarea unui număr considerabil de unităţi lexi-
cale, diferite în plan motivaţional; respectiv la descrierea lor lexi-
cografică. 

Să urmărim procesul apariţiei şi existenţei termenilor în limbă 
– totul prin prisma fenomenului motivaţional.

Adesea este imposibil să explicăm, susţin unii cercetători, doar 
cu ajutorul „limbii în care vorbim”, din ce cauză obiectul, feno-
menul se numeşte aşa sau altfel; să determinăm „cauzele, motive-
le care au făcut ca anume acest cuvânt să denumească obiectul” 
[Феллер: 8].

F. de Saussure susţinea ideea despre caracterul arbitrar al sem-
nului lingvistic, înţelegând prin „arbitrar” lipsa de legătură naturală 
dintre semnificant şi semnificat. Motivaţia este privită de Saussure 
doar ca o „limitare a arbitrarului”. Utilizând noţiunea de „motivaţie 
relativă” a semnului lingvistic, el afirmă că fr. vingt (< lat. viginti) 
este un semn nemotivat, dar dix-neuf reprezintă un caz de „motiva-
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ţie relativă”, deoarece această denumire ne trimite la cuvintele dix 
şi neuf care au stat la baza formării lui dix-neuf [Saussure:142].

În tratarea acestei probleme, F. de Saussure nu s-a exprimat 
destul de clar. Aceasta i-a făcut pe unii cercetători să-i reproşe-
ze „inconsecvenţa” şi „confundarea” de diverse aspecte. Cuvântul 
creat în baza anumitor asociaţii cu un alt termen deja existent, este 
motivat, pe când termenul care ajută la apariţia primului este, de 
regulă, arbitrar. În acestă ordine de idei, M. Feller aduce exemple 
din limba rusă şi anume: termenul паровоз este explicat prin ac-
ţiunea „возит паром”, iar пароход- prin cea de „ходит паром”. 
La nivelul apariţiei termenilor noi паровоз şi пароход motivarea 
este evidentă. Primii termeni însă care deja existau, adică возить, 
пар, ходить, nu pot fi calificaţi ca motivaţi, deoarece nu cunoaş-
tem istoria apariţiei lor [Феллер: 8-9]. Lipsa motivării unui anumit 
cuvânt poate fi explicată, în special, prin apariţia lui timpurie în 
limbă, într-o perioadă despre care etimologia nu dispune de infor-
maţii destul de sugestive.

Exemplele enumerate mai sus ţin preponderent de fondul lexi-
cal activ. Putem vorbi însă despre noţiunea de motivare lexicală 
şi prin prisma terminologiei ştiinţifice. În acest sens, prezintă un 
deosebit interes cercetările lingvistei ruse O.I.Blinova, care menţi-
onează că, potrivit datelor lui V.V.Belâi (1982), termenii-substanti-
ve din cadrul terminologiei lingvistice (ruse – n.n.) constituie 1593 
unităţi (22, 7 % din 7031 termeni), dintre care termenii motivaţi al-
cătuiesc 1409, adică 88,4%. Procentul ridicat al termenilor lingvis-
tici motivaţi vorbeşte despre faptul că fenomenul motivării acestor 
termeni merită atenţie. 

Operând cu termeni de tipul: sinonimie, omonimie etc., se atra-
ge atenţia asupra faptului că noţiunea de sinonimie ’ştiinţa despre 
sinonime’ apare în rezultatul corelării ei cu termenul lingvistic si-
nonim (sinonimica). Termenul lingvistic omonimie ’ştiinţa despre 
omonime’ îşi datorează existenţa cuvântului omonim, iar noţiunea 
de toponimie ’ştiinţa despre toponime’ –termenului toponim. Gra-
dul de motivare al termenului lingvistic sunet ’element divizibil al 
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vorbirii’ se bazează pe corelaţia lui cu noţiunea de sunet ’senzaţie 
auditivă’ [Блинова: 48]. În cazul exemplelor anterioare, autoarea 
propune chiar utilizarea termenului de „motivare absolută”, invo-
când în acest scop coincidenţa semantică a structurii motivaţionale 
a noţiunilor de omonimie, toponimie, sinonimie cu sensul lexical al 
termenilor care au stat la baza creării lor (omonim, toponim, sino-
nim). În acelaşi context este amintit şi termenul gramatică ’struc-
tura gramaticală a limbii’, considerat motivat doar parţial, deoarece 
nu redă întru totul semnificaţia termenului care a contribuit la fe-
nomenul denominării lexicale [Ibidem: 49]. De fapt, cei mai mul-
ţi cercetători consideră că doar onomatopeele şi interjecţiile sunt 
semne lexicale motivate. 

 Denumirea vizează semnul obiectului în momentul apariţiei ei, 
cu alte cuvinte, din momentul când este creată.

De multe ori însă facem abstracţie de semnele care au condiţio-
nat apariţia unui termen. 

Este dificil să vorbim despre eligibilitatea acestor indicii, de-
oarece în diferite epoci şi la diferite popoare criteriile de selectare 
s-au deosebit. 

Unul dintre primele semne ce stau la baza denominării motivate 
a termenilor ţine de destinaţia obiectelor. Este şi cazul termenilor 
obţinuţi cu ajutorul sufixului –tor: deşteptător - de la a deştepta; 
întrerupător - de la a întrerupe; spărgător - de la a sparge etc., 
care desemnează denumirile unor concepte executoare de diverse 
acţiuni. Aceste acţiuni determină, în ultimă instanţă, crearea ter-
menilor. 

Un alt indiciu generator de termeni motivaţi este şi modul de 
confecţionare (preparare) a obiectelor. În domeniul culinar pot 
fi atestate destule mostre: fiertură - de la fiert + suf. -ură (a fierbe); 
prăjitură - de la prăjit +suf. -ură (a prăji); coptură - de la copt + 
suf. -ură (a coace); murătură - de la murat + suf. -ură (a mura) 
etc. 

Denominarea obiectelor după locul confecţionării şi răspân-
dirii lor rămâne până în prezent un semn la care se recurge destul 



 CERCETĂRI ASUPRA GRAIURILOR ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT	  13� 

de des. Astfel, rasa de ovine crescută în pustiul Caracul a conservat 
denumirea localităţii în numele ei „ovine de Caracul”. 

M. Feller menţionează istoria apariţiei noţiunii apă de colonie 
(Eau de Cologne), care, la origini, însemna „apă de Köln”. Numele 
oraşului Köln reprezintă cuvântul latin modificat colonia „colo-
nie”, deoarece el se afla pe teritoriul unei colonii romane [Феллер: 
38-39]. 

O modalitate motivaţională destul de prolifică de creare a denu-
mirilor o constituie şi semnele distinctive externe ale obiectelor, 
calităţile acestora. Clasa insectelor şi-a primit denumirea de la 
latinescul seco,-are „a tăia”, care se datorează micilor secţiuni de 
pe spatele lor. 

Este interesant studiul lingvistului rus V. Butrim, în care sunt 
explicate amănunţit etapele creării termenilor ce desemnează pro-
cesele abstracte (în lumina calităţilor acestora). Se porneşte de 
la termenul стойкость (interpretat drept „calitatea de a rezista 
la ceva”), care, din considerente de economie lexicală, va fi ali-
pit la alte cuvinte, obţinându-se astfel nume compuse precum ar 
fi: светостойкость, морозостойкость, жаростойкость, 
помехоустойчивость etc [Бутрим: 147].

Pe lîngă modelele motivaţionale enumerate mai sus, există încă 
un procedeu de denominare a obiectelor – metafora. Ea rezidă în 
crearea denumirilor pe baza comparaţiilor şi transferurilor de sens, 
calităţi etc. Astfel, cuvântul zahăr în vechea hindi se pronunţa sa-
kkhara şi semnifica „nisip, prundiş”. Noţiunea s-a răspândit o dată 
cu produsul şi a pătruns în majoritatea idiomurilor euroasiatice. 

Piersicile se asemănau la formă cu merele, de aceea în limba la-
tină ele erau numite malum persicum „măr persan”, după regiunea 
unde creşteau – Persia. 

Fenomenul metaforic poate fi urmărit şi în cazul comparării 
unor noţiuni de relief, obiecte de uz casnic şi de mobilă, părţi ale 
corpului uman cu alţi termeni, fapt ce a generat transferuri seman-
tice. În lucrarea sa referitoare la tipologia semnelor lingvistice, 
A.A.Ufimţeva afirmă: „Denumirile termenilor unor grupuri de 
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obiecte ca părţile corpului, elementele de vestimentaţie, hrana etc., 
în virtutea utilizării lor universale, posedă capacitatea răspândirii 
semantice, respectiv, au şi o structură semantică largă. De aceea 
asemenea cuvinte precum eye „ochi”, head „cap”, hand „mână”, 
mouth „gură”, heart „inimă” etc., fiind concrete într-un cadru no-
minativ direct, posedă o largă structură semantică ce include sen-
suri „abstracte”, elaborate, care apar în rezultatul diferitor tipuri de 
transferuri semantice (metonimice, metaforice etc)” [Уфимцева: 
107]

Astfel, amplasarea capului la extremitatea superioară a corpului 
uman indică importanţa acestuia şi a generat în geografie noţiu-
nea de cap „punctul extrem al unei stânci”. Acul are un orificiu 
prin care trece aţa numit ureche, ce aminteşte, după formă, urechea 
omului. Tot de asemănarea exterioară cu ochiul uman este marcată 
şi apariţia sintagmei ochi (de apă). 

La procedeul denominării formelor de relief şi geografice da-
torită asemănării lor cu părţile corpului uman s-a referit pe larg 
T. Kucerova în lucrarea despre denumirile geografice [Кучерова: 
123]. Menţionăm în acest sens: braţul (braţele) râului, cotul râu-
lui, coasta dealului etc. 

Sunt doar câteva argumente ce demonstrează rolul substanţial 
pe care îl are fenomenul motivării privit ca un prim pas în procesul 
denominării. Principiul motivaţional este atestat în toate limbile, 
indiferent de particularităţile tipologice ale lor. Studiul acestui fe-
nomen trebuie considerat ca deosebit de important pentru evidenţi-
erea caracterului de sistem al vocabularului. 

Deşi unele aspecte ale motivării lexicale, în special raportul 
dintre latura ideală şi cea materială a cuvântului, dintre cuvânt şi 
fenomenul pe care îl denumeşte, au constituit un obiect de cerceta-
re pentru oamenii de ştiinţă încă din cele mai vechi timpuri, totuşi 
motivarea unităţilor lexicale rămâne şi până în prezent o problemă 
cercetată superficial.
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FENOMENUL MOTIVĂRII LEXICALE REFLECTAT ÎN 
DENOMINAREA GRUPURILOR TEMATICE

Elena ONICA –MINCIUNA

O trăsătură distinctă a oricărei limbi este tendinţa permanentă 
a acesteia de a-şi îmbogăţi vocabularul cu noi cuvinte, termeni, 
expresii. Fenomenul în cauză este condiţionat de progresul umani-
tăţii pe calea cunoaşterii senzoriale şi raţionale a realităţii. Apariţia 
unui obiect sau fenomen atrage după sine necesitatea imperioasă 
de creare a unei noţiuni ce ar exprima chintesenţa lui şi i-ar conferi 
o imagine lingvistică concretă, comună pentru toţi purtătorii limbii. 
Cu studiul procesului denominativ se ocupă onomasiologia.  

Onomasiologia, definită drept „ştiinţă despre denumiri”, re-
prezintă, din punctul de vedere al cercetării apariţiei cuvintelor 
şi termenilor în limbă, una dintre cele mai interesante ramuri ale 
lingvisticii. Ea examinează procesul de cunoaştere a mediului în-
conjurător prin prisma unităţilor lexicale ale limbii (dialectului, 
graiului), caracterizate printr-un pronunţat grad de abstractizare şi 
care contribuie la denominarea elementelor realităţii. 

Actul denominării directe (primare) cu ajutorul cuvintelor se află 
în deplină concordanţă cu procesul creării de către om a obiectelor 
din lumea ambiantă, cu descoperirea unor noi fenomene, procese, 
însuşiri, cu toate etapele experienţei sale sociale şi a activităţii de 
muncă, cu evidenţierea şi generalizarea elementului obligatoriu şi 
esenţial în procesul de cunoaştere [Язык. ном.: 8].

Fiecare popor, în virtutea condiţiilor sociale, economice şi cul-
turale care i-au determinat existenţa şi evoluţia, a stabilit în mod 
individual caracteristicile şi mărcile definitorii ale realităţilor 
(obiecte, fenomene, însuşiri, procese). Altfel spus, poporul a se-
lectat propriul „principiu motivaţional” – element esenţial – pus 
la baza creării denumirilor în limbă, proces complex, care, de cele 
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mai dese ori, se bazează pe cunoştinţele empirice şi experienţa 
lingvistică anterioare. 

În procesul comunicării şi deci a căutării unei denumiri cores-
punzătoare pentru noul obiect, vorbitorul compară între ele, de 
regulă, obiecte asemănătoare sau doar aparent asemănătoare, rele-
vând semnul caracteristic comun, fapt ce se va oglindi în denumi-
rea nou-creată. Motivarea, ca un prim pas în procesul denominării, 
determină astfel alegerea semnului motivaţional şi a unităţii lexi-
cale ce desemnează acest semn [Павел: 88]. A se vedea: cuvântul 
cânepar „prigorie” < cânepă (hrana întrebuinţată de pasăre) + suf. 
– ar, atestat în unele graiuri din Basarabia. 

Termenul creat în rezultatul procesului denominării se poate în-
cetăţeni în vorbirea unei comunităţi lingvistice sau poate necesita 
timp pentru a fi recunoscut şi utilizat de purtătorii acestei limbi. 
Spontaneitatea sau dificultatea statornicirii unei denumiri depinde, 
în mod direct, de colectivitatea de oameni, în special, de necesitatea 
inovaţiei şi de încadrarea firească a denumirii în sistemul limbii. 

Elementul de bază de la care începe procesul denominării este 
forma internă ca manifestare abstractă a semnului reprezentării 
obiectului. Ea constituie nucleul semnificativ care creează în con-
ştiinţa vorbitorilor imaginea obiectului. Circumstanţele de ordin 
social, locul de trai, preocupările unei etnii contribuie la cristaliza-
rea unei imagini bine definite a obiectului în conştiinţa reprezen-
tanţilor unui popor, a locuitorilor unui spaţiu comun. 

Nu este o simplă întâmplare că românii încep multe din cânte-
cele populare cu sintagma frunză verde şi că folosesc expresiile a 
te paşte o primejdie, a închega o prietenie. Acestea evocă imagini 
legate de codrii noştri seculari şi de păstorit [Pavel: 420]. Din mo-
ment ce obiectul este perceput conceptual, semantic, urmează să 
îmbrace şi o „haină” externă (sonoră), care ar permite vorbitorilor 
limbii să utilizeze termenul stabilit pentru desemnarea obiectului. 
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Forma internă a cuvântului îndeplineşte şi o altă funcţie impor-
tantă: denumind semnul motivaţional al termenului exprimat, ea 
contribuie la o mai mare exactitate de exprimare şi înţelegere a 
acestuia din urmă [Блинова: 34]. Cuvintele cu forma internă uşor 
sesizabilă sunt calificate de către lingvişti drept cuvinte motivate. 
Ele au însuşirea de a-l trimite pe vorbitor la un alt nume. De exem-
plu, forma plugar ne aminteşte de cuvântul plug. 

Forma internă reprezintă un aspect important în investigaţiile 
contrastiv-tipologice ale resurselor lexicale din diferite limbi, di-
alecte sau graiuri. În acest domeniu de creativitate glotică, în do-
meniul denominării, constatăm „procese corelate şi structurate”, 
deşi la prima vedere ele par a fi mai degrabă „haotice şi întâmplă-
toare”. Cercetările întreprinse pe baza datelor geografiei lingvisti-
ce demonstrează că în cazul aceloraşi sfere semantice motivarea 
unităţilor de nominaţie, în diverse idiomuri, este în mare parte ase-
mănătoare la nivelul tipurilor de semne motivante, al motivemelor 
(vezi infra). 

În cele ce urmează vom încerca să identificăm asemenea potri-
viri de motiveme, în cadrul unor grupuri tematice de cuvinte, feno-
men ce constituie o problemă actuală a teoriei denominării. 

