DERIVATE CU SUFIXUL -aş (ă).IN GRAIUIULE
DI:\; SODULlVIOLDOVEI
DE
[rUINAHHEi\I'CA
0.1.înregistrareaşi explicareaaspectelorregionaledin domeniulformăriicuvintelor,în speţă derivareacu sufixe în graiurile dacoromăne,nu au constituito
preocupareconsecventiia cercetărilorde specialitate1, care s-au ocupat mai ales
de fap',ece ţin de nivelullimbiiIitcrarc.
".
In cursul ccrcetârilordialectal«au putut fi rornarcateînsă deosebir-i
in ceea
ce privestederivarea,de nntură S{lfic interpretateca trusălurl specificeunor zone
lingvistice
2.
Aspectecarp au fost mai puţin studiateîn lucrările de dialcctologiesînt răspîndireageograficila ..sufixe]O!',variaţia în ceea ce pr-ivesteproduotlvrtatr-a
lor şi
concurenţacarp m'e loc între diversesufixe cu aceea.'iivaloare în diferite graiuri
populare3,
0.2.In ceea ce priveştercpadiţia geografici.i
il derivatelorcu -ti« in graiurilc
clacot-omânc,
s-au fiicul apreciericare pot fi considcrntr-,
cel puţin aparent,contra
dictorii.In urma consultări!unor materiale dinlcctalc(irlţiomplete),
Ee. Ionascu4
ajungela concluziaC[lnu se poatevorbi de "preponderenţ<f
lui ··aş[numeeleagent]
într-o regiune,ei de păstrarca unor cuvinteinvechite 'diverseregiuni"(Op.cit.,
p. a:l)şi considerăllcllltCll1eiatii
părere-a(lupticare
cu ,·aş ar fi mai rrispînditeîn Transilvaniadecît în restul.ţ.[lriLPc de Hilelparte, urrnăi-mdun bog.rt
mntcria]Iingvistlcexistentin I\.LHşi în volumulele Te;l:tedia!ect:alepubl.icat ele
E. Petrovicl. V. Rusu ajungela concluziadi mai mult ele50"/0elinnumărul'de derivate cu -ClŞ
apar în 'I'rrrnsi
lvania5
1 Vezi G. Ivanescu,Fornutrcticlivintel.orin limba TOTluÎ.rul,
LR, XIV, H1G5.
nr. 1, p. 32·-3:), of'. şi MagdalenaPoposcu-Mar
in, Din i3toria derivării cu sufixe
în limbaromână,LR,XV,19()6,
nr. 1, p. 41,
2 In ultimul timp, il reţinut atenţia unor cer-cetătoriderivarea ClIprefixe,
vezi, 1. Rizcscu,Preţixel.e'reqimwleâaeoromâneştizil- şi âo-, în SMFCIV, J9G7,
p. il1---;16,F'Iorica
Ficşinf'scu,Prefixul regional rzil-,în SMFCV, 19G9,p. 9--15.
2.ValeriuRusu,In l.eqâtur<l
cu âerirarc« cu su.fixeîn dacoH17nân(l,
F'D, IV,
]fH.i2,
p. 257; au apărut pînă in prezent unele studii referitoarela sufixul -ue :
ef. Ll.lcl'cţlaMareş, Hcpartiţk!geograjidi.(( 811jb'u.hti.
·'1l.c(il),
în SMFC,VI, 1972,
)J. 89-fJ6, l. Faiciuc, De1'ivatecu suJi:r1l1diminutival-1/(' în 2Hararnureş,eL,
XVII, nI', 1, 1972,p. 9D-IOfJ;eL şi /\urelia Stan, O problemâde ontroponimie:
deriV(lTea
cu slIji:r:ediminutivalea ]Jrenume[or'din ALT?,eL, IX, 1964.nI'. 1,
jJ. 97·-108.
4 VeziE:eaterlna]onaşcu,SlIjî.re[c··ar şi -aş !.((numeleeleagent, in SMFC,1,
1f);i9,p. 77--84,
5 ValeriuHLlSU,
OŢl.
cit.,p. 2G:1,
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Ocazional,utilizareasuflxulu! -aş ca particularitatedeosebităîn ceea ce privesteformareadimirrutivelor
11fost menţionatăpentru subdialectulcrişean(,
Adăugămcă prezenţaderivatelorcu sufixul-aş il fost remar-catăşi în ,grajuriie bănăţene,fără a constitui1n51'1
obiectulunei discuţiispeciale7.
0.3.Pentru graiurile din sudul Moldovei,de o funcţiespecificăa suf'ixului -aş
a vorbit acad.Iorgu Iordan,care a semnalat,din fostelejudeţe Ter-ucişi Covurlul,
derivateexprimîndoriginealocalăa unei persoanede tipul cucaş,mătcoş,poiendş,
măstăcă.naş,
stOicitflClŞ,
pornindde la numelede localităţiCucu,Matca,Poiana,Măstăcani,Stoicanla.
(lA.Prelucrîndmaterialullexical din textele dlalectaleînregistrateîn c.rrsul
anchetelor-din sudul Moldovei,pentru NALR.1\foldovaşi Bucovina,am remarcat
frecvenţaapariţieiîn vorbire a unor cuvinte,derivate('U-aş sau cuvinteinanalizabllecu finala -cş, Avîndîn vedereobservaţiaacad.Iorgu Iordan şi urmăr-indJ'l'partitia geograficăa Iocalitătrlorin care au fost notate acestecuvinte, am putut
constatacă ele se grupează,eu precădere,în regiuneade cîmpiedintre Siret şi Prut,
şi Illiîn generalîn sudulMoldovei,
formindo arie sud-estică.
Pe de altă parte, exempleasemănătoareapar mai mult sau mai putin sporadic.
Iără a forma însă o Briepropriu-zisă,în punctecare se situeazăîn sud-vest,într-o
zonăimediatînvccinatăcu Transilvania.
Pornindde la acesteconstatări,în cele ce urmează,ne propunemsă examinam
diferitecategoriide derivatecu -aş întîlnite,pentru a stabili in ce măsură există
o preferinţăpentru sufixul -aş şi, totodată,pentru a încerca să explicămcauzele
acesteitendinţeactivein sistemulde derivareal gralurilor din sud-estulMoldovei.
1. Materialullexical selectatreprezintăcuvintesau forme noi, neinregistrate
în izvoareleIexicog
raf'loecunoscute,termeniînvechiţlşi rari, cuvinteatestatepînă
in prezentîn alte arii lingvistice,precumşi cuvintecunoscute,
care au sensurinoi,
neatestate,sau care sînt înregistrateîn dictionare,fără CIli seprecizacirculaţia.In
analiza lor, vom folosi,alături de dictionareleromâneştiexistente,date cuprinse
în ALRşi în volumulde Textedialectale,publicatde E. Pctrovici(Sibiu-- Leipzig,
1943),referitoarela aceeaşizonă,comparativcu cele consemnateîn alte graiuri dacoromăne.
1.1.După valorilecu care apare folositsufixul,exempleleînregistratese pot
grupaîn două categorii:derivatecu valoarede numede agentsau înruditeca sens
cu numelede agent10şi derivatediminutivale.