Grupul tematic se prefigurează în baza generalizării (în sens larg) 
a funcţiei denotative a denumirilor. Pot fi analizate, de exemplu, pe 
grupuri tematice, denumirile de plante, de animale, de fenomene 
ale naturii, de unelte de producţie, de boli, de relaţii interumane 
etc. Pentru a înlesni munca de cercetare, se obişnuieşte ca grupurile 
tematice mari să fie fragmentate, la rândul lor, în subgrupuri, care 
reliefează o calitate sau un ansamblu de calităţi, esenţiale pentru 
subgrupul lexico-tematic respectiv şi care, uneori, nu sunt specifice 
altor subunităţi din acelaşi domeniu semantic. 

Pentru a urmări denominarea în cadrul grupurilor tematice (în 
plan diacronic, procesual), este oportună analizarea conceptului 
de „principiu de denominare”. Acest concept include cele mai re-
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levante semne caracteristice (motiveme), în a căror bază are loc 
denominarea. Din seria motivemelor relevante pot fi menţionate: 
forma, culoarea, destinaţia etc. Ele sunt caracteristice atât subgru-
pului şi grupului tematic vizat, cât şi majorităţii grupurilor tematice 
în general. În unele situaţii, motivemele identice pot sta la baza 
apariţiei denumirilor, pentru grupuri tematice similare, în două sau 
mai multe limbi, deseori neînrudite. 

În cercetările onomasiologice este răspândită, cu precădere, ipo-
teza despre diversitatea formei interne. În acest sens, se constată că 
principiul denominării obiectelor aparţinând unui grup tematic se 
caracterizează printr-un anumit „ataşament tematic”. În continuare 
ne vom referi la câteva grupuri tematice de cuvinte. 

Grupul tematic ce include denumirile de plante va avea la bază 
forma plantelor, spaţiul în care cresc, destinaţia lor, calităţile gusta-
tive, culoarea etc. De pildă, barba ursului (lat. Equisetum arvense) 
face aluzie la forma plantei; culoarea: gălbenele (lat. Arnica mon-
tana), floare-albastră (lat. Polemanium coeruleum); locul creşterii: 
nalbă-de-pădure (lat. Malva silvestris, de notat că acelaşi principiu 
este pus şi la baza creării denumirii latineşti), trifoi-de-baltă (lat. 
Menyanthes trifoliata); calităţile gustative: urzică-dulce (lat. Sta-
chys sylvatica), lemn-dulce (lat. Glycurriza glabra, primul element 
al denumirii latineşti fiind preluat din limba greacă, unde semni-
fică „rădăcină dulce”); sfera de întrebuinţare a plantelor: măselar 
(lat. Hyoscyamus niger). Există o categorie destul de numeroasă 
de plante, al căror nume au fost moştenite din latină: grâu (lat. 
granum), in (lat. linum), orz (lat. hordeum). Aceste cuvinte nu mai 
sunt motivate, ele şi-au pierdut forma internă. 

Într-adevăr, în cadrul aceloraşi grupuri lexico-tematice, acelo-
raşi sfere semantice, motivarea diferă mai des la nivelul semnului 
motivant concret, fiind deseori asemănătoare la nivelul „tipurilor 
de semne motivante”. Motivemul culoare pentru denumirea ciu-
percii comestibile Cantharellus cibarius este – la nivelul de clase 
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omogene – unul şi acelaşi în limbile română şi rusă, în timp ce 
semnul concret al reprezentării obiectului diferă în aceste limbi: 
comp. rom. Gălbior, burete galben, rus. лисичка, literal „vulpiţă”, 
adică ciupercă de culoarea vulpii [Pavel: 420-421].

Un alt grup tematic analizat de diverşi cercetători îl constitu-
ie obiectele casnice. În acest context putem deosebi câteva semne 
motivaţionale care marchează denumirile. Este vorba despre func-
ţia obiectelor, forma lor, materialul din care sunt confecţionate. De 
ex.: destinaţia: stropitoare (care stropeşte), răzătoare (care rade); 
materialul din care este alcătuit: fierul plugului (care este din fier). 

Denumirile persoanelor în conformitate cu ocupaţiile, profesia 
lor pot fi încadrate într-un grup tematic aparte. Menţionăm în acest 
sens cuvinte create în latină şi moştenite în limba română: fierar 
(lat. ferrarius), văcar (lat. vaccarius), căprar (lat. caprarius), mă-
celar (lat. macellarius), pescar (lat. piscarius) etc. Asemenea denu-
miri moştenite din latină sunt sesizate de purtătorii limbii române 
drept lexeme motivate, fapt condiţionat de moştenirea rădăcinilor 
motivaţionale corespunzătoare [Павел: 111]. 

Ornitologia constituie un grup tematic deosebit de bogat atât 
prin numărul de termeni, cât şi prin diversitatea motivemelor care 
au generat denumirile în cauză. Domeniul respectiv este interesant 
pentru cercetare şi din punctul de vedere al examinării procesului 
denominativ prin prisma experienţei seculare a omului şi a obser-
vaţiilor făcute asupra faunei. 

La examinarea terminologiei unei întregi specii de păsări 
[vezi:5], am distins câteva principii motivaţionale de bază şi anu-
me: denumiri generate de locul de trai şi cuibărire, de penaj şi de 
culoarea acestuia, de morfologia păsărilor, de modul de alimentare, 
de anumite caracteristici distincte. 

O serie de denumiri ornitologice au fost moştenite sau împru-
mutate mai târziu din limba latină (uneori prin intermediul altor 
limbi europene): 
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Pelican (lat. Pelecanus onocrotalus). Pasăre caracterizată prin 
cioc foarte lung, până la ½ m, maxilarul inferior fiind prevăzut cu 
un sac de piele ce se poate dilata şi în care se prind peştii. Putem 
presupune însă că originea motivaţională a acestei denumiri trebuie 
căutată în limba greacă, unde πελέκι semnifică secure. Maxilarul 
inferior al pelicanului are exact forma unei securi late. 

Fazanul de vânătoare. Primul element marchează lexemul îm-
prumutat din limba rusă: fazan. Al doilea element din limba româ-
nă desemnează aprecierea dată de vânători cărnii lui gustoase şi 
fragede. Lexemul secund colchicus, adică „de Colhida”, din ter-
menul latin de origine livrescă – Phasianus colchicus – ne trimite 
la originile sale din regiunile sudice ale Caucazului. 

Păun (lat. Pavo cristatus). Termen moştenit din latină: pavo, pa-
vonis. Specia locuieşte în ţinuturile Indiei şi ale insulei Sri-Lanka. 
Latinescul cristatus din termenul ştiinţific marchează creasta pe 
care o au masculii. 

Cuc (lat. Cu(c)us). La origine este o formaţie onomatopeică. 
Caprimulg (lat. Caprimulgus europaeus). Vine la noi în sezonul 

cald şi pleacă iarna în estul şi sudul Africii. Termenul caprimulg 
este un calc după model latin. Epitetul latin europaeus indică ori-
ginea păsării. 

Corb (lat. Corvus corax). În limba română este un termen cu 
forma internă nesesizabilă. De menţionat că denumirea ştiinţifică 
în latină este compusă din două lexeme, dintre care primul este 
latin, iar al doilea este grecesc, ambele semnificând exact acelaşi 
lucru. 

Denumiri motivate, date după locul de cuibărire: 
Prundaşul de sărătură (lat. Charadrius alexandrinus). Cuibă-

reşte în Dobrogea, mai ales în preajma lacurilor sărate şi în ţinuturi 
uscate. De aici şi denumirea păsării. 
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Lăcarul mare (lat. Acrocephalus arundinaceus). Măsoară cca 
19 cm. Cuibăreşte în ţinuturile de baltă cu stufării întinse, în delta 
Dunării. 

Stufărica (lat. Cettia cetti). A fost numită astfel pentru viaţa as-
cunsă pe care o duce. Ea preferă desişurile nepătrunse din vecină-
tatea apelor, din care iese rar. 

Pitulicea mică (lat. Phylloscopus collybita). Măsoară cca 11 cm. 
Îşi clădeşte cuibul minuscul, de formă sferică şi cu intrare laterală, 
şi-l instalează în vegetaţia scundă, aproape de pământ, mascat cu 
frunze, foarte greu de găsit. Altfel spus, această pasăre „se piteşte”, 
fiind mai mult insesizabilă. 

Pietrarul sur (lat. Oenanthe oenanthe). În denumirea populară 
a păsării s-au concentrat două realităţi: locul de trai şi culoarea 
penajului. Credem, totuşi, că prima este mai relevantă. Locuieşte 
în ţinuturi joase, nisipoase, pietroase. Capul şi spatele sunt cenuşii, 
aripile negre, pieptul – de o nuanţă deschisă. Îşi instalează cuibul 
între pietre, stânci, ruine. 

Dumbrăveanca (lat. Caracias garrulus). Se întâlneşte în dum-
brăvi şi în pădurile luminoase, însorite. 

Culoarea şi particularităţile penajului: 
Codalbul (lat. Haliaeëtus albicilla). Are un colorit cafeniu şi 

coadă albă. Culoarea cozii a determinat atât denumirea română, cât 
şi pe cea ştiinţifică latină. Este întâlnit în delta Dunării. 

Frunzăriţa gălbuie (lat. Hippolais icterina). Locuieşte în gră-
dini. Are penaj verde-oliv pe spate, galben ca lămâia pe partea in-
ferioară. 

Codroşul de grădină (lat. Phoenicurus phoenicurus). Poate fi 
întâlnit în grădini, în pădurile de sălcii, în pădurile luminoase. Coa-
da sa are o nuanţă roşietică. 
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Brumăriţa de stâncă (lat. Prunella collaris). Locuieşte pe vârfu-
rile dezgolite ale Carpaţilor. Are penaj cenuşiu (brumăriu deci), cu 
bărbia albicioasă. 

Denumiri condiţionate de morfologia păsărilor:
Lopătarul (lat. Platalea leucorodia). Denumirea acestei specii 

se datorează ciocului fie drept şi mult lăţit, fie cilindric şi curbat 
în jos. 

Pasărea ciocan (lat. Scopus umbretta). Capul speciei seamănă 
cu un ciocan. 

Ciocântorsul (lat. Recurvirostra avosetta). Ciocul este ascuţit 
şi curbat în sus. Menţionăm aici că denumirea din limba română 
reprezintă un calc al variantei latineşti. 

Piciorongul (lat. Himantopus himantopus). Denumirea popula-
ră face aluzie la picioarele foarte lungi ale speciei. 

Guşă albastră (lat. Luscinia svecica cyanecula). Pasărea are pe 
bărbie şi pe guşa albastră o pată albă. Femelele nu au guşă. 

Botgrosul (lat. Coccothraustes coccothraustes). Este specia cu 
cel mai gros şi puternic cioc din toţi reprezentanţii familiei. Forma-
ţie provenită din sintagma pasăre cu botul gros. 

Forfecuţa comună (lat. Loxia curvirostra). Prezintă a confor-
maţie interesantă a ciocului, care are mandibulele încrucişate la 
vârf, ca foarfecele, adaptare perfectă pentru scoaterea seminţelor 
din conurile răşinoase. 

Modul de alimentare:
Pescăruşul argintiu (lat. Larus argentatus). Se întâlneşte în del-

ta Dunării şi în lungul litoralului. Corpul este argintiu, vârful ari-
pilor – negre, în rest – alb. Se hrăneşte cu peşte. De aici provine şi 
denumirea. 

Şorecarul comun (lat. Buteo buteo). Este întâlnit în Carpaţi, se 
hrăneşte cu şoareci. 
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Viesparul (lat. Pernis apivorus). Specia se hrăneşte cu viespi 
şi larvele acestora. La baza denumirii ştiinţifice latineşti este pus 
acelaşi principiu de semn motivaţional. 

Hoitarul alb (lat. Neophron percnopterus). Pasărea populează 
sudul Dobrogei. Este un mare consumator de resturi de animale, 
de hoituri. 

Muscarul alb (lat. Muscicapa striata). Penajul este de culoare 
gri. Hrana de bază o constituie muştele. 

Câneparul (lat. Acanthis cannabina). Este o specie comună. 
Cuibăreşte în tufişuri, îndeosebi în ţinuturile joase şi deluroase. Se 
hrăneşte cu plante şi seminţe, îndeosebi, de cânepă. 

Lăcustarul (lat. Sturnus roseus). Este o pasăre de vară. Distruge 
un mare număr de lăcuste.

Caracteristici distincte: tipologia cântatului, a mişcărilor; sune-
te emise etc. 

Buhai-de-baltă (lat. Botaurus stellaris). Locuieşte în bălţi, în 
delta Dunării. Denumirea este condiţionată de sunetele ca un mu-
get prelung pe care le emite, în special în timpul reproducerii. 

Fluierarul-de-munte (lat. Tringa hypoleucos). Cloceşte în văile 
râurilor şi în zona montană. Scoate sunete aidoma fluerului.

Ciocănitoarea pestriţă mare (lat. Dendrocopos major). Măsoa-
ră cca 25 cm. Penajul este tărcat, alb cu negru, cu roşu pe ceafă şi 
în regiunea subcodală. Numele este generat de loviturile pe care le 
produce în scoarţa copacilor, asemănătoare cu ale unui ciocan. 

Privighetoarea de baltă (lat. Lusciniola melanopogon). Se în-
tâlneşte în tufele de la marginea apelor şi în stufărişuri. Cântă în 
felul privighetorilor. 

Fluturaşul de stâncă (lat. Tichodroma muraria). Este răspândit 
în Carpaţi, în regiunile stâncoase, abrupte. Se caţără cu uşurinţă pe 
pereţii verticali de piatră. Denumirea latinească cumulează două 
lexeme, primul – în greacă, al doilea – în latină, având echivalent 
semantic: perete, zid. 
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Un rol important în procesul denominării îl ocupă, în primul 
rând, interesele practice ale denominanţilor, ca factor pragmatic, 
deoarece omul în cadrul activităţii sale cotidiene reiese mai întâi 
din necesităţile şi interesele sale primare, fapt ce îşi pune amprenta 
pe concepţia lumii înconjurătoare şi, respectiv, pe fenomenul deno-
minativ [Сологуб: 6].

În concluzie, ţinem să subliniem următoarele: 
Onomasiologia îşi află o strânsă legătură cu procesul de cunoaş-

tere de către om a realităţii ambiante.
Necesitatea actului denominativ, privit ca element-cheie în ca-

drul onomasiologiei, este dictată de confecţionarea noilor obiecte, 
de evoluţia societăţii, de modificarea condiţiilor de muncă şi de 
trai. 

Motivarea lexicală reprezintă primul pas în procesul denomină-
rii, ea determină alegerea semnului motivaţional şi a unităţii care 
îl desemnează şi care va sta la baza formării noii denumiri. Un 
cuvânt nou apare pe baza unui alt cuvânt vechi.

Noţiunea de bază a procesului denominării o reprezintă forma 
internă. Ea constituie nucleul semnificativ care, potrivit opiniei 
lui W. von Humboldt, creează în conştiinţa vorbitorilor imaginea 
obiectului.

Grupul tematic îl constituie lexemele din acelaşi areal semantic. 
Grupurile tematice mari se pot împărţi în subgrupuri, în baza unei 
anumite trăsături comune. 

În cadrul aceloraşi sfere semantice din diferite idiomuri, moti-
varea unităţilor de nominaţie este adesea asemănătoare sau chiar 
identică la nivelul tipurilor de semne ale obiectelor, dar diferă mai 
ales la nivelul semnului motivant concret. Analiza motivării lexica-
le din perspectiva grupurilor tematice permite scoaterea în evidenţă 
a asemănărilor şi deosebirilor tipologice în denumirile obiectelor. 
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Rezultalele obţinute de onomasiologi pot fi utilizate cu succes 
în studiul etimologiei.

În sens mai larg, studiul asupra motivării lexicale înlesneşte cer-
cetarea procesului relaţional care funcţionează în limbă şi relevă 
caracterul de sistem al vocabularului. 
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GEOGRAFIA LINGVISTICĂ: ORIGINI ŞI REALIZĂRI

Liliana POPOVSCHI

Geografia lingvistică este o metodă specifică dialectologiei, 
care îşi propune să înregistreze pe hărţi varietăţile dialectale ale 
unei limbi şi să le interpreteze în perspectivă spaţială. Pe lângă 
denumirea geografie lingvistică, cea mai răspândită, se mai folo-
seşte forma prescurtată geolingvistică, precum şi termenii metodă 
geografică, lingvistică geografică şi geografie dialectală.

Pentru a studia şi a descrie varietăţile teritoriale ale limbii dia-
lectologia foloseşte un şir de metode, precum: observaţia dialecta-
lă, conversaţia dirijată, ancheta dialectală (prin corespondenţă sau 
pe teren), arhivele fonogramice, glosarele, cercetarea monografică, 
dar dintre toate metodele dialectologice geografia lingvistică este 
cea care i-a asigurat dialectologiei un loc privilegiat printre dis-
ciplinele lingvistice. Considerată drept „începutul unei adevărate 
revoluţii în domeniul lingvisticii” [Iordan: 149], precum şi „una 
din marile cuceriri ale ştiinţei lingvistice” [Coşeriu: 71], geogra-
fia lingvistică a înregistrat rezultate cu totul notabile, atât în as-
pect practic, prin elaborarea a numeroase atlase lingvistice, cât şi 
în aspect teoretic, prin stabilirea unor principii fundamentale de 
interpretare a repartiţiei teritoriale a fenomenelor lingvistice, îmbo-
găţind teoria limbii şi influienţând benefic alte compartimente ale 
cercetării lingvistice şi culturale.

Deşi geografia lingvistică este o metodă glotologică, ea are, 
după cum ne indică însăşi denumirea ei, o strânsă legătură cu ge-
ografia, în primul rând prin utilizarea instrumentului cartografic. 
Specific pentru această metodă este, deci, faptul că materialul ling-
vistic, după ce a fost cules pe teren de către un anchetator în baza 
unui chestionar identic pentru toate punctele alese, se cartografia-
ză, adică se transpune pe o hartă a regiunii studiate, astfel elabo-
rându-se hărţi lingvistice. Spre deosebire de harta geografică, harta 
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lingvistică este o hartă schematizată şi nu conţine decât unele date 
geografice indispensabile, precum: limitele teritoriului în care s-a 
realizat ancheta (regiune, provincie, ţară, continent etc.) şi eventual 
alte limite administrative sau politice, râurile şi oraşele mai im-
portante, uneori unele forme de relief mai însemnate. Orice hartă 
lingvistică conţine reţeaua de puncte anchetate. Pe hartă figurează 
denumirile localităţilor sau, mai frecvent, un număr simbolic pen-
tru fiecare localitate. În dreptul fiecărei localităţi se cartografiază 
forma dialectală înregistrată. Formele dialectale pot fi reprezentate 
în transcriere fonetică, în scriere obişnuită, prin simboluri, culori, 
linii sau haşuri, mai ales în cazul când se pot delimita arii lingvis-
tice omogene. Harta lingvistică cuprinde cuvântul-titlu (adesea şi 
traducerea în franceză, pentru atlasele lingvistice româneşti, tradu-
cerea în franceză şi în rusă, pentru cele realizate în R.M.), numărul 
întrebării din chestionar, adesea întrebarea însăşi, harta propriu-
zisă, note marginale, desene, schiţe, fotografii. În notele marginale 
ale hărţii se dă materialul care nu a fost inclus în harta propriu-zisă, 
dar care prezintă interes pentru interpretarea faptelor, de asemenea 
se dau observaţiile anchetatorului privitoare la desfăşurarea anche-
tei, reacţia informatorului etc. [Rusu: 70, 87] 

Hărţile lingvistice sunt de mai multe feluri. După natura faptelor 
lingvistice pe care le înregistrează deosebim hărţi fonetice, fonolo-
gice, morfologice, lexicale, semantice. După forma de prezentare 
a materialului există hărţi punctuale sau analitice, care reproduc 
formele înregistrate în fiecare punct de anchetă, şi hărţi interpre-
tative sau sintetice, care stabilesc limitele ariilor de răspândire a 
unor forme lingvistice [Caragiu Marioţeanu: 62-64]. Hărţile sin-
tetice reprezintă un început de interpretare a faptelor întâlnite pe 
teren. După mijloacele tehnice de realizare deosebim hărţi carto-
grafice, simple sau în culori, şi hărţi electronice. Primele hărţi elec-
tronice au fost realizate în Japonia. Majoritatea hărţilor lingvistice 
au caracter onomasiologic, adică prezintă termenii folosiţi pentru 
denumirea unei noţiuni. Hărţile semasiologice care înregistrează 
sensurile unui cuvânt sunt în număr relativ restrâns.
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Hărţile lingvistice pot servi drept material documentar pentru 
un studiu sau o monografie, iar adunate în colecţii ele sunt prezen-
tate sub formă de atlase.

Atlasele lingvistice se deosebesc şi ele de cele geografice, deoa-
rece conţin o serie de hărţi ale aceluiaşi teritoriu şi anume o hartă 
pentru fiecare fenomen lingvistic. Harta topografică rămâne ace-
eaşi, se schimbă doar materialul lingvistic prezentat. Atlasele ling-
vistice conţin de regulă o introducere cu o expunere de principii, 
transcrierea fonetică utilizată, hărţi introductive (geografice, demo-
grafice, economice, politice, istorice etc.) ale regiunii studiate, lista 
localităţilor anchetate, hărţile lingvistice, materialul necartografiat, 
uneori şi hărţi sintetice. În cadrul atlasului hărţile sunt aranjate fie 
în ordinea alfabetică a cuvintelor-titlu, fie în ordinea întrebărilor 
din chestionarul cu care s-a cules materialul, fie pe sfere semantice, 
iar pentru a facilita consultarea lor se întocmesc indici ai cuvinte-
lor-titlu.

În funcţie de întinderea teritoriului investigat atlasele pot fi 
naţionale, numite şi generale, regionale şi internaţionale sau plu-
rilingve. Primele prezină o imagine de ansamblu a varietăţilor 
dialectale ale unei limbi naţionale. Atlasele regionale au menirea 
de a le completa pe cele naţionale. Fiind atlase ale unor domenii 
lingvistice mai restrânse, ele au o reţea de puncte mai deasă şi deci 
permit o înţelegere aprofundată a fenomenului dialectal. Dacă atla-
sele naţionale şi regionale sunt atlase ale discontinuităţii, punând în 
evidenţă varietatea dialectală, diversitatea manifestată în interiorul 
unei unităţi (limbă, dialect, grai), cele internaţionale, depăşind gra-
niţele unei ţări, sunt atlase ale continuităţii. Ele oferă posibilitatea 
de a examina şi de a pune în evidenţă aspectul continuu din limbă, 
trăsăturile lingvistice comune unui grup de unităţi, de obicei mai 
multor limbi, înrudite sau neînrudite, de a dezvolta teoria cu privire 
la tipologia lingvistică şi la contactele dintre limbi. Din punctul de 
vedere al obiectului investigat atlasele sunt pur lingvistice, care în-
registrează doar material lingvistic, sau etnolingvistice, care conţin 
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şi imagini ale obiectelor denumirile cărora au fost înregistrate pe 
hărţi, aplicând celebra metodă „cuvinte şi lucruri”.

Geografia lingvistică, în calitate de metodă de cercetare a gra-
iurilor şi dialectelor, a apărut o dată cu elaborarea de către Jules 
Gilliéron şi Edmond Edmont a primului mare atlas lingvistic din 
lume, Atlasul lingvistic al Franţei (ALF), şi a principiilor pe care 
J. Gilliéron le-a formulat pe baza studierii materialelor din atlasul 
Franţei. Fondatorul geografiei lingvistice este considerat, pe bună 
dreptate, lingvistul francez de origine elveţiană Jules Gilliéron 
(1854 – 1926). Profesor de dialectologie la Paris, Jules Gilliéron 
este autorul proiectului ALF. După părerea savantului, numai un 
atlas lingvistic al întregului teritoriu francez realizat pe baza unei 
anchete pe teren de către o singură persoană fără studii lingvistice 
speciale putea să „salveze” bogăţia şi varietatea istorică a graiu-
rilor locale, influienţate tot mai mult de limba franceză comună 
datorită puternicului spirit centralist şi a răspândirii tot mai largi 
a instruirii în masele populare. Persoana indicată pentru aceasta a 
fost Edmond Edmont, un simplu comerciant din micul oraş Saint-
Pol (Pas-de Calais), care totuşi poseda o remarcabilă capacitate de 
a percepe şi a distinge nuanţele fonetice şi a fost iniţiat de J. Gil-
liéron în transcrierea fonetică. Timp de patru ani (1897 – 1901), 
acesta a realizat ancheta pe teren care reprezintă prima cercetare 
directă şi sistematică a tuturor graiurilor galoromanice şi prima de 
acest gen în istoria lingvisticii. Chestionarul viza toate tipurile de 
particularităţi dialectale: fonetice, morfologice, sintactice şi lexi-
cale. Reţeaua de puncte anchetate depăşea graniţele politice ale 
statului francez, printre cele 639 de localităţi numărându-se şi sate 
din Belgia, Elveţia, Italia, unde se vorbesc graiuri galoromanice. 
Răspunsurile obţinute în fiecare localitate, înregistrate în transcrie-
re fonetică impresionistă, erau imediat trimise lui J. Gilliéron care 
le transpunea pe hărţi. Lucrare monumentală, ALF, publicat între 
anii 1902 şi 1910, cuprinde 36 de fascicule, cu un total de 1920 de 
hărţi. Între anii 1914-1915, impunătoarea lucrare este completată 
cu un supliment pentru Corsica. 
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Dar metoda a avut precursori atât în domeniul teoretic, cât şi în 
cel practic. Idei care anticipau metoda geografică au fost exprimate 
de G. W. Leibniz, J. Schmidt, Hugo Schuchardt, G. I. Ascoli, J. 
Winteler, Ph. Wegener, G. Paris, P. Meyer, abatele P. Rousselot etc. 
[Coşeriu: 43-44] Ideea elaborării unui atlas lingvistic îi aparţine lui 
Georg Wenker (1852 – 1911) care în 1881 publică o fasciculă de 
probă din 6 hărţi fonetice sintetice ale unui Atlas al Germaniei de 
Nord şi de Centru, întocmit pe baza unei anchete prin coresponden-
ţă. Răspunsurile la cele 40 de fraze-test din chestionar au fost înre-
gistrate în scriere obişnuită de învăţători şi alte persoane instruite 
de la ţară. Deşi scopul iniţial al lui G. Wenker era acela de a stabili 
cu exactitate graniţele între dialectele limbii germane, rezultatele 
obţinute au arătat că fiecare fenomen lingvistic are propriile limite. 
De aceea lingvistul german a tras concluzia că nu există limite di-
alectale, idee combătută ulterior. În pofida unor lacune ale metodei 
sale, G. Wenker are meritul de a fi precursorul nemijlocit al geo-
grafiei lingvistice. Publicarea atlasului său a fost reluată în 1926 de 
Ferdinand Wrede, iar după moartea lui Wrede continuată de Walter 
Mitzka şi de Bernhard Martin. Materialul adunat de Wenker şi de-
pus la Academia de Ştiinţe din Berlin a fost îmbogăţit cu ajutorul 
unor noi anchete (tot prin corespondenţă), iar numărul de puncte 
anchetate s-a mărit de la aproximativ 3 000 la vreo 53 000.

Printre precursorii geografiei lingvistice în spaţiul românesc 
un loc aparte îi revine lui B. P. Hasdeu care, în vederea elaborării 
dicţionarului „limbei istorice şi poporane” Etymologicum Magnum 
Romaniae, a redactat primul chestionar pentru studierea pe teren a 
graiurilor româneşti. Publicat în prefaţa dicţionarului, chestionarul 
cu titlul „Programă pentru adunarea datelor privitoare la limba ro-
mână” [Petriceicu Hasdeu: 4-11], cuprinde 206 întrebări referitoa-
re la fonetică (46), gramatică (3), lexic (86) şi la obiceiuri, credinţe, 
practici populare etc. (71). Cu acest chestionar tematic savantul 
român a efectuat anchete prin corespondenţă în peste 700 de loca-
lităţi între anii 1884 – 1886. Din păcate, B. P. Hasdeu nu a redactat 
în baza răspunsurilor obţinute nici o hartă, ceea ce ar fi constituit 
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una din primele aplicări ale metodei geografiei lingvistice. În volu-
mul al treilea al operei sale filologice Cuvente den bătrăni, din cele 
cinci capitole ale căreia a reuşit să publice numai două sub titlul 
Principii de lingvistică (1881), Hasdeu a emis şi unele idei foarte 
avansate pentru timpul său, cum ar fi imposibilitatea trasării unor 
limite fixe între unităţile teritoriale ale limbii sau teoria circulaţiei 
cuvintelor.

După publicarea ALF geografia lingvistică cunoaşte o dezvolta-
re extraordinară, mai ales în domeniul romanic, prin numărul mare 
de atlase elaborate. În prezent toate limbile romanice au atlase ling-
vistice, unele beneficiind chiar de mai multe atlase. Dintre acestea 
cele mai cunoscute sunt: Atlasul lingvistic şi etnografic al Italiei şi 
al Elveţiei meridionale, Atlasul lingvistic al Italiei, Atlasul lingvis-
tic al Cataloniei. 

Atlasul lingvistic şi etnografic al Italiei şi al Elveţiei meridiona-
le (AIS) în opt volume, publicat între anii 1928 – 1940, este opera 
romaniştilor elveţieni Karl Jaberg (1877 – 1958) şi Jakob Jud (1882 
– 1952), profesori la Berna şi, respectiv, la Zurich. Acest atlas nu 
respectă principiul cercetătorului unic, căci materialul a fost cules 
de trei anchetatori: P. Scheuermeier, G. Rohlfs şi M. Wagner în 407 
localităţi, iar în timpul anchetelor au fost folosite trei chestionare 
diferite, respectiv de 2 000, 800 şi 4 000 de întrebări. Inovaţia cea 
mai importantă a AIS este însă acea care apare chiar în titlul său: 
acesta este un atlas nu numai lingvistic, ci şi etnografic, un atlas al 
cuvintelor şi lucrurilor. În afară de cele 1 705 hărţi, atlasul conţine 
şi 1 900 de desene şi peste 4 000 de fotografii.

Iniţiatorii Atlasului lingvistic al Italiei (ALI) sunt M. Bartoli, 
G. Bertoni, Ugo Pellis, V. Bertoldi. Ceea ce deosebeşte acest atlas 
de altele este chestionarul, cel mai bogat dintre toate câte s-au uti-
lizat până acum. Acesta cuprinde un chestionar general de 3 630 
de întrebări, două chestionare tehnice, respectiv de 200 şi 1 224 de 
întrebări referitoare la agricultură, creşterea vitelor, vânătoare, pes-
cuit, navigaţie, plante, animale, arte şi meserii etc. şi un chestionar 
morfologic de 1048 de întrebări. Iniţiat în 1914, acest atlas, sub 



 CERCETĂRI ASUPRA GRAIURILOR ROMÂNEŞTI DE LA EST DE PRUT	  1�� 

titlul Atlante Linguistico Italiano, a apărut la Torino în şase volume 
(1995 – 2009). Coordonator Lorenzo Massobrio. Publicarea altor 
volume continuă.

Atlasul lingvistic al Cataloniei (ALC) este realizat de Mons. 
Antoni Griera pe baza unui chestionar format din 2 886 de între-
bări. Atlasul cuprinde 101 localităţi de pe întreg teritoriul de limbă 
catalană: Catalonia şi zonele limitrofe din Aragon, Valencia, in-
sulele Baleare, Andorra, Roussillon (Franţa) şi oraşul Alghero (în 
Sardinia). S-au publicat la Barcelona între anii 1923 – 1939 vol. 
I-V şi între anii 1962 – 1964 vol. VI-X. Elaborarea şi editarea unui 
nou atlas al graiurilor limbii catalane este continuată de Joan Veny 
şi Lídia Pons i Griera, sub titlul Atles lingüístic del domini català 
(ALDC), vol. I-IV, Barcelona, 2001-2008.