1.1.1.Din prima categoricse evidenţiazll,înprimulrînd, cuvinteşi formenoi,
neatestateîn dicţionare:
- chiriaş S.I11.
(pct. 647,648,(57)11,'cărăuş',iaţăde chil'igiu,forma obişnuită
si încetătenttăîn Iimbacomună(careapare notată,eleexemplu,în pct. G'15)
;
6 L Coteunu, E/.em.entede dialectologiea limbii române, Bucureşti,1\)61.
p. 111; în legătură cu importanţalui -aş ca sufix diminutivalîn limba română
literară, vezi MagdalenaPopescu,Sufixeproductiveşi neproductive,în SeL, IX,
1958,nr, 2, p. 255.
t VeziLucianCostin. Graiulbânilţearl,T,1926,Timişoara,p. 32.
8 VeziIorgu Iordan, SufiJ:ele-cr şi -(JŞ'indicîndorigineaLocală,in "Arhiva",
XXVflr,1921,p. 25fJ;cL şi 'Toponimice
(Suji:'Clll
-ar cu funcţiunelocală; Suji:rlll.
-aş sinonimcu om),în 131'h,ITI,lf)3G,
p. 1.5·i.
9 Limita ele nord a ariei la care ne referini este oarecumrelativă, întrucît
reprezintălimit<lnordidi a zonei·din sudul Moldovei,ancbetatăpentru NilLR.11,101dara şi Bucovina,pe linia ]oca1ităţilo]"
Caşin, Bîr1ad, FMciu (vezi harta 1).
)0Pentru accepţia în care folosimtermenul, vezi Al. Grau1',Nom d'agent
e/ adjectij en rO'1lmain,
Paris, lfJ29,p. 13, 90; ci. Ecaterina Ionaşc\l,op. cît.,
p. 76 şi Elena Ciobanu,CategoriilesemantiCe:
create de sufixuL-ar in limba română,în SMF'C,III, 1(Jii2,
p. 14a--145.
T1Pentni corespondenţadintre punctele cariograficedin reţeaua NALR.
Moldovaşi .l3ucovinaşi numele localităţilo!'respective,din zona de care lll'
ocupăm,vezi lista localităţi]ol'
de la sfîrşitulacestuiarticol.
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- cnţitâş s.m.,la plural (pct. (58) 'cutitar",dat ca termen de poreclăpentru
locuitoriidin Păuncsti,este cu atît mai ncobtşnultcu cît există posibilitateacontuzrcicu dirninutivul cl1.ţitaş;
- cucâşs.m. (pct.63f,)'locuitor'din Cuca'şi mătcaş,-ă s.m.. şi f. (pct.(49)'10'
«uitordin Matca',semnalateşi de TorguIordan (cf. 0.:3.)constituie,după părerea
ilutol'ului,cazurispecialeîn care -aş îl înlocuieştepe -ur şi este sinonimcu acesta
(cI. Bph,p. 157); cu aceeaşivaloare,s-a înrr-gtstr
at odăieş(,,,.odâiClŞ,
pet.G:3B)
'Ior-ui
..
tor din OdaiaManolachc'; cf'.şi ll'oienâş'locuitordin Traian',(jud, Brăila),Înrcgistrat,ocazional,în pct. 639.
- stingâş,·ă adj. (pct. G5G)
'stîngaci'apare de asemeneaneobişnuitîn raport
cu Iorrnain -Clei
din limbaliterară;
.-- aripâşc'z
s.I. (pct. (48) "oaiecare are obiceiulsâ umbleîntotdeaunala margineaturmei'; pentru aceeasinoţiuneapar sinonimelcaripâtică (pct. fJ:35)
şi aripâlniţd (pet.(28),de asemeneaneatestate(cf. DA, 5.'1.arÎIJi'Îl'iţ:â,
"derivatprin sufixul
moţiorial-iţâ, dintr-unsubstantivipotetic• aripar< aripâ .+..ar");
scurmaşs.n. i p1. (pot.G:15)
'partea de jos a piciorului,la găin[t(care, In
cinătuit, se taie cu tot cu gheară)',derivat verbal, indicindun obiectconcret; ca
derivatesinonime,mai frecvente,s-au înregistrat: cu sufixul -'U$12,sC1irmitş
s.n.
(pet.()2G,
G27,637; ef. Elena Cnrabulea,op, cit.) si cu sufixul-ClC,
seunnaes.n. (pet.
sso,li:ll,634,(45);
- sjertaş s.n. (pct. 625)'pahar de un sfert de litru'; cf. şi sţerta] (pct. Gal)
'id.' Paralel,s-a notatşi un sinonim,tot neatcstat,derivatcu sufixul-cr, sjeriar (pct.
(i25),la acelaşiinformator;
- urdâş s.n. (pct.(28)'un fel de balmoşdln urcEişi făină de porumb,fierte la
un loc,cu ceapătăiată mărunt'; pcntru sens,vezi UTilul'
Cunfel de mîncaredin unt
şi urc1ăsau elintu'dă i jintuit, fierle la un loc'),înregistratdestul ele frecvent,în
nord-vestulJ'vfoldovei
13.TerrnenulunIClşesteconsemnatîn graiurilebănăţeneca nume
de unealtă,cu sensul"măturişcacpse foloseştela mestecareazăruluicîndS2fierbe"
(cI. LucianCostin,i.bid.);pentru aceastănoţiune,în sudul Moldoveise folosete
frecventtermenulvrdâr ii.n.(pct.GIG,G27,G42,G.50,
G52,GGO,
6(4),derivatcu sufixul
.ar (v.i DM,5.'1'.),
sau urc/aci5.n.(pot.G:J3),
eu sufixul-uei.
O noUlspecialăeste daUide prezenţallnOl'cuvinte cu ,caracter.învechitsau a
unorformeconsideraterare:
"
- schimbaş s.m. (pet.(43),derivatdin schimb+ -aş (c'ţ.. DM,S.v"«înv.»), tem{t
care reprezintădeterminantllldin sintagmasinonimid\căliifl'aşcu schimbul,înregistratăîn aceeaşiarie (pet.(49); pentru sens, ef. DA.5,v,Jelilăra.;:
;
- ilotira.;;S.111.
'marinar' (eL DA, S.v.frotH(lş),
110ta,(
:ln ALH,serie 110UC\,
voI.
IV14,h. 954,in pet.605 ,
- pontaş
5.m.
în acelaşi
pt1nct
605;'(ţăran)iobag'(ef. DM,s.V.,«înv.»)r'/inregistrnttot în 1T2,h. 88:l.
- zi/aş s.m. (pct. fi15)'muncitorangajat cu ziua' (eL DM,5.V
.. «rar»,Scriban,
D., s.v. ziu(lş,..,Mold.»);lin corespondent,derivat cu sufixul -ar, zi/al'este aiestill
pentru o localitatedin nordul Moldovei(Drăguseni,Fil.lticeni)
16.Faţă de acestea,
găsim ziler, cu varianta zilier, consideraU!ca formă literadi (vezi DM, s.v.) şi,
pe de altă parte, consemnatăca specificăpentru Transilvania(veziCADE,Scriban,
D., s. v.).
AdLtugi'im
aici varianteleconlicâşs.m.(pet.(28)fii('onocaş(pct.G29,(8) pentru
co71.ăcar
(eLDM,s.y" reg.); vezi lii conocăşies.f. (pct. (48)'oraţie de nuntă.'.}'orma
('o71.o('aş,
(cu indicaţia"Mold.sud." la Scriban,D., s.v.),este notate'!în ALRII (vezi
MN26!lO,
p. 82)în ]Jet.605; celelalterăspunsudînregistratesînt derivatecu ·-ar:
12In limba română, sufixul -H. este an-alizatîn strînsă legătură eu -aş,
vezi G. Paseu, Sufixel/?româneşti,Bucureşti,j91G,p. 3fil; ef. Elena Carabulea,
Suji.:ruL
-uş(ă),.înSMYC,II, Bucureşti,1960,p. 207.
13Vezi V. Arvinte, D. Ursll,M. Bordeianu,Glosu/'reqiona/., Bucureşti,
lDGl,S.\'.
14In continuare, folosi1nahreviaţia 1l2, indicînd numai cifra hărţii respective.
1JIn reţeauaNALR.Mold01XL
şi Bucovinaîi corespundepunctulG54.
10VeziV. Ar-vinte,D, lJrsu,]\{,Bordeianu,o]J.cit., s.V.
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cO/Iocâr,
In nordulMoldovei(pct.5]4),eolăcar,;i colocar,în Transilvania(pct. 1<11,
2.3:\250,d. MN2G92,
p, 8:,,pct. 157).
Alăturide cuvintelenoi i termeniiînvechiţi sau rari, se remarcăun numărde
derivateîn -aş C11re
sînt atestateîn alte zone lingvistice.indeosebiîn 'I'ransilvania
i. mairar, în Banat,sau in diversepunctedin alte arii :
'- g-fo]Jâş
s.m. este înregistrat,de obiceila plural, deosebitele :frecvent(pcl..
fi:):l,G37,G45,fi4G.
1347,
fHB,G4D,
(55); întrucîtpentru groparnu avem nici o atestare,
formaîn -os pare cea exclusivfolosităîn vorbire.în graiuriIedin sud-estulMoldovei.In alte Iocali.tfiti.
s-au notat diferitealte smonirnt; inqropiitor,grohnicer,ciod'u.
Variantagro]Jaşapare în Transilvania17(în ALIl II, h. 172,pct, S.3:!,
cf. şi pct. S:lii,
învecinat,din nord-vestulOlteniei).paralel Cll alte derivatede acelaşitip, ca el"
exemplugromniţ,aş(În ALBII, MN 2712,p. 89,pct. 102.ct. ALBT,pct, 102,p. (6)
i qropiţas.(veziGraiul nostru,II, Bucureşti,1908,p. 110; cf',CADE,s.v.).
-- cti.mâraşs.m, (pct. (i25,ii2B,6.34,(;36,G:l7,G45J,cuvîntînvechitîn limba coruuna,aparefrecventcu sensul'flăcăuales de ceilalţica să adunebanii cînd se face
hora sau cînd se întovărăscscpentru il umbla cu urntul (şi cu vălăritulj'; cf',şi că
'milTilş'ie
s.f'.(pet.02B)'grup de flăcăi conduseleun cilmăra$,care umblăcu uratul
sau cu vălăritul'.Cu un sensapropiat,cuvîntuleste atestatin Transilvania(veziDA,
s.v, ,.unuldintre fecioriînsărcinatde ceilalţisă păstrezela sărbătorilede SilnVl\sii,
cheilecămării în care se ţin c.olacii,rachiuletc.",«Şomcuta-Maro»)
;
- 90naŞs.m. (pet. G41,G4G,
647,(55) 'hăitaş (la vînătoare)'; forma este consideratăînvechită(el'.Scriban,D., s.v.)si rr-gionnl
ă, {'Ucirculaţieîn Transilvaniai
Moldova(el'.DA..s.v.).Este interesantde observatcii În II 2.'h. 727ţqonaci},în pot.
(j()5,ca răspunsla intrebareaanchetatorului,informatorula declarat că nu există
termenulintrebat; În schimb,gonaşestp notat, :!'l'ecvent,
în Banat ([let,2, 2\J,27,
47,76),în Transilvania(pet.105,2.35),
în nordulMoldovei(pct.414,514)0i în Dobro··
gpa(pet.(82);
- lii.tllrâşs.m. (]Jct.6.3,1,
635.G;H),de obiceicu valoareaeljectivală,a fost ÎnrE'gistrat,la plural. ca substantivCOl1etet
cu sensul"cele douiilemne care se pun
peste capete'lecUl'mezişurilol'
la carul de cltratfîn sau grîu",atestat în Transilvania
(cI. DA s,v.): izolat,il giisimnotat în nordulMoldovei(in II2,h, 6:3,pct. 320)18,în
sud-estulMunt(niei(- , pct. 7(5)'ii în sudulDobrogei(- , pc!:.DB7),
într-o situaţie
asemăniîloare
cu yonaş19,In celelaltepunctes-a notal,maifeecvent,terlllenuldruu(i),
careaparei in ]Jet.fiO:'i
;
- plutaş S,rll.(]Jet.(;28)'specÎpde plop,el! crengilein părţi' nu arc o situatie
clariiîn privinţ.acirculaţiei(veziScriban,D" s.v" ,·,Munt.,,;eL ])1\1,s,v f{lrflincliCiiţie).
.
J\Ienţionăm,
în sfîrşit,efi()seriede derivateobişnuitecu -aş, din limbaCOlYlUnel,
au fost notatecu sensuricleos(.JJ;le,
nesenmalalepînă acumÎn lucrărilelexicografice
curertic:
- pi'fr·tâş
s.m,([Jet,04:))înregistrat,.laplural,cu scnsu!'fJ.ăcElU
care pEitescin·
trareaIa hori"t'.
În opoziţieCLleilmârilşul.
careconduceşi or'ganizează
hora;
-- lIrmâştls.f. (pCl.G5fi)'oaie care are obiceiIIIde a rămînetotdeaunala urrna
turmei' (ef.CADE,s.v, llTmr11"f!lnic,
1Lr71Hlrctic);
tol cu acelaşisens elfost înregistrat
codaşăs,L (pet,G:11)
;
..,-.jnmtaş S,111,
(pct.(47),la pl.ural.cu sensul'rachiufoarte tare (obţinutla începutsau fiert a douaoară)'; în aceea.<;i
localitateapare fruntar 'iei.',derivatcu -(11'
(pentruo nuţ.juncapropiatii,gflsiminregistrattermenullimpezaş'rachiu distilat de
c!owlori',în Transilvania;ci'.ALRT,pct219, p. (0) ;
.. urmaşs.m.si p1.([lei.(47)'rachiuslab carecurgela sfîqit, poslete';
,-- câlârâş S,111,
(pct..G44,G55,I);iri)'cep, viţ{tscurtat{lla doi-trei ochi care se
]as[\de rod',
11O întîlnim. ele ;:semenPH.
la SIav.iciîn contextul"gropaşiislobozi!'i'.!
cosciugul în. grO[lpi{",
din nuvclaPăd'ureanca cf. Ion SlavicÎ,{)pere, L Bucu.reşti,
1%2,p. 2fl1.