În afara domeniului romanic au apărut atlase ale limbilor polo-
nă, rusă, bulgară, bielorusă, ucraineană, japoneză etc.

În 1939 Albert Dauzat arăta că sarcina dialectologilor francezi 
este de a relua în plan regional atlasul lui Gilliéron. Însuşi Dau-
zat îşi propune încă din 1942 să elaboreze Noul atlas lingvistic 
al Franţei pe regiuni. Astfel se deschide seria atlaselor regionale. 
În prezent fiecare regiune franceză are propriul atlas lingvistic, iar 
prin numărul total de volume publicate cartografia franceză se află 
în fruntea geografiei lingvistice europene şi mondiale.

Începând cu a II-a jumătate a secolului al XX-lea geografia ling-
vistică atinge o nouă etapă de dezvoltare, ieşind din cadrul strict 
naţional şi orientându-se spre colaborarea internaţională şi elabora-
rea atlaselor plurilingve, cum ar fi: Atlasul lingvistic mediteranean, 
Atlasul dialectologic carpatic comun, Atlasul limbilor Europei.

Atlasul lingvistic mediteranean (ALM), iniţiat de Gianfranco 
Folena, este un atlas comun al limbilor din bazinul Mării Meditera-
niene şi al Mării Negre: limbile romanice, dialectele berbere, ara-
ba, turca, ebraica, greaca, unele limbi slave, albaneza. Atlasul este 
axat pe terminologiile legate de mare, elementul comun al vorbito-
rilor acestor limbi. Punctele anchetate au fost porturile (în România 
– porturile Constanţa, Sf. Gheorghe şi Sulina).
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Atlasul dialectologic carpatic comun / Obščekarpatskij dialek-
tologičeskij atlas (OKDA) în şapte volume (1989 – 2003) cuprinde 
localităţi din Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Ucraina, Republica 
Moldova, România şi din republicile fostei Iugoslavii şi urmăreşte 
scopul de a evidenţia aşa-numitele „carpatisme”, elemente comune 
limbilor vorbite în Carpaţi. 

Atlasul limbilor Europei (ALE), atlas interpretativ, este primul 
proiect geolingvistic la nivel continental. Până în prezent au apărut 
şapte fascicule din ALE (1983 – 2007).

Cercetarea aspectului continuu din limbă cunoaşte o nouă eta-
pă de dezvoltare prin elaborarea atlaselor unor grupuri de limbi 
înrudite, ca în cazul Atlasului lingvistic general slav / Obščeslav-
janskij lingvističeskij atlas (OLA) şi Atlasului Lingvistic Romanic 
(ALiR).

Atlasul comun al limbilor slave a fost proiectat în 1958 la con-
gresul al IV-lea al slaviştilor de la Moscova.

Ideea unui atlas lingvistic panromanic îi aparţine dialectologului 
român Sever Pop [Pop: 581]. Primul atlas lingvistic care sugerează 
cercetătorului ideea unor posibile studii de dialectologie romanică 
comparată este AIS. Fiecare hartă din acest atlas conţine o trimitere 
la titlul hărţilor corespondente din ALF şi ALC, apărute anterior. 

Proiectul ALiR a fost lansat de Michel Contini şi Gaston Tuail-
lon la colocviul internaţional cu tema Aspetti metodologici e lingu-
istici dell’Atlas Linguistique Roman, ţinut la Torino în iunie 1987. 
Prestigioasa lucrare este elaborată sub egida Centrului de Dialecto-
logie al Universităţii Stendhal din Grenoble (Franţa) de un numeros 
colectiv de dialectologi romanişti din 31 de centre universitare şi 
instituţii de cercetare ştiinţifică europene reuniţi în zece Comitete 
(portughez, galician, spaniol, catalan, francez, wallon, elveţian, ita-
lian, român şi moldovenesc). Lucrarea e redactată integral în limba 
franceză şi se preconizează să fie editată în unsprezece volume, 
precedate de volumul introductiv Présentations. Până în prezent 
au văzut lumina tiparului, la Roma, trei volume (1995 – 2009). 
ALiR reflectă doar varietăţile dialectale ale idiomurilor neolatine 
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de pe continentul european şi are o reţea de 1 037 de puncte car-
tografice. Realizarea ALiR nu prevede anchete speciale, ci se ba-
zează pe datele atlaselor existente. ALiR este un atlas interpretativ 
şi urmăreşte scopul de a pune în lumină atât trăsăturile lingvistice 
comune ale graiurilor romanice din Europa, cât şi cele distincte, 
ce ar permite identificarea diverselor arii dialectale romanice. În 
acest sens, autorii nu se limitează doar la cartografierea materialu-
lui lingvistic, dar dotează fiecare hartă cu un important comentariu 
în dublă perspectivă, diacronică şi sincronică. Iată de ce fiecare din 
cele unsprezece volume ale atlasului va conţine câte două fasci-
cule: prima conţine corpusul de hărţi, a doua – comentariile. Cea 
mai mare parte a ALiR va fi consacrată lexicului (vol. I – VII) şi va 
reflecta domenii semantice din uzul cotidian: natură (floră, anima-
le sălbatice, insecte, animale domestice, fenomene atmosferice) şi 
om (corpul omenesc, maladii, ciclurile vieţii, muncile câmpului). 
Nu vor fi neglijate nici fonetica, fonologia, morfosintaxa (vol. VIII 
– XI). Publicarea ALiR va deschide, cu siguranţă, noi orizonturi 
pentru romanistică şi geografia lingvistică. 

În context romanic şi european geografia lingvistică românească 
se remarcă prin realizări deosebit de valoroase, dispunând de două 
atlase naţionale, atlase regionale ale întregului spaţiu dacoromân şi 
aducându-şi aportul la elaborarea atlaselor plurilingve.

Primul atlas lingvistic al limbii române şi unul dintre primele re-
alizate în plan mondial este opera lingvistului german G. Weigand. 
Intitulat Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebietes 
(abreviat în mod obişnuit WLAD), atlasul a fost elaborat în ace-
laşi timp cu ALF şi a apărut la Leipzig în 1909. Deşi titlul indică 
un atlas lingvistic al teritoriului dacoromân, WLAD este numai un 
atlas fonetic. El înregistrează rezultatele anchetei pe teren, între-
prinse între anii 1895 şi 1907 în România, Basarabia şi în două 
localităţi cu populaţie românească din Bulgaria, cuprinde 752 de 
puncte cartografice şi conţine 67 hărţi, dintre care 48 prezintă câte 
o şesime din teritoriul dacoromân (astfel că cele 48 de hărţi con-
stituie de fapt 8 hărţi complete dacoromâne), 16 hărţi sintetice, o 
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hartă a celor mai importante diviziuni dialectale ale dacoromânei, o 
hartă rutieră care indică itinerarul percurs de autor în timpul anche-
telor şi o hartă a naţionalităţilor care locuiesc în cadrul şi în jurul 
teritoriului lingvistic român. 

Al doilea atlas general al limbii române, Atlasul lingvistic român 
(ALR), este opera şcolii dialectologice de la Cluj sub conducerea 
lui Sextil Puşcariu şi a fost realizat de Sever Pop şi Emil Petrovici, 
anchetatori şi redactori în acelaşi timp. S. Puşcariu este cel care a 
efectuat investigaţiile preliminare, a propus concepţia atlasului şi a 
dirijat lucrările propriu-zise. 

Atlasul a fost conceput în două părţi. Anchetele pentru ALR 
s-au desfăşurat între 1930 şi 1937 în circa 400 de localităţi din 
România (inclusiv în Basarabia). Sever Pop a cules material pentru 
partea I a atlasului din 301 localităţi cu un chestionar de 2160 de 
întrebări, iar Emil Petrovici – pentru partea II, din 85 localităţi, cu 
un chestionar de 4800 de întrebări. Anchetele s-au realizat deci în 
două reţele diferite de puncte cu două chestionare diferite. Chestio-
narul pentru ALR I, elaborat de Sever Pop, denumit chestionar nor-
mal, ţine seama de chestionarele celorlalte atlase romanice (ALF, 
AIS, ALI, ALC) şi cuprinde întrebări ce se referă la noţiuni foarte 
cunoscute. Chestionarul pentru ALR II, folosit de Emil Petrovici, 
denumit chestionarul dezvoltat, cuprinde şi întrebări referitoare la 
noţiuni comune, dar, în special, întrebări referitoare la terminologi-
ile speciale (agricultură, creşterea vitelor, plante etc.). De fapt, este 
vorba de două atlase diferite, corespunzătoare celor două reţele de 
puncte anchetate. 

Cei doi autori au realizat, de asemenea, Micul atlas lingvistic 
român (ALRM) în două părţi. Fiecare volum mare din ALR este 
însoţit de un volum mic din ALRM cu hărţi sintetice în figuri geo-
metrice şi culori, o inovaţie a geografiei lingvistice româneşti. Deşi 
conţinutul atlasului mic corespunde conţinutului materialului pu-
blicat în format mare, ALRM are avantajul de a contura mai bine 
ariile diferitelor fenomene lingvistice. 
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Paralel cu materialul lingvistic adunat cu ajutorul chestionaru-
lui, anchetatorii au adunat şi texte dialectale din fiecare localitate 
anchetată, care au fost publicate în transcriere fonetică într-un vo-
lum separat (ALRT), ca supliment la ALR II. Textele dialectale 
completează atlasul în privinţa fenomenelor stilistice şi de sintaxă 
populară.

Publicarea părţii a II-a a atlasului, întreruptă din cauza războiu-
lui, s-a reluat în 1956, într-o serie nouă, sub conducerea lui E. Pe-
trovici şi în redacţia lui Ion Pătruţ. Până în prezent au apărut şapte 
volume din Atlasul lingvistic român. Partea II. Serie nouă (ALR 
II s.n.) cu un total de 2 248 de hărţi dintre care 1 570 sunt hărţi le-
xicale, iar restul – morfologice. Redactarea interpretativă a datelor 
din ALR II s.n. se face în Micul atlas lingvistic român. Patrea II. 
Serie nouă (ALRM II s.n.) din care s-au publicat trei volume (1 
314 hărţi), cuprinzând materialul din primele cinci volume mari. 
Din motive cunoscute, reţeaua ALR II s.n. şi ALRM II s.n. nu mai 
conţine punctele din Basarabia şi nordul Bucovinei. 

Lucrare fundamentală, Atlasul lingvistic român se înscrie în se-
ria atlaselor „tradiţionale”, fiind elaborat pe baza deducţiilor preţi-
oase extrase din experienţa atlaselor publicate anterior (ALF, AIS, 
ALI, WLAD). Dar în acelaşi timp, ALR este o lucrare originală, 
aducând o serie de inovaţii (două anchete realizate în două reţele 
diferite; publicarea în paralel a ALRM cu hărţi sintetice, evidenţi-
ind ariile fenomenelor lingvistice; publicarea de Texte dialectale), 
care au contribuit la progresul geografiei lingvistice. Valoarea sa 
documentară şi metodologică a fost înalt apreciată atât în ţară, cât 
şi la nivel european. Nu în zadar ALR a fost recunoscut drept „unul 
dintre atlasele cele mai bune în lingvistica romanică” [Coteanu: 
37]. 

În 1958 la conferinţa dialectologilor români s-a luat hotărârea 
de a elabora un nou atlas lingvistic român pe regiuni. Necesitatea 
lucrării a fost justificată de schimbările intervenite în situaţia graiu-
rilor româneşti după cel de-al doilea război mondial. Totodată, noul 
atlas, având o reţea de puncte mai deasă, a fost conceput ca o com-
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pletare şi o aprofundare a celor anterioare, oferind cercetătorului o 
imagine mai exactă a structurii graiurilor şi dialectelor româneşti.

Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni (NALR) este alcătuit, 
de fapt, din mai multe atlase regionale. Până în prezent au văzut 
lumina tiparului atlasele următoarelor provincii istorice: Oltenia, 
vol. I – V (1967 – 1984), Maramureş, vol. I – IV (1969 – 1997), 
Banat, vol. I – III (1980 – 1998), Moldova şi Bucovina, vol. I – II 
(1987 – 1997), Transilvania, vol. I – IV (1992 – 2006), Muntenia 
şi Dobrogea, vol. I – V (1996 – 2006), Crişana, vol. I – II (1992 
– 2003). 

La Chişinău s-au publicat între anii 1968 şi 1973 patru volume 
ale Atlasului lingvistic moldovenesc (ALM) şi alte patru volume 
sub titlul revăzut Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, 
nordul Bucovinei, Transnistria (ALRR Bas.), între 1993 şi 2003. 
Materialul pentru acest atlas este cules pe bază de anchete pe teren 
efectuate între anii 1957 şi 1965, în 240 de puncte din Basarabia, 
nordul Bucovinei, Transnistria, precum şi din localităţile româneşti 
din nordul Maramureşului (regiunea Transcarpatică), ţinutul Herţa, 
sud-estul Ucrainei, Caucaz şi din partea asiatică a ex-URSS.

ALM a fost elaborat de un colectiv de cercetători de la Sectorul 
de Dialectologie din cadrul Institutului de Limbă şi Literatură al 
Academiei de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti, format din V. Comar-
niţchi, V. Melnic, V. Pavel, R. Udler, sub conducerea lui R. Pio-
trowski, între 1957 şi 1958, şi a lui R. Udler, din 1959. La culege-
rea materialului au mai participat V. Sorbală, N. Bileţchi şi V. Stati. 
Chestionarul cu care s-a cules materialul este împărţit pe compar-
timente lingvistice: fonetică (întrebările 1 – 717), lexic (întrebările 
718 – 2 348), gramatică şi formarea cuvintelor (întrebările 2 349 
– 2 548). ALRR Bas., vol. I-II de V. Pavel (redactor responsabil: 
Vl. Zagaevschi), vol. III de V. Pavel, V. Sclifos, V. Strugăreanu, 
vol. IV de V. Pavel, V. Corcimari, A. Dumbrăveanu, V. Sclifos, 
S. Spînu, R. Udler (redactor coordonator: V. Pavel), reprezintă o 
continuare directă a ALM şi reia publicarea materialului, referitor 
la terminologiile speciale (agricultură, viticultură, oierit, meserii 
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etc.). Ţinem să menţionăm că atlasul lingvistic elaborat de dialec-
tologii din R.M. este un atlas regional al limbii române. Având un 
însemnat număr de întrebări comune şi obiective, în principiu, co-
mune cu celelalte atlase din seria NALR, cuprinzând în reţeaua sa 
puncte din atlasele lingvistice româneşti generale (31 de localităţi 
din cele anchetate de Weigand pentru WLAD, 31 din cele anche-
tate de S. Pop pentru ALR I şi 6 din cele anchetate de E. Petrovici 
pentru ALR II, în total 68 de localităţi), prin trimiterile care se fac 
la ALR şi între diferitele atlase regionale dacoromâne, atlasul pu-
blicat la Chişinău se integrează organic atât în concepţia generală a 
atlaselor lingvistice regionale ale limbii române, cât şi în ansamblul 
de lucrări ale geolingvisticii româneşti. Din aceste considerente, o 
dată cu reafirmarea adevărului ştiinţific privind limba vorbită de 
populaţia băştinaşă a Republicii Moldova şi unitatea limbii române 
în întreg spaţiul carpato-danubiano-pontic, modificarea denumirii 
lucrării era o chestiune de echitate ştiinţifică.

Întocmit la o distanţă de 20 de ani de ALM, ALRR Bas. con-
ţine anumite elemente noi. Acestea vizează în special metoda de 
lucru şi procedeele tehnice aplicate la cartografierea materialului 
lingvistic. Prima noutate în comparaţie cu ALM este înlocuirea 
transcrierii fonetice, bazată pe grafia rusă, cu transcrierea fonetică 
a atlaselor lingvistice româneşti, întemeiată pe alfabetul latin (cu 
semne diacritice) şi raportată la sistemul de transcriere al Asociaţi-
ei Fonetice Internaţionale. O altă noutate a lucrării este utilizarea 
simbolurilor pentru redactarea materialului lexical. Pentru fiecare 
grup de unităţi denominative: cuvinte primare, cuvinte derivate şi 
îmbinări de cuvinte, se propune un tip anume de figură geometrică. 
Prin aplicarea acestui procedeu este facilitată mult lectura inter-
pretativă a hărţilor şi se oferă date preţioase pentru onomasiologia 
spaţială. Datorită inovaţiilor metodologice şi a bogatului material 
pus în valoare de către autori, ALRR Bas. a fost apreciat ca o solidă 
lucrare ştiinţifică a lingvisticii româneşti.