18Cf.şi V. Arvinte,D. 11r8u.1\1.
Borcleianu,
op. cit" s,v,
i9Asupra semnificaţieiprezenţeiderivatelorîn -aş în aceste zone, In car'c
ne vomreferi )i în continuare,vezi 5,2.
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Datilfiind tendinţade il crei!cuvintenoi cu sufixul-GŞ,care poate fi s.uprins.;
])e bazacuvintelordiscutatein paragrafeleanterioare,credemUi în cazurilede mai
sus avem de a face cu o derivarepropr+u-zisă
(elela substnntivelo parte, cotulii,
frunte, lIrmt'işi de la adverbul, respectivadjectivul.că.I(11'e),
în graiuriIedin sudestul Moldovei,i nu de îrnbogătirencuvinte-lorjJ(lrtaş,cotlusetc. cu sensuri noi.
1.1.2.Formaţii dimlnutivarc(vezi 0.2.).Somnalam urmâtoarclcIorme, ne-înn,gistrateîn dictionaro:
copilaşiIS.L(pct.(56) 'fctiţă ele12ani' ,
- !ă.ngrLuaş
s.m.(pct,(44),elim.al lui ţînCJâu.
'biiie\andJ'u'
:
Urţu.uaşs.rn.(pet.(47) 'urielde un an', dirn.al lui t.irţiu'br-rbe«între eloii
trei ani' :
- burloiâş8.11.(pct (58). elim.al lui hUrllli'tcuva mi61, uluc prin care se
sUlrgr,mustuldin jgheabul1ncare se storcstrugllrii';
tăiate »ontru
-- eollurâşs.m.. la plural,(peL1;15)'felii. bUC'i\ţi
subţiriele
rei.
Ii:dit'.elim.al lui colt, neobixnuitfaţii de Iormclcconsornuatc,
""IIle(),'sau cc;lf.ll
(eLDIvl.s.v.),
unele
Pot fi [lcliiugatc,
fftri să fie ('<:Izuri
spcciIirc în ZOl1,_l
la ('(lrcne
formeregionale.atestatc,pentru care în dicţionarenu se precizcaz;'l
hnmborâşS.I1.(pct.(;;"]2),
eLDA,CADE
. s.v.;
-- ophelâşs.n. (pet. 629.G4G)
'plapun.loarapentru nOll-nilscuţi.cI. lJLH.S.I·
cu indir.aţia «PrinMold.»; DM,s.v.. rog.;
ouiru«8.11.(pct. (42), eL DLIl, S.V.,rcg., elim.al lui olw' vas ele lut' 20:
pOl'coiaş
s.n.,la p1.(pcL65\»),
elim.al lui pQ.l'coi
'gdlmadlde fin', ef. C/\.DE,s.v.
Intr-o situaţie c!eosebiUi,
în parte. fiind eliminutivenumai ca fotmc\'f{\dl il
aveai înţ.elesdiminutivalapar:
- iepuraşs.m.şi pl. (pet,G:lG,
(;44)'fî:;deele carne macr{lde lîngă şira spl1laru
si elepe coaste (la porc)',eL DA, CADE,s.v.,f{lri indicaţiiprivind aria ele circulaţie; cu acelaşisens, iepure este atestat în D/\, cu indicaţia"Ardeal.Musc:c'1";
__ociodinâ-/i5.P1,1. (pct. (j(H.situat în sud-vest)'ponunb sem[matdes care se
taie verde pentru nutreţ, ciolomadii',5(,nSneatestat. .2. (pet. fl2;J)'nurne al llllUi
arbust neprecizat(În :formade tufe lrlm'i)'; cu un sens apropiat,cuvîntuleste în··
registratşi în Transilvania(el'.DA,5.'1.).
.
2. Derivateleprezentatearată că. in graillrileIllOlcloveneşti
elinsud-estulJvloldovei.sufixul-il.)este frecventşi adiv, ocupîndun loc p!':iVilegiat
în sistclnulde
derivare.Pc lîngă aspecteledivergente.constatateîn l'ill)().H
cu limba literaril,se
remarcăsfera larg{lde acţiune il sufixuluLJlrin folosire;hsa cu diversevalori Jn
cadntl unor categoriilexicaledeosebiteintre ele.
de agent propl'iu-zise,
2.1. Frecventacea mai mw'c se COllstat1la
substantivelHllnc'deJX'l·soanc.
2.1.1.Cazurilepentru care se poate Jace comparaţiacu sufixuldin limba literarii sau Cu un tip obişnuitele derivare,existentîn liIIIbel.pun 'in evidenţ;'leJi·aş
este prPIerat în special lui -ar, suJix de asemeneavechi. sau -CI'(vezi grupa:;,
conâcaş,zi/aş).uneorichiar în situaţiicare pot da naştere la confuzii(vezicuţitaş).
Evident,accast{lpreferinţe!nu exclude existenţa derivatelorîn -ilr, cu aceeasi
valoar·e.Derivateleele tipul cucaş, mătcaş,odăiaş,troienaş etc. constituieindic\i
elocventecu privire Ia productivitateaSUfiXLlIui
(in cursul anchetelor'din Moldova,a mai fost inregistratun singurderivat de acest tip, comunicatde 1.NutrI:
sulitaşi s.rn.pl.,pornind de la 11.U1nele
localitiiţii Suliţa, jud. Botoşani, din nord
estul provinciei,caz în care poate fi invocatăînsă legilturaCLIdcrivatulobinujt in
"aş elela apelativulsuliţr1),in unele cazuri,-aş apare în loc de -aci (vezistîngaş;'
sau in loc de -CJiu
(vezichirirLş),
aufixmai nou.
2.1.2.Cfi avem dea face cuo problemăspecialăiI lui "aş, in sistemullocal al
deriviJ.riinumelorde persomle,ne-o indică lipsa sau înlocuireasa eu alte sufixe
tocmaiîn cazul unor derivate obişnuiteîn -aş, termeni eaTe,ele regulă,sînt inceI:ăţeniţica atare şi în Limbaliterara.
20COmUnic2llYl
cii olar cu acest sens este :frecventin sudul Moldovei;el nu
apare în DLR,litera 0, s.v. olar, fapt care face ca oLăTaşsa fie explicatneclar
sau,cel puţin,incomplet:"Dela ol, ef. olă.reţ1",ibicZ.
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Au fost Jnrcgistrntc<liferite formaţiicorcspcndcnt«
CI1sufixcle-rrr,-aci, -oc
sau -(ijtorpentruderivateIn -aş:
- [cosaş:Jcosdr S,In,(pct, fiH), cosâci(pc-t.G5G),cositor (pet. (52), PenIru
prezenţaaceloraşiIorme in graiuri din alte provincii vezi,în ALHM,serie nouă,
vol, T,h. :36,cosaciÎn sudul Transilvaniei.
(]Jet.1.30,1'12),eL cusac-u,
pct. 010la aroIliăni, cusac,pct. 012la meglcnoromăni,
cosit6r,formîndo arie aproapeunitară,în
Oltenia,in punc.tcleTnvccinntc
din vestul Muntenieişi, izolat,in Banat (pct.29)şi
in sudul'I'runsilvanic: (prt, 182,paralel cu cosaş),cosâc,'in Banat (pct.2);
{gonaş:Jf!onâci71s.m. (pcl. 641),gonâc (pct. 644, (56); prin comparaţie
vezi şi [Junit.or5.111.
(pet. fi39)cu sensul,neatcsl.at.'jucator care aleargă după ceilalţi, ca să-i prinda,la joculde copii«De-ajJr111selca·;
; în II?,h. '127,
intilnim9c!Tloci.
în sudul 'I'rnnsilvrmici
(pet. 1.30),în sudul Oltonici
812,fl[)(J)
i în sudul Dobrogei(pc!.9(7),gOllâcîn sudul Olteniei(prt. B7Ci) in sud-estulMunteniei(pet.
72.3),
[lOIli(OT
în sud-estul'Transilvaniei
(prl. )D2);
- [UrIaş:] tir/âeiS.II1.
(pe1.1,;-;4)
; 1nIT2,h. :l!!I,pct,605;
- [lunu-ast] IUTI/râr,
notat in Il?, h. Bli),pct, 603; apare şi in Transilvanin,
C'ri';ilna(pct. IA,1:30.141,:nU),în sud-cstulMunteniei(pct. 723)şi in nordul Moldovei(pot.;W:),
în Iormahmtriâri),
Se rcrnarr;a.de la inceput,C{lderivateleÎn "ar, ..ad, -cc sau ..(ittcirapar+î»
ace!caşi zonelingvistice(uneoriin acdeCişijJllllclC'
elepe htll'ţilcALIl)în care s-au
notat derivatecar act c ri s t j c c cu -aş (1.1.1.),ceea ce întăreşte ideea că folosirea acestuisufix poate fi pusă, în graiurilerespcdive,in corelaţiecu "evitarea"
lui (raportîndu-ne
la o "normfl"a limbiicomune).
In sud-estulMoldovei,cele două categoriide derivate sînt notate uneori .in
aceleaşipuncLe(vezi ('oşar,90nac,câlârCLş,
ţăngâuaş,iepuraş în pct. 644,Luntrar,
tîrlaci, Jlotiraş, pOTitaşîn pct. (i():)[654],casaci, gonac, stingaş,urmaşâ, căLărc!.?
,
('opi!aşăin pet.656,gonaci,gonaş,în pc\.fi41),
2.2.1'elîng{lnumelecleagent,sînt prezenteo ser.il'de substantiveşi adjective
rolositecu valoare substantivali'l,din diferite alte categoriilexicale: nume ele
animalei părţi anatomiceale lor, nurnede obiecteşi instrumente,lJLlmedin domeniul culinar sau nunw de planle şi pftrţi ale plantein l<:xE'Hlple
ca adpaşă,
scurmaş,sjataş ,'ii luclaş atest<'tînmod specialputerea de derivare 'ii producti·vitah'a 5ufixului.O situaţie aparte au li.rnwşâ,codaşd,lâtumş, frtlntaş, urmaş,
folositeca nume concrete,spre deosebireele .limbalitcl'ară,în care apar î'lt1'ebuinţalemai ales cu caracterabstract.cn acljecLi
ve.
Şi la aceastelcategoric de dCI'ivalese renlarc{lconcurenţalui -aş cu alte
sufixe, in specialcu -(11'(vezi sjertaş - "jertar, frll.ntaş- jrHnia1',cI. aripâşâ;
derivateleparalelepot avea valori diferite: unlaş - unim) şi cu -ac (scl1rmaşscunnac).O problem[lapal'lc,nUlllaiselllnalai<'tlna.i
sus, este relaţia ..<li!: -aj 23,SLl
fix
mai nou (sfertaj-- sfertaj).
2,:l.Datorităfaptului cti materialuLînregistratîn ancheteledin Moldovaeste
destulde săracîn ('c('ace pl'Îveştedilninutivcle,nu se pot trage concluziicu privire
la rolul lui-aş climinuti
val pentru graluriledin sud-estulacesteiprovincii.
Cercetareaspecial[la IormeloI'diminutival€din graiurilcla care ne referim
ar putea dovedidac{lexistă o corelaţieîntre preferinţapentru -(1Şformîndnume
de agent (i celelaltecategoriiînrudite)şi acelaşisufix, ca elementde formareil
diminutiveloJ',
pentru o anumitEI
zonl lingv.istică
24.Analizatrebuie S{laib[lin vedere
21Pentru gonaci ca şi pentru cosaGÎse invocă legătura cu bg. gonac, eL
DM,s.v.,respectivbg. kosac,ef, G. 1'nscu,op, cit., ]J.;35122In legAturăcu 'acest aspect,ef. Elena Ciobanu,op. cU., p. 143,-vezi]1
C:.Pascll,o]J,cît.,p. .34.5
şi 11rn1.
23în leg{tturăcu unele raportw'i între sufixele -aş );;i-aj, paralel (:u celE'
dintre -aj şi -aş, vezi Ceorgeta CiompeC',
Sufixul -aj, în SMFC T, Bucureşti,
1959,p. 53,
24UrmEtrincl,
de exemplu,rcpartiţJaformelordimInutivalecu -(!ş ale prenume1ol'din ALHn, inventariatede /\urelia Stan (ap. cit" vezi (J,I.,p. 1, nota :-!:!i
tabelul final) avcrn posibilitateasă completămşi să precizăm informaţiilede
această naturii: rnajoritateaexemplE'lorse localizeaziiîn Crişana şi Transilvnnia
propriu·zisl; GUmai fost înregistrateîn sud-estulMunteniei,în nordulMoldovei,
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raporturileacestui sufix cu alte sufixe diminutivale
2s.Hczultnlclecercetărij prezintă interes cu atit mai mult, cu cît funcţia dirninutlvula, cu care sufixul-aş este
prezentşi in dialeotel«sud-dunarene,il constituitpunctulde plecare0i argumentul
pe baza căr-uiaunii lingviştiali emis ipotezaoriginiistrăvechia lui-aş, explicat
prin supravieţuireaunui sufix preromanîn -Ş-',care a fost intarit apoi prin elemcntcelinalte limbi (din slavii,mai ales, şi elinrnaghiară)şi care i-au 1{lrgitJuncţiilc26.
:l. In apreciereaprcferinţelgrai,lrilordin sud-estul.Moldoveipentru sufixul-aş,
pot fi adusein discuţiecuvintele Inanruiznbi!«pe teren romanesc,înregistrateconcomitentcu tipurilede derivateprezentatepina aici.