Pe baza celor opt atlase regionale, şapte din România şi unul 
din Republica Moldova, este în curs de elaborare Atlasul lingvis-
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tic român pe regiuni. Sinteză (ALRR. Sinteză), coordonator prof. 
univ. dr. Nicolae Saramandu, primul volum al căruia a fost publicat 
în 2005. ALRR. Sinteză cuprinde într-o viziune de ansamblu întreg 
spaţiul lingvistic dacoromân şi reprezintă o altă inovaţie a geogra-
fiei lingvistice româneşti. Prin publicarea lui, limba română este 
prima şi unica limbă, care la nivel romanic dispune de trei tipuri 
de atlase lingvistice: atlasul naţional, atlase regionale şi atlasul re-
gional – sinteză.

Printre proiectele de ultimă oră ale geografiei lingvistice se în-
scrie elaborarea atlaselor electronice. Putem exemplifica prin Atlas 
multimédia prosodique de l’espace roman (AMPER), proiect lansat 
de către Michel Contini la Centrul de Dialectologie al Universităţii 
Stendhal din Grenoble, şi Atlasul multimedia prozodic român 
(AMPRom), conceput de cercetătorii de la Iaşi, sub conducerea lui 
Adrian Turculeţ [Pavel: 417].

Importanţa metodei geografiei lingvistice este indiscutabilă. În 
primul rând, atlasele lingvistice fixează şi pun în evidenţă bogăţia 
unei limbi. Ele reprezintă un izvor valoros de forme lingvistice. În 
acelaşi timp ele sunt un instrument eficace de studiu pus la dispo-
ziţia cercetătorilor, deoarece pe hartă orice formă este percepută 
într-un ansamblu, ceea ce permite elucidarea unei serii de proble-
me precum: delimitarea ariilor de răspândire a fenomenelor înre-
gistrate, direcţiile de răspândire ale unui fenomen, distribuţia unui 
fenomen în comparaţie cu altul, stratificarea formelor lingvistice, 
corelaţia dintre elementele arhaice şi cele inovatoare, interacţiunea 
dintre limbi. Pe baza datelor oferite de atlasele lingvistice s-au ela-
borat principii cu privire la mecanismul schimbărilor în limbă şi 
la cauzele lor, modificându-se însăşi concepţia istoriei limbii. Ast-
fel geografia lingvistică a îmbogăţit nu numai metodologia ştiinţei 
limbii, ci şi lingvistica generală şi istorică. Ecoul metodei geogra-
fice, folosită la studiul limbilor, a făcut ca procedeul cartografic 
să fie preluat şi de alte domenii, elaborându-se atlase folclorice, 
etnografice, antropologice etc. 
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ASPECTE DIN STUDIUL VARIETĂŢII 	
TERITORIALE A LIMBII 

Liliana POPOVSCHI

Lingvistica actuală deosebeşte trei tipuri de varietate lingvistică: 
varietate în spaţiul geografic, numită varietate diatopică; varieta-
te între straturile socioculturale ale comunităţii lingvistice, numită 
varietate diastratică; varietate în funcţie de scopurile expresive 
şi circumstanţele comunicării, numită varietate diafazică. An-
samblul acestor varietăţi formează „structura externă” a unei limbi 
istorice, numită de binecunoscutul lingvist danez L. Hjelmslev şi 
arhitectura limbii. Fiecare varietate reprezintă în sine un ansamblu 
de sisteme omogene, unitare, respectiv unităţile sintopice, care 
sunt dialectele, unităţile sinstratice – nivelurile de limbă, numite 
şi dialecte sociale, şi unităţile sinfazice – stilurile de limbă. 

În viziune coşeriană, o limbă istorică este un ansamblu format 
din limba comună, dialecte, niveluri şi stiluri de limbă. Ar fi o gre-
şeală să credem că lingvistica descriptivă ne oferă imaginea com-
pletă a limbii. „Lingvistica structurală, menţionează Eugen Coşeriu, 
reprezintă o abordare desigur foarte importantă – şi chiar esenţială 
pentru înţelegerea funcţionării sistemelor lingvistice –, dar, în ace-
laşi timp, constituie o viziune în mod necesar parţială, întrucât, prin 
însăşi natura ei, se concentrează asupra omogenităţii idiomatice, în 
timp ce în limbile istorice dimensiunea varietăţii nu este mai puţin 
importantă şi nici mai puţin „reală” decât aceea a omogenităţii” 
[Coşeriu: 107]. Studiul complex al limbii implică atât descrierea 
sistematică, cu componentele sale (fonologie, lexicologie, grama-
tică), cât şi descrierea celor trei dimensiuni ale varietăţii, şi anume: 
dialectologia – descrierea variantelor teritoriale, sociolingvistica 
– descrierea variantelor sociale, stilistica – descrierea variantelor 
stilistice ale limbii. Însuşi Ferdinand de Saussure, părintele stuc-
turalismului lingvistic, admitea existenţa unei lingvistici interne, 
al cărei scop este descrierea structurii interne a limbii, şi a unei 
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lingvistici externe, care trebuie să descrie limba în raport cu facto-
rii externi.

Preocupările pentru studiul varietăţilor teritoriale ale limbii 
apar încă în antichitate, atunci când şcoala filologică din Alexan-
dria (secolele III – II î. e. n.) încearcă să comenteze şi să explice 
elementele dialectale din textele scrise. Însă dialectologia, ca disci-
plină ce studiază formele particulare în care un idiom se diversifică 
în spaţiu, se constituie în a II-a jumătate a sec. al XIX-lea şi este 
fundamentată teoretic de lingvistul italian Graziadio Isaia Ascoli 
(1829 – 1907), prin lucrările sale publicate în revista „Archivio 
glottologico italiano”, înfiinţată în 1873, în special, prin studiul 
L’Italia dialettale în care fixează principiile şi metodele de lucru 
ale dialectologiei italiene. În perioadele anterioare limbile vii, 
vorbite au fost neglijate (cu unele excepţii), acordându-se atenţie 
doar limbilor literare în forma lor scrisă. Studiul variantelor re-
gionale ale limbilor este impulsionat de curentul romantic care a 
redescoperit bogăţia creaţiei populare orale, de cercetările compa-
rativ-istorice care acordă atenţie diversificării limbilor şi de fone-
tica experimentală, ale cărei baze le-a pus Abatele P. I. Rousselot 
prin celebra sa lucrare Les modifications phonétiques du langage 
étudiées dans le patois d’une famille de Cellefrouin <Charente> 
(Paris, 1891), care a evidenţiat lipsa de unitate a vorbirilor indivi-
duale chiar în sânul aceleiaşi familii. În spaţiul românesc primele 
observaţii privind deosebirile dialectale, îndeosebi lexicale, au fost 
făcute în mod tangenţial de mitropolitul Simeon Ştefan în prefaţa 
Noului Testament de la Bălgrad din 1648 [Frăţilă: 62]. Preocupări 
dialectale speciale se remarcă la D. Cantemir în Descriptio Molda-
viae (1716), Ion Maiorescu şi Miron Pompiliu în studii publicate 
în „Convorbiri literare”, B. P. Hasdeu în monumentalul său Etymo-
logicum Magnum Romaniae (1886-1898). Cercetarea ştiinţifică a 
varietăţilor regionale ale limbii române este iniţiată de lingvistul 
german Gustav Weigand, directorul Institutului de Limbă Română 
de pe lângă Universitatea din Leipzig şi editorul celei mai impor-
tante reviste în care se publicau studii dedicate limbii române „Ja-



1�0  ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA * INSTITUTUL DE FILOLOGIE

hresbericht des Institutes für Rumänische Sprache”, care a apărut 
la Leipzig începând cu anul 1894. După primul război mondial di-
alectologia românească beneficiază de activitatea a două şcoli la fel 
de valoroase: şcoala lingvistică de la Cluj, reprezentată de Sextil 
Puşcariu, creatorul şcolii, elev al lui Weigand, S. Pop, E. Petrovici, 
colaboratori ai „Muzeului limbii române”, activitatea căreia a fost 
reflectată în publicaţia „Dacoromania”, şi şcoala lingvistică de la 
Bucureşti, reprezentată de Ovid Densusianu şi colaboratorii săi de 
la Institutul de Filologie şi Folclor, I. A. Candrea, Tache Papahagi, 
grupaţi în jurul revistei „Grai şi suflet”.

Definirea unităţilor teritoriale ale limbii, identificarea şi descri-
erea ramificaţiilor teritoriale ale limbilor concrete, stabilirea grani-
ţelor dintre acestea, confruntarea faptelor lingvistice considerate în 
spaţiu se numără printre principalele preocupări ale dialectologiei.

În sens etimologic, dialectologia este disciplina ce studiază di-
alectele, iar termenul „dialect” care vine de la grecescul dialectos 
înseamnă „mod de a vorbi”. De obicei dialectul este definit ca va-
rietate teritorială a limbii, caracterizată printr-o serie de particula-
rităţi specifice, ce serveşte drept instrument de comunicare pentru 
locuitorii unei arii geografice. Deşi este folosit, de regulă, în comu-
nicarea orală şi, în special, în mediul rural şi nu este supus procesu-
lui conştient de normare de către specialişti, orice dialect reprezintă 
totuşi un sistem, ce dispune de propriile norme de funcţionare la 
nivel fonologic, lexical şi gramatical, cunoscute şi respectate de 
vorbitorii care locuiesc pe un anumit teritoriu, asigurând comuni-
carea eficace în cadrul comunităţii sociale respective. În acest sens, 
între dialect şi limbă nu există o diferenţă de natură. Din această ca-
uză delimitarea noţiunilor de „limbă” şi „dialect” este o problemă 
destul de dificilă, deşi lingvistica actuală dispune de numeroase cri-
terii, atât lingvistice (criteriul structural, criteriul genetic, criteriul 
înţelegerii), cât şi extralingvistice (teritoriul, apartenenţa la acelaşi 
stat, criteriul funcţiilor, criteriul posibilităţii de contopire, criteriul 
subordonării). Se pare că factorii extralingvistici au rolul hotărâtor 
în definirea dialectului, în special criteriul funcţiilor şi cel al subor-
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donării. Este general acceptat faptul că între limbă şi dialect există 
o diferenţă de statut: un dialect este subordonat, de regulă, unei 
limbi şi are o arie de răspândire mai mică. „Limba unei naţiuni are 
un registru bogat şi variat de funcţii; ea este utilizată în toate dome-
niile activitatăţii umane. Dialectul îndeplineşte funcţii mai limitate, 
datorită faptului că e folosit mai ales în domeniul vieţii de toate 
zilele şi că serveşte ca mijloc de înţelegere numai unui grup mai 
restrâns de vorbitori” [Cazacu: 28]. Dar, ca şi limba, dialectul este 
o entitate abstractă, care funcţionează în vorbire prin intermediul 
varietăţilor sale, subdialectele şi graiurile. 

Limba şi varietăţile sale teritoriale – dialectul, subdialectul şi 
graiul – se află în raport de subordonare şi formează un sistem ie-
rarhic: graiul este subordonat subdialectului, subdialectul – dialec-
tului, iar dialectul – limbii. Limba este unitatea superioară a aces-
tei ierarhii, „singura unitate lingvistică teritorială care nu se mai 
subordonează altei unităţi... , singura unitate locală independentă” 
[Coteanu: 61]. Graiul, subdialectul şi dialectul sunt noţiuni relative 
şi pot fi înţelese diferit de la o limbă la alta în dependenţă de con-
diţiile specifice ale unui teritoriu lingvistic. Totuşi delimitarea lor 
permite descrierea structurii dialectale a unei limbi. Limba româ-
nă, de exemplu, are patru dialecte: dacoromân, istroromân, megle-
noromân şi aromân sau macedoromân, iar dialectul dacoromân se 
împarte în cinci subdialecte: muntean, moldovean, maramureşean, 
crişean şi bănăţean, fiecare având propriile sale graiuri.

Problema graniţelor dintre unităţile teritoriale ale limbii a putut 
fi dezbătută aplicându-se metoda geografiei lingvistice, fondată de 
lingvistul francez de origine elveţiană Jules Gilliéron o dată cu ela-
borarea primului mare atlas lingvistic din lume, Atlasul lingvistic 
al Franţei (ALF). Metoda geografică constă în „cartografierea pe 
hărţi lingvistice a unui număr mai mult sau mai puţin bogat de 
fapte lingvistice obţinute pe baza unei anchete... de pe o reţea de 
puncte fixată în prealabil” şi în „interpretarea răspândirii, a repar-
tizării pe teren a formelor lingvistice” [Caragiu Marioţeanu: 61]. 
Anume prezentarea materialului lingvistic pe hărţi a permis ob-
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servarea distribuţiei spaţiale a formelor lingvistice şi identificarea 
existenţei unor unităţi dialectale distincte unele de altele. Linia care 
delimitează pe o hartă aria unui fenomen este numită isoglosă. Deşi 
isoglosele fenomenelor lingvistice nu coincid, totuşi în interiorul 
teritoriului lingvistic cercetat se conturează arii lingvistice dis-
tincte. Frontierele dintre două unităţi dialectale nu sunt constituite 
dintr-o singură isoglosă, ci dintr-un fascicul de isoglose, deoarece 
trecerea de la o unitate dialectală la alta se realizează treptat, prin 
zone de tranziţie în care se produce interferenţa sistemelor celor 
două graiuri, subdialecte sau dialecte în contact, iar în porţiunea 
de teren care corespunde zonei de tranziţie isoglosele fenomenelor 
lingvistice se întretaie. Zonele de tranziţie asigură continuitatea co-
municării între vorbitorii a două unităţi dialectale învecinate.

Interpretarea hărţilor a permis evidenţierea a numeroase fap-
te puţin cunoscute sau neglijate. Astfel, s-a ajuns la concluzia că 
neconcordanţa dintre isoglose se datoreşte în primul rând faptului 
că o serie de cuvinte încep de la o vreme să fie întrebuinţate şi din-
colo de ariile lor obişnuite, ca şi cum ar călători dintr-o regiune în 
alta. Deaceea adepţii geografiei lingvistice vorbesc despre migra-
rea cuvintelor, care se realizează prin iradiere, infiltrare, revărsare 
şi suprapunere. Migrarea faptelor de limbă reprezintă un proces 
complex. Cel mai interesant aspect al său este lupta dintre cuvin-
te, una din cauzele apariţiei şi dispariţiei cuvintelor, precum şi a 
modificărilor de sens. Un cuvânt întrebuinţat pe o arie din ce în ce 
mai întinsă se întâlneşte întâi cu „sinonimele” sale din regiunea în 
care pătrunde. Treptat unul dintre „sinonime” (de fapt, heteronime) 
este adoptat de către vorbitori, iar celălalt dispare. În această „lup-
tă” unele cuvinte sunt mai rezistente, altele – mai puţin rezistente. 
Slăbiciunea unor cuvinte se datorează unor adevărate „boli”, care 
după părerea lui J. Gilliéron sunt omonimia (identitatea de formă a 
două sau mai multe cuvinte cu înţelesuri diferite), polisemia (îm-
bogăţirea excesivă a sensurilor unui cuvânt) şi scurtimea (corpul 
fonetic redus).
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J. Gilliéron şi adepţii geografiei lingvistice au arătat că „terape-
utica” limbii intervine pentru a întări cuvintele atinse de omonimie, 
polisemie sau scurtime. Remediile principale sunt contaminarea şi 
etimologia populară. Contaminarea este contopirea a două cuvin-
te apropiate semantic sau care se află în arii dialectale învecinate. 
Drept exemplu de contaminare, J. Gilliéron citează forma dialec-
tală mouchette „albină”, o contaminare între mouche („muscă”) şi 
ep < lat. apis („albină”). A rezultat întâi forma *mouchep, trans-
formată apoi în mouchette prin analogie cu celelalte diminutive 
franceze terminate în sufixul –ette [Iordan: 176]. Etimologia po-
pulară, fenomen apropiat de cel al contaminării, este „o asociaţie 
semantică determinată de dorinţa vorbitorilor de a grupa un cuvânt 
puţin obişnuit sau care nu a fost bine înţeles cu altele, cu care face 
impresie că se înrudeşte” [Coteanu: 50]. Astfel „cei care pronunţă 
boliclinică se gândesc că la policlinică se consultă şi se tratează 
bolile”, „pedepsie pentru epilepsie, denumeşte aceeaşi boală, dar 
în conţinutul semantic al cuvântului a fost implicată şi noţiunea de 
pedeapsă” [Frăţilă: 130]. 