:U. In lcxiculrarnr-ter-istic
acesteizonese intllncs«unelecuvintecu finala·aş
care pot constituiun modelîn crcnroaderivatelor,ţinîndseamade categoriascmantiea ('(Ireiaap.u-tin:
---,com6.ş
S.Il.(pct,620,G46,iH7),.indictionarecu statut de arhaism2i,estecurent
in vorbirecu scnsurile: 1. 'cuponpentru rochiecare se pune la luminareade botez
i se daruiost«apoi mameicopilului'.2. 'cuponpentru rochia pe care nunii o dăruiescmiresei'(cuacestal doileasens.cuvîntuleste atostutin DA.s.v.. pr-nu-ufostul
judeţ Covurlui) ;
-- far6.şs.n. (pct. Gal),'un fel de Ir.chizatoarcla unealtade pescuitdcnurnita
rintH',ncatcstatcu acestsens;
-- hăWbaşs. (pct.(35)'guUc(maimare)'; întrucît termenulnu este Înregistrat.
în izvoareleIcxlcogrnflc:c.
iar etimologia, nccunosruta.nu este exclus să fie un
derivat
.
- călb6.ş5.111,
şi pl. (pct. 6:12,G44,(47) 'un fel de caltaboşumplut cu carne
tocată:;;iorezsau păsat (mairar ''iicu sînge)';numărulmurede varianteînregistrate:
gdlb6.ş,gîlbciş(pct.6:39),gi!bâj(pet.637,(53)si. în puncte din sud-vest,calbaş(pet.
6fi.1,fif(7),gal.bâş(pct. 661,(68), gMbcij(pct, G6B)ca şi dcrivatul calbaşciris.m. pl.
(pct.(38)'osînzăde pe burtă i de pe mate (la porc)',ncatestatîn dicţionare,arnta
o mare r-ăspindirea termenuluiîn aceasta zona. Il gc'isinlnotat în Transilvania
i în !lordulDobrogei(În II2,h. 1124:câlbaş în pet. 228,28401,respectiv,gilbax.
în ]Jet.(82),atC'sUlri
semnificativecu privire la circulaţiaşi prezenţasa în sudul
lVIoldovei,
dacă avemÎn vederec<.i,
pe aceeaşihal'tâ,în ace<ltăprovincie(cu excepţia raspunsurilorchişdi din pcL 414"iitrandafiricu .singct!ifn
pet. 520)s-a notat că
obiectulsau obiceiulÎntrebatnu existăîn localitatearespectivi\.
Se disting,deci, pe de o parte, lermeniispeeifielocali, ('omaş,fal'aş,împrullluturj turceşti cu fim/Ia -aş2$şi hiHăbaşcu originenecul1oscutâ,
iar pc ele altii
în Dobrogeaşi, jzolat, în sudul Olteniei. In sudul MoldoveiIlU sînt atestate
exemplede acesttip.
25Astfel.elin analiza filcutiide V.Husu, op, cit., p. 261-26:3,reiese că, in
comparaţiee'u numeroaselederivate în -uţ(ă), care formeazăo arie unitară in
partea de vest a teritoriuluidaeoroll1ân,
numărul derivatelordiminutivaleeu -aş
este redus şi repartiţia punctelor,aparent, eapricioasă,De fapt, se poate observa,
însă, apariţia lor in ariile menţionatemai sus: Crişanaşi Transilvania(pct. 2'12,
284, 3:l4, :153,362, 157, 182),sud-estul Mtmteniei (pct. '12:3),nordul Moldovei
(pct. 3fJG,
'114,55.1,520)şi Dobrogea(pc!..987).lIn sudul Moldovei(pct. (05) este
notat un singurexemplu(buhăiaş).
26Cf. Sextil Puşcariu,Dn. IV, p. 1369,Al. Grau!',01'. cit., p, 86, Al. Rosetti,
Istoria lim.biiromâne, vot. nr, Bucureşti,1962,p, 78; vezi şi Al. Philippide,
Principiide istoria I.imbii,Ia;:i, 1894,p. 64, 213, 231-232,ef. i Originearom.ânilor,II, Iaşi, 1927,p. 626,G. Pascu,01'.cit.,p. 369.
27CL DM,s,v, cumaş 'stofă pentru rochii', «inv. ar11.şi reg.»; cu acelaî
sens, termenul existfi In dialectul aromân, fapt enre probează caracterul său
arhaic; vezi Taehe Papahagi,Dicţion.<1rul
dialectuluiaromdn, general şi etimolO[1ic,
.ediţiaa doua Hugmenk'ltli,
Bucureşti1974,S.V,clLmaş,d. clI.mâşes.f.,ibid.
28Subliniemacest aspect şi datorită faptului că, alături de elementeleslavc
(hulgrlreştisau sîrbeşti),maghiareşi chiar albaneze (obscure),citate de Paseu,
op. cit., în legăturăcu origineasufbrului,nu găsim nici Un exemplude acest fel.
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,arie catoas,in cazul caru.a presupunemun împrumutlexical din graiurile irunsirv.meuc
?9.'
:U. La
inanaUzabLielol',aSpCCLul
cel mai semnificativeste apariţia
analogiceale finade formein -(lŞ unorcuvinte,care se expiic.i prin lnodifi((1.1'i
Ici lor :
a) !\li fost.înrcgistratc varianlein -liŞpen.ru cuvintecare au :finala..ac, în
Iormade bază:
rupti, (1olosi
lil pentru slIl'celc)'
; ne- hdghi.âşS.1\.(pet. G':i(J)
'vrcasr,
pe cnr« am identificat-oporîn dic:ţ·i()narC;l
apare
atestat cu acelai sens, în nordul
eleIa luiotteacuris.n. pl.,
căruiase poatercoonsftui o forma
ţ:'trii(veziScriban,D.. s.v,; cf.
eleSingularhiî.ghca('
(respectiv!l(lf,'l!rLj(;T;
'dl"Cpt.ar
cu dOUCl
mlnoropcutrn
s.n. (per.
de CQI'I(jj,
f{tr;)ili se prcci/.a
(.(>IIU.JI<"d,
variuntă
l'('\JlcJUn
(d. DA,s.v.);
tan:is
pl. (pr.t.,G;25.
O(i şi !w\:,(iCî:l.
GG.J,
iiliBdin sud..vest)
'sUlp,par 0;1
. consemnatca
a lui /arac, fr'l'llindicarea circulaţieieL
DM,s.v. ::ucr. I.aros)sau ca termen gcnel'illin estul ţării (ef. CADE,Serihan.D.,
;';,V.).
caz .tn
de asc·!nCnCD
se indic[lcOlnp;lraţ:ia
cu ta.ruccnracterisLic'
pentrusud
C:/\DE,s.v.. cuvînt CI]etimologienecunoscută).
Deoarecepe baza
formaţiilorreferitoarela etimologie(vezişi mai sus hâghcacllri,hă.gh[i}cce,
('(lrtac,
lot cu c!imonnecunoscut),raporturiledintre cele două cuvintenu pot fi c1arificatl"
nu este exclusca Silavema facecu o vari.mtălocatii31pentru tarac (posibil.
Imprumut turcesc,cum presupuneScriban),situaţiesimilarăcu aceea a lui hi1ghiaşsau
cartaş.
b) In cazul variantei butuc s.m.
(i;n)'blltaş (de viţă ele vie)', constatăm
înlocuireafinalei -(/sdin limba
interpretatăca sufix,prin -{lC(vezi2.1.2.).
c) Variantelede tipul bandaş(pet.6:lI)si corâş (pet.()48),înregistrateca proîn loc de banclaj,;'esj)ectivcuraj se expJic2î
prin confuziacare se face lntre
-(ljaş
3". Existenţa elcl'ivatulul('oraşli/{« coraş+-liu), sernnalat 'in sudul
J\1oldovei
ele cittl'l' 1 Iordan·33constituieo probi.'ta tendinţeide "norrnalizal'c"
a
formeiin -Ilş.Acelasitip 'l1rost notat i în punct.edin sud-vest: buqeiş(j)cL067),
bCigâş (j(iG)
, În locelebagaj.
.
d) cazul .lui corei;:s.n. (pet'.fi:l2),inregistralcal/al'i'lllt.ăil lui coveişăs.1'.
(]Jet.0:37)'un fel de b{llJtUr{1
dulce şi ,lcrişoal'{t-[{(cutII,
(de obieeiîn ziua eleSI.
"\ndr(-'i),
din j'{tintl.
de p()nnrd)SHl'de ;Tiu,op{triUi
i li'tS.:1tfl
să dospcasci'(cf.DA
5.V.)
34,.se poate vorbi de modificareaanalogieila finall:l,prin ineadl'ill'cmorJ'o-.
:''1Datoralc in mod "igur il('eslci
apar alle exernplesimilare ca:
]lapicaş'boia de orcld'. notal 'in pet. 005 j papric(1ş,în ]Jet. 5:n, 537, 520 (el'.
i\LHM.scrie nou<'i,voI.J1J, h. (1]
3:1Variantaeste
în localitateaSabasa. iucLNemnţ,cUnnoj'c/vestLtl:Moldovei:ef.
Ul'SU,]\.iLBOl'deian{I,'
op. cît., s.I/., şi pare
indiceprin accent.o pronunţiede influenţ;',maghiarii
31Avem în vedere afirnlaţia acad. 1. Iordan care a arătat (:[1graiurile elin
sudul Moldoveise deosebescde cele din partea de nord a acestei provinciişi
prin filptul di aici nu S'-ClU
exercitatinfluenţeslav(' de est (d(' tip ucraineansau
rutenesc); vezi lorgu Iordan. LexicuL.CJ1'(liuLui
din sudul.j\iolclovci,În "Arhiva",
XXVLII,Iaşi,]un, nI'.2, p. 187.
.
32ef. Geol'getaCiom[Jl'c,
op cii.,p. 6:l·..G4.
Id., p. [53.
34Discutîndcuvîntul C01XIŞi'i,
odati cu stabilireaetimonului,acad. I. Iorc/an
face precizareacii !termenulîn discuţie se întrebuinţeazănumai prin ]\.ilo1clova
nordicii; vezi Iorgu Iordan, Notite etimoLogiee,
în "Arhiva",XXXVIII,Iaşi, 19:n
(Omagiu)JTofesoruluL
Ilie I3iirbuLescu),
p. 44.-4li. În ceea ce priveşte varianta
covC/ş
(ibid.),pe care o comllllicii,(ne'inregistrată
în dicţionarepînă la acea dată)
autorul menţio!leuzil
că a scăpat din vedere sil noteze'satul sau judeţul ele unde
provine.Atestarealui covaşparalel cu covaşăîn graiurîledin sud-estulMoldovei
completează
informaţiileîn legăturăcu răspîndirealor geografică.
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e) Varianteleparas/aş (pr-t.(27) 'colac (la mort)' şi pa1'l1stâş
(pct. (31),ultima
şi cu sensul'praznicpentru morţi',notatepentru parasias,apar ca rezultatal analogieipur formale,datorate apropieriide natură foneticăa rinalci şi confundării
acesteiacu -aş. Variantapiirăstaseste notată în ALRIl, h. 172,frecventîn Transilvaniaşi Crisuna(pct.141,250,2(iO,
27!J,334şi 353,ef. ALR'!',pct. 141,p, 7G)şi izolat.
in f'ormaperestaş,în Banat (pct, 29),zone specificepentru utilizareasufixului-aş,
in care apar şi alte exempleasemănatonre
: plievaşJf'condeide piatră' (II2, h. !J15,
pct.310),cu finala -aş subliniatăde E. Petrovici,faţii de pU!vas(pct.31G)sau plivas,
ploibas/z(mai frecvente)i iconostaş(lVIN2726,p. !J2,pct. 279,353şi 47) pentru
iconostas.
Acestemodificărianalogicecare au loc, de cele mai multe ori, în urma f'alsci
analizea Iinalei ct sufix, pe de o parte, şi datorită apropieriica aspect fonetic
dintre finala unor cuvinteşi sufixul-aş, pe de altă parte, reprezintăfenomeneparalele dcrtvărHpropriu-zise.Ele confirrnă prefcrlnţa gralurllordin sud-estulMoldovei pentru -aş precumşi caracterulactiv al sufixului în raport cu -uc35(vezi
hâghiaş,outac)sau reclprocitatearată de -a,i (vezicoraş,baruitiş,ci. căLbaş-gă/,boj),
aspectepe care le-amremarcatla diferitecategoriielederivate(vezi2.1.1.şi 2.1.2.).
4. Cazurileînregistratein puncteelinpartea elesud..vest CI.
zonei(veziO.:l.)sînt
puţin numeroase.Similare,in linii generale,cu tipurile de derivateşi cuvintediscutate pină aici, ele nu se evidenţiazătotuşi,prin aspecteparticularesau speciale.
Pe lîngă cuvinte obişnuite,aparţinîndlimbii comunesau literare ca heiita.ş
(pct. 6G3,(}(i())
şi tîrlaş (pct. (70),în dOUEt
cazuri s..au înregistratvariante lexicale
cu caracterregional,neatcstateîn dicţionare:
-- rnetrâşs.m.,la plural (pct, (70) "lucrătorforestiercare taie lemne în lungime de 1 metru'; faţă de metiiruş « metiir+ suf. -aş),regionalismatestat în
nord-vestulTransilvaniei,paralelcu rnetiirar36,varianta de faţă rezultăfiresc,prin
derivareimediată,în zonă,din metru+ -aş, ca şi In cazulrnetrar « metrU+ -ar},
derivatatestat în graiurilcmuntenesti37;
1'ampâş8.111.,
la plural (pct. 6(7) 'muncitorcare încarcă vagoneteleforestiere la rampa de încărcare',cf. DLR,litera It .s.v.rampagitt38;o variantă,rărnpaş,
esteînregistratăîntr-o localitatedin nordulţărîi (Borşa,.Marat:nureş)
39.
La acestea,se adaugădocănaşi(ef. 1.1.2.),
cc1Lbaş
(ci. 3.1.),tara.ş,bagaş(el'.:l.2.),
cazurisemnificativepentru că sînt înregistrateconcomitent;p:n
aria sud-esticăşi în
sud-vestul.Moldovei.