Metoda geografică a fost dezvoltată în privinţa stratificării fap-
telor de limbă de către Mateo Bartoli şi Karl Jaberg. În lucrarea 
Introduzione alla neolinguistica. Principi, scopi, metodi (1925), 
lingvistul italian Matteo Bartoli a formulat patru principii funda-
mentale cu ajutorul cărora se poate stabili vechimea fenomenelor 
de limbă în diverse arii dialectale, de unde şi denumirea de lingvis-
tică areală sau „spaţială”: formele lingvistice mai vechi se păstrea-
ză în ariile izolate, ariile laterale, ariile întinse pe suprafeţe mari, 
ariile mai noi, adică regiunile cucerite sau colonizate mai recent 
(de exemplu, centrul Imperiului roman). Pornind de la teoria lui 
M. Bartoli, K. Jaberg a propus în lucrarea Aspects géographiques 
du langage (1936) ca ariile dialectale să se studieze din mai mul-
te puncte de vedere. Din punct de vedere al structurii şi locului 
în spaţiu lingvistul elveţian deosebeşte: arii exclusive, adică arii 
izolate, fără nici un punct de contact între ele; arii suprapuse; arii 
de contact, ariile unor fenomene lingvistice ce se învecinează fără 
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a se suprapune; arii împrăştiate, mici insule care apar în interiorul 
unei arii compacte. Din punctul de vedere al limitelor, K. Jaberg 
deosebeşte arii cu limite nete, arii cu limite flotante, arii marginale 
şi arii intermediare (zone de tranziţie). Din punct de vedere al di-
namicii ariilor, al felului cum evoluează ele, după K. Jaberg există 
arii dialectale progresive, care îşi măresc suprafaţa, arii regresive, 
care tind să şi-o restrângă, şi arii staţionare.

Aceste principii, atât cele gilliéroniene, cât şi cele areale, nu 
trebuie însă absolutizate, ele nu sunt „legi”, ci „norme”. Există nu-
meroase cazuri care nu se încadrează în aceste norme. Cu toate 
acestea geografia lingvistică permite o nouă viziune asupra faptelor 
de limbă şi contribuie la deducerea unor importante concluzii de 
ordin istoric, general şi comparativ. 

Preocuparea constantă a dialectologilor a fost şi este perfecţi-
onarea tehnicii investigaţiei dialectale. De la mijlocul secolului al 
XX-lea studiul unităţilor teritoriale ale limbii începe să se facă cu 
ajutorul metodelor moderne, structurale. 

Ca şi în studiul limbii standard, în cercetările dialectale meto-
dele structurale introduc noţiunea de sistem şi se axează pe analiza 
relaţiilor între elementele sistemului în perspectivă sincronică, din 
care deduc concluzii de ordin istoric. Dialectologia structurală stu-
diază graiurile şi dialectele ca pe nişte sisteme lingvistice cu mod 
de funcţionare propriu. Bazându-se în special pe criterii fonolo-
gice, dialectologia structurală a realizat delimitarea mai exactă a 
varietăţilor teritoriale ale limbii, ţinând seama nu doar de inven-
tarul de unităţi, ci şi de modul lor de organizare într-un sistem. La 
nivel interdialectal ea îşi propune să evidenţieze atât deosebirile, 
cât şi asemănările dintre unităţile teritoriale ale limbii, prin aceasta 
deosebindu-se de dialectologia tradiţională care se ocupa numai 
de diferenţe. Evidenţiindu-se asemănările, elementele comune an-
samblului de unităi studiate, se construieşte o schemă structura-
lă, care a fost denumită diasistem. Diasistemul este un sistem de 
nivel superior, cu un grad mai înalt de generalitate, „degajat prin 
analiza a două sisteme cu similitudini parţiale” şi prezintă „unităţi 
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omogene şi discrete în „înlănţuirea” lor..., evidenţiind elementele 
constante şi variabile ale unităţilor respective” [Rusu: 77-78]. Re-
prezentarea sub formă de diasistem a două sau mai multe sisteme 
dialectale oferă posibilitatea „de a scoate în evidenţă asemănările, 
deci elementele de continuitate, acolo unde, la prima vedere, nu 
apare decât discontinuitatea” [Avram: 620]. 

Metodele structurale nu le neagă totuşi pe cele tradiţionale, ci 
le completează. Pe de o parte, dialectologia structurală lucrează cu 
un material pus la dispoziţie de aşa-zisa dialectologie tradiţională. 
Pe de altă parte, fiind utilizate la interpretarea sau reinterpretarea 
materialului cules cu ajutorul metodelor tradiţionale, metodele mo-
derne permit deducerea celor mai importante elemente ale sistemu-
lui graiurilor studiate, ţinând cont de funcţia elementelor, de rapor-
turile dintre ele. Având în vedere complexitatea limbajului uman, 
combinarea metodelor nu poate fi decât benefică, iar „examinarea 
unui fapt din puncte de vedere cât mai diversificate şi complemen-
tare, cu ajutorul metodelor celor mai eficiente, este calea prin care 
putem completa, pas cu pas, cunoştinţele noastre şi putem îmbogăţi 
concluziile ştiinţifice ale cercetărilor dialectale întreprinse” [Rusu: 
33]. 

O problemă mai puţin cercetată o constituie geneza varietăţii di-
atopice lexicale. Aceasta este stâns legată de fenomenul denomina-
ţiei, studiat de onomasiologie. Cele două căi de formare a unităţilor 
denominative ale limbii sunt derivarea morfematică şi derivarea 
semantică. Derivarea morfematică se realizează prin prefixare, su-
fixare, compunere şi abreviere. Derivarea semantică – prin forma-
rea de noi sensuri asociate cu sensul primar în urma transferului 
onomasiologic, prin extinderea funcţiei denominative a cuvintelor 
existente. Dar teoria denominării nu se interesează doar de mo-
delele existente de formare a unităţilor lexicale, ci şi de legătura 
lor cu premisele desemnării obiectelor, de mecanismul de creare a 
semnului lingvistic în care rolul principal îi revine motivării lexi-
cale. Având în vedere faptul că limbajul este definit ca o „activitate 
creatoare de semne”, orice nouă denumire este rezultatul activităţii 
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creatoare individuale, bineînţeles, acceptat mai târziu de întrega 
comunitate. Crearea numelor noi este deci un proces spontan, natu-
ral ce însoţeşte actul vorbirii. În acest sens, atlasele lingvistice, care 
„ne introduc ... în laboratorul graiului viu” [Iordan: 160], oferă ma-
teriale preţioase pentru cercetarea fenomenului denominării. Anu-
me în graiul viu activează legea spontaneităţii. Astfel onomasiolo-
gia spaţială devine o direcţie prioritară în cercetarea fenomenului 
denominării. Ţinem să amintim că cele două metode s-au dezvoltat 
paralel, iar geografia lingvistică „a dat un nou impuls onomasio-
logiei” [Coşeriu: 51]. Trebuie menţionat şi faptul că „prezenţa pe 
harta lingvistică a denumirilor de diversă structură ne arată în mod 
concret şi limpede posibilitatea de expresie şi de alegere de către 
vorbitor a mijloacelor, procedeelor şi principiilor de denominare, 
sugerându-ne totodată, la citirea corelată a hărţilor, şi calea parcur-
să în crearea şi devenirea denumirilor” [Pavel: 249]. În procesul 
căutării numelui pentru noul obiect, prin intermediul asociaţiilor 
de idei, vorbitorul îl compară cu obiectele deja cunoscute şi astfel 
este găsit semnul caracteristic comun pentru lucrurile omogene sau 
considerate omogene – motivemul. Prin analiza onomasiologică 
a lexicului dialectal se poate stabili tipologia motivării unităţilor 
denominative. Pe lângă denumirile nemotivate, moştenite din lati-
nă (pasăre, corb, grâu, orz, dinte, ochi) sau împrumutate din alte 
limbi (vrabie, hulub, sfeclă, morcov) şi denumirile onomatopeice 
motivate de însăşi latura lor sonoră (cronc, croncan „corb”), se 
înregistrează şi un număr mare de unităţi lexicale formate pe te-
ren românesc care şi-au păstrat forma internă. Anume unităţile cu 
structură analizabilă servesc drept bază pentru cercetarea tipologiei 
motivării. Printre acestea deosebim:

denumiri formate după caracteristici exterioare (formă, culoa-
re): botgros „botgros”, gâtlan „gâtlan”, creţişoară „creţişoară”, 
gălbinele „arincă”, gălbior, burete galben „gălbior”;

denumiri formate după anumite deprinderi: ciocănitoare „cio-
cănitoare”, fundac, cufundac „cufundac”;
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denumiri formate după funcţie sau întrebuinţare: treierătoare 
„maşină de treierat”, răsuflătoare „ferestruică în acoperişul casei”, 
buruiană-de-năduşeală „răchitan”;

denumiri formate după localizare: dumbrăveancă „dumbră-
veancă”, nalbă-de-pădure „nalbă”;

denumiri formate după hrana întrebuinţată: albinar „albinar”;
denumiri formate după gust: iuţan, iuţar, burete iute, ciupercă 

iute „burete-de-mai”;
denumiri formate după consistenţă: ciupercă grasă „hrib”;
denumiri formate după materialul din care e făcut obiectul: fier, 

fier-de-plug, fierul plugului „partea plugului care taie brazda”;
denumiri formate după procesul muncii: croitor, vânzător;
denumiri formate după obiectul cu care se lucrează: plugar, co-

saş;
denumiri formate după produsul muncii: olar, lingurar, cojocar 

etc. 
Analiza onomasiologică permite evidenţierea semnelor moti-

vante comune şi a celor specifice unor grupuri lexicale. O cerce-
tare de sinteză ar putea stabili asemănările şi deosebirile motivării 
unităţilor de nominaţie la nivelul întregului lexic dialectal şi la sta-
bilirea specificului naţional în exprimarea noţiunilor. Însă tratarea 
problemelor de onomasiologie spaţială este posibilă numai datorită 
bogatului material pus la dispoziţie de atlasele lingvistice, naţiona-
le, regionale şi plurilingve. 
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APLICAREA METODEI DINAMIC-CONTEXTUALE 	
ÎN STUDIUL GRAIURILOR TERITORIALE

Ana BOGATU

În concepţia Tatianei Slama-Cazacu problema limbajului, a 
acestui fenomen prin excelenţă uman, complex şi totodată simplu 
în aparenţă, prin dezinvoltura cu care ne folosim toţi de el, are o 
bogată “biografie” [Slama-Cazacu: 85].

Discutat în atâtea câmpuri de cercetare şi revendicat de unele 
dintre ele ca fiindu-le obiectul unic şi specific de studiu, limbajului 
i se oferă totuşi o problematică prolixă, bogată în afirmaţii contra-
dictorii şi ambigue, cuprinzând lacune şi inadvertenţe, aspecte pe 
larg discutate, alături de altele ignorate sau rareori abordate. Deşi 
pare paradoxal, dar în lunga lui “existenţă” se pot distinge stadii 
de consens, momente de coincidenţă în diversele domenii, a unor 
idei, sau chiar de transfer intenţionat de la un câmp de cercetare la 
altul. Necesitatea unei urmăriri a limbajului prin aplicarea metodei 
dinamic-contextuale în studierea graiurilor populare apare cu atât 
mai clar, pe cât asemenea încercări se fac destul de rar, mai ales de 
pe poziţiile psihologiei limbajului [Ibidem: 84-87 ]. 

Metodologia pe care o preconizăm include, pe de o parte, meto-
dele generale, comune şi altor ştiinţe ca: observaţia, experimentul, 
excerptarea datelor, analiza lor, iar pe de altă parte, analiza metodei 
dinamic-contextuale precum şi implementarea ei în practică, adică 
aşa cum ne-am propus, în cercetarea anumitor graiuri teritoriale de 
la est de Prut. 

Metoda dinamic-contextuală implică urmărirea dinamică a fe-
nomenelor în desfăşurarea lor şi necesitatea de a ţine seama în stu-
diul comunicării de context, adică atât de situaţia generală cât şi de 
situaţia concretă, precum şi de ansamblurile discursive secvenţiale 
în care este integrată fiecare componentă a expresiei verbale. Apli-
carea principiului legăturii cu contextul este necesar atât în perioa-
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da excerptării faptelor pe teren, cât şi în interpretarea lor, în modul 
cum este discutat orice fenomen de limbă.

Dialectologia concepe definirea unor dialecte ca fiind sisteme 
extraindividuale. Dialectul (graiul) devine un concept, o abstracţi-
une, care constituie “o varietate a unei limbi” sau o varietate asoci-
ată cu o arie geografică, iar prin caracterul ei depăşeşte particularul 
fiecărui individ. Acest domeniu de cercetare are numeroase puncte 
de contact cu psiholingvistica. Dialectologul culege faptele prin 
contactul direct cu informatorul, care este utilizat atât ca emiţător 
cât şi ca receptor, prin urmare trebuie să cunoască psihologia lui 
[Ibidem: 84-85]. 

Este cunoscut faptul că condiţia forte de existenţă a domeniu-
lui - dialectologia - este culegerea sau exceptarea faptelor. Cerce-
tarea pe teren, cunoaşterea directă a dialectului, studierea lui ca 
sistem în funcţiune, sondajul continuu al dinamicii lui spaţiale şi 
conştiinţa vorbitorilor - acestea sunt aspecte esenţiale în cecetarea 
dialectologică.

Actualmente observăm o linie devenită tradiţională, în care prin-
cipiul fundamental aplicat în dialectologie îl constituie chestionarul, 
în jurul căruia se poartă majoritatea discuţiilor. Chestionarul per-
mite folosirea unei «liste de întrebări», de obicei în afara situaţiilor 
reale de comunicare spontană şi provocată sau determinată de 
împrejurări. Şi aici perspectiva psiholingvistică poate servi pen-
ru ameliorarea metodei obişnuite de culegere a faptelor, adică în 
aplicarea chestionarului. Mijloacele de a stabili un contact eficace 
cu subiectul, atitudinea anchetatorului faţă de acesta, organizarea 
condiţiilor de înregistrare, punerea subiectului într-o situaţie reală, 
naturală, în care acesta să nu se simtă stânjenit de prezenţa unor 
persoane care îl ascultă critic - sunt aspecte metodologice pentru 
care dialectologul nu poate ignora contactul cu psiholingvistica. Un 
alt aspect esenţial îl constituie modalitatea contactului cu subiectul, 
această modalitate fiind în primul rând de natură psihologică sau 
psiholingvistică, tot de aceeaşi natură este şi procedeul tehnic prin 
care se realizează acest contact: prin discuţie liberă ori ghidată de 
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un punctaj, după o schemă fixă, prin declanşarea unui monolog în 
care se forţează obţinerea unor forme izolate sau, dimpotrivă, se 
lasă liberă desfăşurarea lui contextuală, ori prin provocarea unor 
replici ca elemente de dialog cu anchetatorul. Fiecare dintre aceste 
întrebări ar trebui să constituie unul dintre procedeele cercetării 
dialectologice, deoarece fiecare poate dezvălui anumite aspecte din 
dinamica modificării mesajelor în funcţie de situaţie. 

De aceea pe lângă metoda chestionarului, folosită la elaborarea 
atlaselor lingvistice, dialectologii recurg şi la înregistrarea textelor 
dialectale sporind astfel gradul de autenticitate a materialului cules 
precum şi obţinerea un tablou mai amplu despre dialect, grai sau 
idiom [cf. Dumistrăcel et alii ]. 

Determinantele constituţionale anatomice precum: mimica, 
temperamentul pot imprima nuanţe proprii fiecărei persoane în 
manifestările sale expresive, astfel încât posibilităţile expresiei co-
municative devin în practică infinite şi totuşi tipice. Aceste deter-
minante interferă deseori cu stimuli exteriori care provoa           că 
anumite reacţii, stări afective ca: oboseală, neinteres, şi nu permite 
obţinerea rezultatului scontat în procesul anchetei. De aceea an-
chetatorul trebuie să fie şi un psiholog bun pentru a evita anumiţi 
stimuli care influenţează negativ mersul anchetei. Faptul că fiece 
persoană se manifestă altfel în limbaj şi că expresia fiecăruia diferă 
în diversele momente este într-o mare măsură semnul exterior al 
unor motivaţii particulare. Unele persoane au timbru “sec” ce pare 
că înăspreşte sensul oricărui cuvânt, altele au vocea “ştearsă”, fără 
armonie aşa încât ideea pare că-şi pierde importanţa atunci când 
este exprimată de acestă persoană; alţii au o voce “gravă”, care 
subliniază fiecare cuvânt, rotunjindu-l, reliefându-l ca şi cum nu ar 
exista pentru posesorul ei, unii au un “timbru cald”, care înflăcăreză 
cuvintele şi le transmite o pasiune pe care nu o au în ele. O persoană 
vorbeşte repede, precipitat, alta are un tempou lent, ponderat, alta 
vorbeşte încet şi timid. Toate aceste caracteristici le observă dia-
lectologul, pentru că numai el lucrează “ pe viu” în procesul anche-
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tei, iar de faptul în care acesta cunoaşte psihologia umană, rezultă 
şi bogăţia materialului faptic excerptat [Golu et alii: 213 ].

Forma cea mai obişnuită de manifestare a limbajului, care este 
constituită dintr-o complexitate de procese, mecanisme, de mijloace 
expresive este vorbirea, adică este realizarea verbală a procesului 
de comunicare. Vorbirea este deci actul de folosire individuală şi 
concretă a limbii şi este obiectul de studiu al dialectologiei [Slama-
Cazacu: 84-85].

Pe de altă parte considerarea vorbirii exclusiv prin date-
le şi mijloacele psihologiei nu poate duce decât la o limitare 
a cunoaşterii lui. Pentru a ţine sema de toate aspectele vorbirii, 
psihologia urmează să-şi ia auxiliare din toate disciplinele care 
îşi pun, prin însuşi specificul lor această problemă. Pornind de la 
aceste constatări, se afirmă că este necesară o cercetare a faptului 
de limbaj concret, în realitatea şi în totalitatea lui, apoi urmează 
concluziile teoretice izvorâte din aceste observări şi date din 
anchetă ca o continuare şi ca o completare a lor, drept laborator 
servind ancheta, chestionarul, şi nu în ultimul rând fundamentarea 
teoretică. Astfel au procedat şi autorii Maria Marin, Iulia Mărgărit, 
Victorela Neagoe, Vasile Pavel publicînd iniţial studiul Graiurile 
româneşti din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei şi nordul 
Maramureşului. Texte dialectale şi glosar [Marin, et alii, 2000a: 
11]. Cercetătorii sus-menţionaţi aici au cules material ilustrativ 
pentru variantele regionale ale graiurilor româneşti vorbite în me-
dii alogene. În ceea ce priveşte lexicul, pe cercetători nu i-a preo-
cupat doar unitatea vocabularului, ci şi diversitatea, varietatea sub 
aspectul tezaurizării formelor vechi şi al complexităţii în evoluţia 
vocabularului prin împrumuturi din limbile popoarelor învecinate 
şi prin îmbogăţirea cu mijloace interne. Aceste material illustrativ 
constituie o sursă de nepreţuit pentru dialectologia sincronică şi 
cea diacronică românească, pentru istoria limbii, pentru lingvistica 
românească în genere. Cercetările pe teren au vizat înregistrarea pe 
benzi de magnetofon a unui corpus de texte, culese după metodele 
şi principiile arhivei fonogramice a limbii române, adaptate la rea-
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litatea sociolingvistică a comunităţilor anchetate. Aceste texte sânt 
grupate în două categorii: tematice şi libere [Ibidem: 12]. 

Prima categorie de texte se prezintă prin excelenţă descriptive, 
în care informatorul prezintă desfăşurarea unei activităţi curente. 
Textele libere, de regulă narative, se obţin mai greu decât cele te-
matice. Orientarea informatorului spre aspecte, întâmplări palpi-
tante, depinde de abilitatea anchetatorului de a provoca subiectul. 

Glosarul reprezintă un corpus de termeni din textele care îl pre-
ced şi din cele care nu au fost selectate pentru volum, încercînd 
să valorifice integral, din punct de vedere al lexicului materialul 
dialectal cules.

Acelaşi grup de autori vin mai apoi să teoretizeze într-o culegere 
de studii situaţia actuală a graiurilor româneşti din afara graniţelor 
ţării, depozitare ale unor fapte lingvistice inedite, într-o altă lucra-
re numită Cercetări asupra graiurilor româneşti de peste hotare, 
apărută în acelaşi an [Marin et alii: 2000 b ]. 

Cercetătorii acestui studiu disting următoarele categorii de ter-
meni care reprezintă trăsături individualizatoare şi anume:

Cuvinte vechi proprii începutului de dezvoltare a limbii româ-
ne; 

Cuvinte specifice datorate influenţelor străine din partea popu-
laţiilor cu care vorbitorii acestor graiuri au venit în contact; 

Cuvinte cu sensuri speciale, explicabile printr-o evoluţie se-
mantică proprie, în unele cazuri, drept urmare firească a izolării 
graiurilor în cauză, vorbite în medii aloglote. 

Aceşti savanţi analizează într-o manieră cu totul şi cu totul 
desebită felul cum acestze categorii de termeni individualizează 
graiurile cercetate pe care le situează la nivelul vocabularului pe-
riferic, fără ca acestea să afecteze fondul principal lexical, comun 
tuturor subunităţilor dialectale ale dacoromânei.

Este cunoscut faptul că gândirea şi limbajul se află într-o 
relaţie de reciprocitate: cuvântul fără idee este mort, iar gândirea 
nerealizată în cuvite este ca o umbră. 
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Perspectiva psiholingvistică asupra problemelor dialectologiei 
nu înseamnă numai a adopta un punct de vedere special care să 
permită cunoaşterea anumitor laturi ale gândirii sau aprofundarea 
lor. Dialectologul se bazează în cercetarea sa pe datele culese di-
rect de la subiecţi din moment ce vine în contact direct (sau prin 
intermediul hărţilor) cu fenomenul viu al vorbirii, şi în fond cu 
toate procesele psihice care se petrec în momentul când este cules 
materialul faptic. 

Metoda dinamic-contextuală, care înregistrează faptele de limbă 
în ansamlul lor contextual, poate servi ulterior şi la interpretarea 
lor fără a recurge la diverse date sau la explicări pe care le poate 
oferi psiholingvistica. Perspectiva psiholingvistică poate sugera şi 
urmărirea unor probleme legate de dinamica evoluţiei individua-
le a dialectului. În acest sens s-ar ajunge la înglobarea studiului 
dezvoltării limbajului la copii în planul cercetării dialectale: eta-
pele învăţării graiului şi a limbii comune, raportul dintre motivaţie 
şi învăţarea limbii comune, formarea comparativă a sistemelor 
fonematice la cei care trăiesc într-un mediu cu particularitaţi re-
gionale şi la cei care învaţă de la început sistemul limbii literare. 
Aici s-ar încadra şi dinamica unui sau altui grai teritorial pe vârste 
pentru a depista condiţiile care determină această dinamică, valoa-
rea diverselor forme de comunicare la copiii preşcolari, la şcolari, 
tineri, adulţi care au diverse ocupaţii şi bătrâni trăind izolaţi sau 
împreună cu reprezentanţi ai altor generaţii. De asemenea, pot fi 
studiate şi probleme asemănătoare precum: bilingvismul - sub 
aspectul coexistenţei,şi interferenţei celor două sisteme: în cazul 
nosru cel român cu cel ucrainean. Evident, astăzi este dificil să se 
facă abstracţie în orice domeniu al ştiinţei de implicaţiile lui in-
terdisciplinare. În dialectologie încă la etapa incipientă s-a remar-
cat legătura cu geografia, sociologia, istoria. S-a observat însă mai 
puţin contactul cu psihologia şi psiholingvistica, şi cu atât mai puţin 
necesitatea acestui contact. Orice dialectolog care îşi conduce bine 
ancheta recurge mai întâi la o iniţiere în geografia şi istoria regiu-
nii, la particularităţile demografice şi sociologice ale comunităţii 
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respective. De multe ori dialectologul operează cu o nomenclatură 
specială, astfel fiind nevoie să cunoască terminologia anumitor do-
menii sau tehnica prelucrării unor obiecte, produse ş.a.

În articolul de faţă ne interesează anumite aspecte ale lexicului, 
inclusiv influenţa rusească şi ucraineană deoarece aceste influenţe 
se produc în mare parte la nivelul lexicului, lexemul, ca parte 
componentă a lexicului se pretează mai lejer unei analize, el are 
caracterul cel mai dinamic şi el cel mai uşor poate fi integrat în 
context. Utilizarea acestei metodei dinamic-contextuale vizează, 
bineînţeles, urmărirea tuturor fenomenelor de limbă, pentru acea-
sta însă este nevoie de un studiu mult mai complex.

Statisticele oficiale atestă că în Ucraina limba română este 
vorbită de 459.000 de locuitori, dintre care 135.000 sunt înregistraţi 
români, iar 324.000 moldoveni [Lazarenco: 55-57]. Maramureşenii 
din nordul Tisei, bucovinenii din Ucraina, precum şi locuitorii din 
ţinutul Herţei se consideră români, în timp ce vorbitorii de limbă 
română din Republica Moldova, cu unele excepţii, se consideră 
moldoveni. 

În ultimii 60 de ani, românii din Ucraina, cu excepţia celor din 
regiunile Transcarpatică, Cernăuţi şi din sud-vestul Basarabiei, nu 
au beneficiat, decât sporadic, de un sistem de învăţământ în limba 
română. 

Limba română din Ucraina a fost influenţată atât de limba rusă, 
cât şi de cea ucraineană. Influenţa ucraineană se observă, mai ales, 
în localităţile în care există o minoritate ucraineană şi unde limba 
de predare în şcoală este cea ucraineană. În zonele în care românii 
reprezintă comunităţi compacte (regiunea Cernăuţi sau raioanele 
Reni, Ismail, din Ucraina) asimilarea este mai redusă. În regiunea 
Transcarpatică acest fenomen este aproape nul. E.Coşeriu afirma 
că “… limba populară vorbită între Prut şi Nistru şi dincolo de 
Nistru ţine de dialectul daco-român şi nu ţine de un singur grai, 
ci de două graiuri din dialectul daco - român, anume partea de 
nord şi centru ţine de graiul moldovenesc, care, după cum ştim, 
ajunge până în Ardeal şi Maramureş, şi partea de sud (la sud de 



1�6  ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA * INSTITUTUL DE FILOLOGIE

Cahul, adică fostele judeţe Ismail şi Cetatea Albă), care ţine de 
graiul muntean, cu fonetica, în mare parte a graiului muntean şi, 
din punct de vedere lexical, cu tot ce este caracteristic pentru graiul 
muntean. Mai toate izoglosele sunt izoglose orizontale, taie Prutul 
de-a curmezişul, aproape nu există, în afară de foarte puţine ele-
mente izolate în vocabular – fenomene care să ajungă numai până 
la Prut şi să fie caracteristice numai pentru graiurile de dincolo de 
Prut” [Coşeriu: 17-18]. 

Privit în ansamblu, subdialectul moldovenesc (vorbit în estul 
şi nordul României, Republica Moldova, Ucraina) prezintă trei 
grupuri mari de graiuri: de nord, central şi sudice (Tratat, 237). 
Este important să subliniem faptul că izoglosele celor trei mari arii 
dialectale relevate, care individualizează subdialectul moldove-
nesc în cadrul dacoromânei, au direcţia est-vest, particularităţile 
specifice fiind comune teritoriului din stânga şi din dreapta Prutului 
[Pavel: 88 ].

Particularităţile lexicale care individualizează graiurile cerce-
tate se situează la nivelul vocabularului periferic, fără să afecteze 
fondul principal lexical, comun tuturor subunităţilor dialectale ale 
dacoromânei [Puşcariu: 233-234 ].

Limba rusă, ca limbă oficială, dublată în mediul aloglot şi fa-
milial de graiuri, a creat o serie de perturbări în compartimentul 
vocabularului. Ca urmare a biligvismului unilateral acestea sunt 
mai numeroase şi la nivel semantic. Cele mai frecvente modificări 
în acest sens sunt calcurile semantice [Dumistrăcel et alii: 152]. 
De exemplu: a citi (în afara sensului de bază) înseamnă „ a preda” 
(elevilor), în calitate de profesor după rus. citati: Am citit fizica.

Apariţia calcurilor a fost favorizată de situaţiile în care cuvântul 
rusesc se infiltra netradus în graiul etnicilor români [Hristea: 111]. 
De exemplu : O fost tare mare holod; Profesorul s-o vospalit, Ai-
cea am jivit bine, nu mă hărţuia nime ş.a.

Situaţia menţionată a contribuit şi la apariţia calcurilor de struc-
tură [Ibidem: 158]. Forme ca am dopus „am adăugat”, doplineşti 
„adaugi, completezi” se explică prin reproducerea modelelor ru-
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seşti. De asemenea expresia rusească podariti podaroc este tradusă 
şi utilizată eronat am cadonat un cadou.

Apar şi situaţii care nu se înscriu în categoria calcurilor sau, 
cel mult, la prima vedere le-am putea aprecia drept pseudo-calcuri. 
Este vorba despre unităţi frazeologice româneşti, în cadrul cărora 
termenul - cheie este substituit cu termenul rusesc corespuzător. 
De exemplu: multă pesne (= cântec), a face stol (=masă) mare ş.a. 
Deseori sunt preluate şi unele elemente de topică sau de construcţii 
sintactice specifice limbilor rusă şi ucraineană.

Graiurile din ariile laterale de nord şi de est au fost influenţate 
nu numai de limbile rusă şi ucraineană, dar şi de alte limbile (ma-
ghiară sau germană). Acestea conferă anumitor graiuri o coloratură 
particulară, zonală. 

În concluzie, la est de Nistru unitatea limbii române continuă 
să reziste. În pofida existenţei unor contacte strânse cu alte limbi 
care crează impedimente în păstrarea graiurilor româneşti, acestea 
continuă să evolueze conform sistemului lor, asimilând, de la caz 
la caz, unităţile lexicale străine, dar care în marea lor majoritate se 
situează în afara vocabularului de bază. 

Descrierea grauiurilor populare, din perspectiva psiholingvis-
ticii şi a metodei dinamic-contextuale, nu ţintesc, bineînţeles, la 
o „psihologizare” a cercetării dialectale. Pe de altă parte, nu ar fi 
corect dacă am ignora relaţiile fireşti ale dialectologiei cu psiho-
lingvistica, deoarece acolo unde avem a face cu vorbitorul şi se 
lucrează cu el , trebuie să fie luate în consideraţie şi fenomenle 
cercetate în domeniul psiholingvisticii.
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INOVAŢIILE DIN PERSPECTIVĂ DIALECTALĂ

ANA BOGATU

Funcţionarea şi evoluţia limbii reprezintă două aspecte de stu-
diere a ei: aspectul descriptiv şi cel istorico-social. În dezvoltarea 
ei continuă limba îşi sporeşte mereu potenţialul expresiv îmbogă-
ţindu-şi lexicul cu unităţi care denumesc noţiuni noi, acest proces 
fiind numit şi dinamica limbii. Unii cercetători consideră că dina-
mica limbii este modificarea în timp a structurii sale, a elementelor 
componente şi a legăturilor dintre ele [Березин: 67-69 ].

Cauzele dinamicii limbii sunt diverse. Unii lingvişti recunosc 
doar factorii interni ai dezvoltării şi evoluţiei limbii (A. Martinet), 
alţii exagerează rolul cauzelor externe ( A. Meillet). 

Al. Graur susţine că factorii interni şi factorii externi „se influen-
ţează reciproc”, adică sunt categorii corelative. [ Graur: 361-380].