"
5. In incheiere,vom incercasi, aducemin discuţief;;lJ.:ii.ele
care sînt de natură
să contrjbuie la explicareaprezenţei,1n graiurile din sud-estulMoldovei,a unei
t('nclinţede a formaderivatenumede agent şi derivatedin alte categoriisemantice
înruditecu sufixul-aş.
i
5.1.1n prirnulrînd, trebuiesti ţinemsemnade eXLtenţnunor fapte arhaice111
graiurile elin sudul Moldc1Vei
40.Dată fiind productivitateasufixului-aş în limba
35Studiereapropriu-zisăIl acestui asped, in diferite graiuri populare,mai
cu seamă in ceea ce priveştevechimeasa, merită toată atenţia cu atît mai mult
cu cît nici origineasufixului·ac nu este încă clarificatăpe deplin; vezi, mai
recl,nt,}'inuţaHasan,.ln legăturăCiteti.mol.ogia
sufixeLor'
..ac, ..ee-, -ic, -oe, -ne şi
-ag, -eg,ig, -og,-1tg,in SMF'CVI, 1!J7.2,
p. 44--45.
36VeziDLH,litera M, S.V,
37ef. DLH,litera M, s.v.
38O dată eu lipsa din dicţionara lui mmpaş semnalămindicareacategoriei
gramaticale"s.n."pentru rmnpagin,evidento greşealăde tipar.
39Ci.V. Arvinte, TerminoZogia
exploatăriilemnuLuişi pLutiiritului,
în "Studii :şicercetăriştiinţifice",Filologie,VIII,fasc. 1, .1957,
p. 1(i3.
40Caracterularhaic al suduluiMoldovei,ca unitate lingvisticăcu trăsături
distinctein cadrul subdialectuluirnoldovenesc,
a fost susţinut şi argumentataUl
din punct de vedere istoriccît şi pe baza faptelor'lingvistice;vezi, de exemplu,
Iorgu Iordan, Lea:iculgraiului din sudul Moldovei,p. 187, GheorgheIvănescu,
Problemecapitale ale vechiiromâne literare, în BIFR, Iaşi, voI. XI-XII, 19441945,p. 11)8-·178,
340,a99,AL ROS!etti,
Istoria HmbiiT()1nâne,
II, Bucureşti,1962,
p.87-91.
9-. Anuarul
de lingvisticii

1,10
veche,frecventadorival.ela.r
arhnicaa graiuri10rdintr-o
tei idei al' putea fi cilat
Cepriveşte
acţumii
rcf'erirnşi
scrvatoare
5.2.Pc
l.inqvisUc
.f?:raiur.Îlc
tobas, IL
prezr-n
ta
pâ.nli().s(3,1"
pasibilitatea une:1.(',",alu1'1,
Jflfluc:rrţa
graiurilnr de
ne'iti
sud, s,a vorbit.
scmmficativeste
'fjcc:astă
C1.1In sprijinul accsl('j
1îpuri
virnc (de cxernplu,gona,;_!
din Dobrogei!,
d.rnuuitivo[2,2.])apar' în localj,tdtielin sud
sernnn'J.aih
din nordul Moldoveişi din Oltenia,
prezenţatransilvnuenilor
45.
p\)t
I-Jeg"fitura
dintre!'I'ransJIvania
"]}'1c:1d()\i'cisc
şi cu zonele din
la C':1!:'t.; referit rn.ai
se poate stabili şi
în ceea ce priveşte celelalte
lingvisticepc CiJ]'eIo-an: luat în
lipsa sau inlocuireasufixului'(JŞ
[;1.ff:ixc
(:U,2,),
(il!
Pentru zona,
sud-vostu!
gistrute derivate C:;lm.et.raş,
se poate 'vorbi
pc caleacontactelordatornic,in primulrîn\:L,'vccinfi),iiţii.
suu-estu]Moi"
5;3.l nvconcluz!e,pcntru a explicapreferinţa grniurilor
dovoi,pentru derivareacu .,.Q,,?
trebuie i;.inern)ea.lna
eJeun f;:lpt.ml.ern
.. CO''1servarea unei tendinţe a
vechi
va pute::}Ji
în arii Ti1'aI
întinse, dar care a f'ost, c\?eny,l.l'aI,
jrlLi.rit{l
c'j!.':
conL<lc1,elc
Jin;,S'\risU(:evorbimuit
tori ai 'unor
uri di.cl'I'rnnsilvuruu,unde
cu aCf:stsufix
mai activăin raport cu alt.eprovinciiT)Oat(
îi usor dovedită.
Dusigur,
sub toate aspcctelen gJ'ai'Lu:Hor
din
<:on-·
va aduce fapte noi
iiccste contacte ]irw;visticC,'
tribuila.o caracterizare::
IfHiÎ
ti subdialec'culu:i
ll'lDidclv(:n":S!l:.
,ilMenţioniîrn
Jui "CiŞîn
în legătură cu
pentru
o]J.cit., p, ll4),
tip
op. cit.),influenţecarr S··dU
exercitatcu
42Acad. 1. Iordan. in L,e;T;cul
gT'olulvi.
ciază că aceasta există intl'''O
enţa
lfIunLt'n
eşti.
Sextil
L'inlba TOTnân,{)
44In legăturăcu
şi dincolode Prut, vezi
1921,p, Ii, 1. Diacon.u,
recent, informa1,ii
preţiouse,referitoaTela <lccst
Bîrsei,I, Bucureşti.,
1972,]J. 215-210.2:liî; d. h,
4:,Cf.SextilPuşcariu,LimbC1
TornâT/Ci.,
1,Il ::09,

DERIVATE
CUSUFIXUL
-aş îN GRAluRrLE
DINMOLDOVA
L:r STA
cuprinzindpunctelecitate din reţeaua NJU,R.Moldovaşi Bucovinaşi localităţile
cărora acestea le corespund,Se indică localitateaunde s-a făcut ancheta (unde
estecazulcomuna)după judete.
Vaslui; t115,Muncelu(Glăvăneştij
; 61G,Bâcani: 625,Stoişeşti(Bancaj: {j26.
Vctrisoaia; 627.F'ălciu; 628.Epurerrl; 6:W,Pruntişeni(Grivitaj; 631.Cirja (Murgoni); G46,Belceşti(Iveşti),
Galaţi: 630,Beroşti; 6:12.Suceveni: 63:1.Oancea: 634. Vîrlezi; 6:35.Fîrţănosti; 636, Cuca; 637. Frumusiţa: 638. Odaia Manolache(Vînători); 639. Bruniştca; nu. Pechea: 642.CostacheNegri; ti43.Cudalbi; 6014.Corod; 645.Adam
(Drăguşenij
; 647. Ptiponeşti; 648.T'ălpig! (Ghidlgcnij
; 649. Matca; 630. Lieşti:
652.Umbrăreşti; 654,FurceniiVechi(Cosrnosti)
; 655.Ionăseşti(Nicorcşti),
Vrancea: 653. Mircestli Vechi.(Vînători): G5G,Horuocea
; H58.Păuncşti:
6C)1.
Străoane; (;60,Boloteti; 661.Mera; 6613.
Negr-ilcşt!
(Hirseşti); 667,Nistoreştl
;
668.Ncrcju; 669.Soveja.
Bacău: 657, Borsunl (Cototăncşti)
, 663. Pralea (Căiuţi): 6G4,Caşin; 670.
Birja (Oiluz).
.
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