Fenomenul cercetării limbii şi a limbajului prin prisma dina-
micii ei precum şi a raportului limbă-vorbire (langue-parole) este 
privit şi analizat de lingvişti în mod diferit.

Structuralismul, spre exemplu, nu a ţinut seamă de individul 
vorbitor, reducându-şi obiectul de cercetare. Conform opiniei lui 
Ferdinand de Saussure, în cecetare lingvistul trebuie să se plaseze 
pe „terenul limbii” şi să ia limba drept normă a tuturor celorlalte 
manifestări ale limbajului [Saussure: 36]. 

Neogramaticii interpretează evoluţia limbii sub aspect diacro-
nic şi reduc lingvistica la istoria limbii, istorismul fiind considerat 
drept „unicul principiu de studiere a limbii”, dar impun necesitatea 
studierii limbilor vii, a dialectelor care nu sunt supuse prelucrării 
literare şi reflectă limba vorbită [Paul: 37- 39]. Şcoala neolingvis-
tică (reprezentanţi de vază : G. Bertoni, M. Bartoli ş.a) afirmă că 
evoluţia oricărei limbi este determinată de factorii extralingvistici, 
iar limba urmează să fie examinată din punctul de vedere al răs-
pândirii teritoriale ale fenomenelor lingvistice.
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Eugeniu Coşeriu are o viziune integratoare asupra limbii şi lim-
bajului, sincroniei şi diacroniei ca obiect de cercetare. Savantul 
susţine că o limbă vie sau vorbită în mod real se află într-o mişcare 
perpetuă: în fiecare moment au loc în limbă un număr indefinit de 
schimbări, apar inovaţii individuale pe care pur şi simplu este im-
posibil să le înregistrăm în totalitatea lor, deoarece a constata toate 
actele lingvistice care s-au produs şi se produc e ceva care depăşeş-
te orice posibilitate umană [Coşeriu, 1994 a: 90].

Angela Bidu-Vrânceanu susţine că lexicul se îmbogăţeşte im-
portant şi că procesul răspândirii limbajului propriu fiecărui do-
meniu de activitate depinde de vorbitori, prin urmare vorbirea este 
aceea care gestionează limba. [Bidu-Vrânceanu: 157, 190].

Un rezultat al evoluţiei lexicului este şi inovaţia. În lingvistică, 
prin noţiunea şi termenul de inovaţie se înţelege crearea unei forme 
fonetice, lexicale, morfologice sau sintactice în cadrul unui idiom. 
Sub aspect dialectal, inovaţia de multe ori este examinată conco-
mitent cu noţiunea de adoptare, adică de reluare, şi de răspândire, 
adoptarea fiind un act diferit în raport cu inovaţia. 

Inovaţia se opune faptelor sau fenomenelor de conservare în 
limbă. Lingvistica istorică îşi propune să determine cronologia ino-
vaţiilor care apar în procesul evolutiv, dar este imposibilă fără a 
apela la datele oferite de geografia lingvistică. Cercetările tradiţio-
nale de dialectologie definesc diversele varietăţi teritoriale ale unei 
limbi printr-o proporţie specifică a arhaismelor şi inovaţiilor. 

Tendinţa vocabularului este una modernă. Noile realităţi impun 
noi denominaţii, deci noi cuvinte.

Apariţia inovaţiilor de vocabular se află în legâtură directă cu 
necesităţile desemnării noilor realităţi, descoperite de vorbitori. 
Crearea noilor cuvinte, sintagme ce exprimă o singură noţiune şi 
a sensurilor noi este strâns legată de procesul de cunoaştere. Noua 
denumire rezultă în urma unor procese complexe şi a condiţionării 
reciproce dintre elementele de diversă natură: lingvistcă, gnoseolo-
gică, psihologică, logică, semiologică.
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Sub aspect funcţional, inovaţiile se explică prin împletirea mai 
multor funcţii ale limbii- referenţială (informativă), conativă (per-
suasivă), expresivă - ce are drept consecinţă permanenta căutare a 
ineditului expresiv şi a rafinamentului lexical. 

În general, fenomenul inovaţiei vine din insatisfacţia individu-
lui de a se mulţumi cu rutina, a descrie, a contempla, ci de a căuta 
conexiuni mai profunde, a se orienta spre cercetarea diferitului, a 
tot ce este altfel, spre a proceda în mod inedit, cu ingeniozitate, a 
crea o inovaţie sau alta.

Inovaţiile sunt rezultatul unor activităţi individuale, dar aceasta 
nu înseamnă că totdeauna a făcut-o un singur individ. Inovaţia e tot 
individuală chiar dacă au făcut-o, în mod independent mai mulţi 
indivizi [Pavel 2004: 221].

Inovaţiile intră în limbă dacă răspund unei necesităţi sociale de 
comunicare şi, de regulă, dacă se încadrează în sistemul limbii.

În articolul dat ne propunem să analizăm inovaţiile din perspec-
tiva coşeriană, a vorbirii pentru că aşa cum menţionează E.Coşeriu 
”Primul lucru pe care l-am făcut… a fost să nu plec de la limbă, 
ci dimpotrivă: adică să răstorn acest principiu saussurian, să plec, 
dimpotrivă, de la vorbire …, să luăm vorbirea ca „măsură” şi limba 
însăşi s-o găsim în vorbire” [Coşeriu, 1952: 14]. Prin urmare trebu-
ie să apelăm la geografia lingvistică.

Pe baza unui bogat material empiric cules pe teren, dialectolo-
gii, şi nu numai, au reexaminat dintr-o perspectivă nouă, şi anume 
cea a lingvisticii spaţiale: cauzele şi mecanismul apariţiei inovaţi-
ilor. Materialul faptic şi teoretic pe care îl pune la dispoziţie dia-
lectologia şi geografia lingvistică, analiza şi interpretarea hărţilor 
lingvistice oferă cercetătorilor noi posibilităţi pentru tratarea mul-
tilaterală a fenomenelor de limbă, inclusiv a apariţiei inovaţiilor, 
pentru că aşa cum menţionează E. Coşeriu “vorbitorul este măsura 
tuturor lucrurilor”. Limbajul este deci activitate creatoare şi ţine de 
individul creator. 

Geografia lingvistică, hărţile lexicale, susţine E. Coşeriu ne ara-
tă că inovaţia se poate răspândi din diverse puncte cartografice, din 
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diverse centre de iradiere [apud Pavel 2004: 221] . Pe de altă parte, 
atlasele nu prezintă fapte izolate dintr-un singur grai, ci dintr-un 
ansamblu de graiuri subsumate unui dialect sau unei limbi, oferind 
pentru fiecare fenomen o viziune spaţială simultană care permite 
importante concluzii de ordin istoric, generativ, comparativ [Coşe-
riu, 1994: 52, 71]. În primul rând, permit confirmarea a însăşi exis-
tenţei unei forme, fapt deosebit de important dacă e vorba despre 
păstrarea unei forme vechi, înlocuită de forme recente în majorita-
tea graiurilor studiate. Cu alte cuvinte, atlasele lingvistice consti-
tuie un valoros inventar de forme. Pe hărţi este atestată distribuţia 
unui fenomen în comparaţie cu altul. Harta permite să se observe 
că unele graiuri se deosebesc de altele nu atât prin diferenţe deja 
existente în unitatea sau unităţile lingvistice din care provin ele, cât 
prin multe inovaţii recente ce nu cuprind tot teritoriul cercetat.

Astăzi se recunoaşte că metoda geografiei lingvistice reprezintă 
una din marile cuceriri ale ştiinţei din ultimul secol. Ea a pus la în-
demâna cercetătorilor un material bogat, a perfecţionat procedeele 
de cercetare directă a vorbirii şi este de mare ajutor la stabilirea 
căii de evoluţie şi răspândire a inovaţiilor. De asemenea faptele de 
limbă cartografiate pe hărţile lingvistrice sunt o sursă importantă 
pentru a depista şi sensurile noi în structurile polisemantice.

Calea creării cuvintelor, ca şi a cunoaşterii în general, este în 
acelaşi timp ascendentă, dar şi reversibilă, căci un cuvânt nou în-
totdeauna apare pe baza unui alt cuvânt vechi, adică a unui cuvânt 
existent déjà în limbă. Acest proces constă în aceea că în timpul 
căutării numelui pentru noul obiect vorbitorul compară, prin in-
termediul asociaţiilor, noul obiect cu altele vechi, cunoscute de el 
anterior. Astfel este găsit semnul caracteristic pentru lucrurile omo-
gene sau aparent omogene, iar prin urmare este găsit şi numele ve-
chii relii, care va servi atât pentru denumirea semnului motivant al 
noului obiect, cât şi pentru desemnarea acestuia în întregime [Pavel 
1993: 135]. 

Datorită atlaselor lingvistice precum şi a interpretării materialu-
lui pe care îl conţine poate fi urmărită difuzarea şi distribuţia spaţi-
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ală a formelor lingvistice ale uneia sau mai multor limbi, pentru că 
constituie un viu document de limbă. 

Cercetările dialectale efectuate de dialectologii din Republica 
Moldova: V. Pavel, R. Udler, V. Corcimari, A. Dumbrăveanu ş.a., 
precum şi din România: Sever Pop, E. Petrovici, T. Teaha, N. Sa-
ramandu, M. Marin, I. Mărgărit, V. Neagoe ş.a oferă posibilitatea 
de abordare a unor aspecte lingvistice din perspective noi şi varia-
te: descoperirea unor arhaisme dispărute din limba de origine sau 
conservate în puncte izolate ale teritoriului daco-român, precum şi 
analiza unor inovaţii.

Sub raport lexical graiurile cuprind o bogăţie inestimabilă. Cer-
cetările repetate la anumite intervale de timp, în aceleaşi regiuni, 
aduc în lumină cuvinte considerate dispărute din limbă sau chiar 
neatestate în documente, evoluţii semantice inedite ale unor ter-
meni moşteniţi, precum şi inovaţii, semnalate pentru limba veche 
doar ca tendinţe incipiente cu caracter oscilatoriu şi nehotărât [Co-
şeriu, 1996: 179-210 ]. 

Atlasele lingvistice conţin un material bogat în care se reflectă 
întreaga experienţă a individului vorbitor. Alcătuite în serii de hărţi, 
atlasele lingvistice reliefează faptul că diferenţierile teritoriale ale 
unei limbi au un caracter relativ organic. 

Pe de altă parte, atlasele lingvistice nu pot oferi, pentru fiecare 
punct, o descriere „exhaustivă” a vorbirii şi, în consecinţă, nu în-
locuiesc cercetările dialectale monografice, care de asemenea sunt 
extrem de valoroase.

În anumite arii se observă preferinţa ori lipsa unor elemente le-
xicale cauzate de deosebirile existente în relief, floră, faună, ocupa-
ţii. Hărţile conţin numeroase cuvinte care lipsesc în limba română 
literară (başcă-saivan-dam-dămuşor-prilipcă „şandrama (încăpere 
mică şi joasă aflată în dosul casei ţărăneşti în care se păstreză lu-
cruri de gospodărie)” [ALRR.Bas., h.252], întinsoare, mărginar, 
zimţar, „tindeche”[ vezi: Anexă, h.169 ].

Pe lângă faptul că permit observaţii de carácter general asupra 
funcţionării limbajului, hărţile lingvistice dezvăluie legătura dintre 
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istoria lingvisticii şi factorii geografici şi geopolitici: oferă dovezi 
că inovaţiile în limbi pornesc de la anumite centre, iar răspândirea 
lor se opreşte la anumite graniţe constituite din râuri, munţi; zonele 
izolate, depărtate de céntrele de inovaţie care conservă, de obicei, 
forma de limbă mai veche. Cu alte cuvinte, hărţile lingvistice oglin-
desc viaţa cuvintelor, formele gramaticale, precum şi întinderea lor 
spaţială, lupta între cuvintele vechi şi noi. 

Pe baza hărţilor lingvistice ariile de răspândire a varietăţilor ge-
ografice pot fi relevate nu numai în starea lor statică, ci şi în mişca-
rea lor dinamică, iar hărţile lexicale confirmă faptul că sunt stabile 
şi comune pentru majoritatea graiurilor acele cuvinte care numesc 
noţiuni de bază: obiecte de uz casnic, grade de rudenie, părţi ale 
corpului omenesc etc. 

Fiind nişte creaţii spontane, la început individuale, cuvintele 
dialectale pot servi drept punte de plecare pentru cercetarea ino-
vaţiilor.

Graiurile şi dialectele pun la dispoziţia lexicologilor (şi nu nu-
mai) anumite mostre autentice de funcţionare productivă a elemen-
telor lexicale arhaice, astfel fiind posibilă cercetarea sincronică şi 
diacronică a anumitor tipuri de inovaţie. 

Actualmente graiurile populare rămân a fi influenţate tot mai 
mult de limba literară, ceea ce cauzează dispariţia anumitor trăsă-
turi specifice variantei regionale a limbii atât la nivel fonetico-mor-
fologic, cât şi la nivel lexical. De aici rezultă necesitatea elaborării 
unor studii, glosare texte dialectale, atlase lingvistice şi monografii 
care reprezintă, în fond, principalele modalităţi de studiere a vari-
antei regionale a limbii [Spînu: 11]. 

Graiurile şi dialectele teritoriale pun la dispoziţia cercetătorilor 
date extrem de preţioase şi sugestive. Studierea variantelor regio-
nale ale limbii permite să se ajungă la anumite concluzii teoretice 
privind unitatea şi varietatea limbii române, raportul dintre limba 
literară şi cea regională, inovaţiile, sinonimia, polisemantismul şi 
expresivitatea vocabularului dialectal, iar cauza nobilă a acestora 
este individul vorbitor, cel care crează şi gestionează cu limbajul.
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E. Coşeriu menţionează că „unul dintre universaliile lingvistice 
este tocmai creativitatea” [Coşeriu, 1994: 63], şi noi trebuie s-o ex-
ploatăm. Limbajul este ca o energeia, un act creator, o creativitate, 
aşa cum a menţionat şi Croce, Humboldt. Aşadar, noţiunea de ener-
geia este, aşa cum menţionează Humboldt, opusă numai ergonului; 
adică energeia – activitatea creatoare – şi acest ergon, un produs 
care devine static.

Lingvistica vorbirii ţine cont nu numai de principiile generale 
ale “gândirii în vorbire”, ci şi de principiile de cunoaştere a lucruri-
lor în general, plecînd de la “posibilităţile lumii în desemnarea, nu-
mirea lucrurilor în situaţii concrete”. Momentul în care s-a creat un 
cuvânt este după opinia savantului E.Coşeriu “actul poetic”, adică 
perioada când “s-a făcut”un cuvânt, nu “cînd s-a întrebuinţat” [Ibi-
dem, p.49 ].

Lexicul graiurilor moldoveneşti se caracterizează prin originea 
diferită a cuvintelor, prin aria şi modul de circulaţie, prin producti-
vitate, de aceea este important de a-l exploata. 

Dacă aspectul fonetic al graiurilor daco-române este în linii 
mari conturat, cel morfologic precum şi cel lexical, cu toate inves-
tigaţiile efectuate prin metode variate şi rafinate sunt departe de a 
fi cunoscute în întregime şi ne rezervă încă numeroare “surprize”, 
mai ales în ceea ce priveşte inovaţia. 

Este cunoscut faptul că domeniul geografiei lingvistice, defini-
tă drept “studiul cartografic al graiurilor populare”(Iorgu Iordan), 
distinge trei direcţii principale de cercetare: înregistrarea varietăţi-
lor dialectale în baza anchetelor de teren, cartografierea varietăţi-
lor dialectale şi interpretarea acestora. Exploatarea acestor direcţii 
primordiale ar permite depistarea şi analiza la maxim a inovaţiilor 
şi nu numai.

Adunarea continuă pe teren a unui bogat material faptic şi ela-
borarea atlaselor lingvistice reprezintă nişte aspecte importante în 
studierea inovaţiilor şi a proceselor opuse lor, astfel se deschid noi 
perspective pentru cercetarea aspectelor teoretice şi practice pre-
cum: fuziunea dintre limba literară şi graiuri şi diversificarea lor la 
anumite etape. Funcţionând concomitent, limba literară şi graiurile 
interferează în forme varíate, acţionând în mod reciproc şi diferen-
ţiat în diverse momente ale evoluţiei.
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