
DERIVATE CU SUFIXUL -aş (ă).IN GRAIUIULE 
DI:\; SODULlVIOLDOVEI 

DE 

[rUINA HHEi\I'CA 

0.1. înregistrarea şi explicarea aspectelor regionale din domeniul formării cu- 
vintelor,în speţă derivarea cu sufixe în grai urile dacoromăne, nu au constituit o 
preocupare consecventii a cercetărilor de specialitate 1, care s-au ocupat mai ales 
de fap',e ce ţin de nivelul limbii Iitcrarc. ". 

In cursul ccrcetârilor dialectal« au putut fi rornarcate însă deosebir-i in ceea 
ce priveste derivarea, de nntură S{l fic interpretate ca trusăl ur l specifice unor zone 
lingvistice 2. 

Aspecte carp au fost mai puţin studiate în lucrările de dialcctologie sînt răs- 
pîndirea geograficil a .. sufixe] O!', variaţia în ceea ce pr-iveste produotlvrtatr-a lor şi 
concurenţa carp m'e loc între diverse sufixe cu aceea.'ii valoare în diferite grai uri 
populare 3, 

0.2. In ceea ce priveşte rcpadiţia geografici.i il derivatelor cu -ti« in graiurilc 
clacot-omânc, s-au fiicul aprecieri care pot fi considcrntr-, cel puţin aparent, contra 
dictorii. In urma consultări! unor materiale dinlcctalc (irlţiomplete), Ee. Ionascu 4 
ajunge la concluzia C[l nu se poate vorbi de "preponderenţ<f lui ··aş [nume ele agent] 
într-o regiune, ei de păstrarca unor cuvinte invechite 'diverse regiuni" (Op. cit., 
p. a:l) şi consideră llcllltCll1eiatii părere-a (lupti care cu ,·aş ar fi mai rris- 
pîndite în Transilvania decît în restul. ţ.[lriL Pc de Hilel parte, urrnăi-md un bog.rt 
mntcria] Iingvistlc existent in I\.LH şi în volumul ele Te;l:te dia!ect:ale p ubl.i cat ele 
E. Petrovi cl. V. Rusu ajunge la concluzia di mai mult ele 50"/0 elin numărul 'de deri- 
vate cu -ClŞ apar în 'I'rrrnsi l vania 5 

1 Vezi G. Ivanescu, Fornutrcti clivintel.or in limba TOTluÎ.rul, LR, XIV, H1G5. 
nr. 1, p. 32·-3:), of'. şi Magdalena Poposcu-Mar in, Din i3toria derivării cu sufixe 
în limba română, LR, XV, 19()6, nr. 1, p. 41, 

2 In ultimul timp, il reţinut atenţia unor cer-cetători derivarea ClI prefixe, 
vezi, 1. Rizcscu, Preţixel.e 'reqimwle âaeoromâneşti zil- şi âo-, în SMFC IV, J9G7, 
p. il1---;16,F'Iorica Ficşinf'scu, Prefixul regional rzil-, în SMFC V, 19G9, p. 9--15. 

2. Valeriu Rusu, In l.eqâtur<l cu âerirarc« cu su.fixe în dacoH17nân(l, F'D, IV, 
]fH.i2, p. 257; au apărut pînă in prezent unele studii referitoare la sufixul -ue : 
ef. Ll.lcl'cţla Mareş, Hcpartiţk! geograjidi. (( 811jb'u.hti. ·'1l.c(il), în SMFC, VI, 1972, 
)J. 89-fJ6, l. Faiciuc, De1'ivate cu suJi:r1l1 diminutival -1/(' în 2Hararnureş, eL, 
XVII, nI', 1, 1972, p. 9D-IOfJ; eL şi /\urelia Stan, O problemâ de ontroponimie: 
deriV(lTea cu slIji:r:e diminutivale a ]Jrenume[or' din ALT?, eL, IX, 1964. nI'. 1, 
jJ. 97·-108. 

4 Vezi E:eaterlna ] onaşcu, SlIjî.re[c ··ar şi -aş !.((numele ele agent, in SMFC, 1, 
1 f);i9, p. 77--84, 

5 Valeriu HLlSU, OŢl. cit., p. 2G:1, 
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Ocazional, utilizarea sufl xulu! -aş ca particularitate deosebită în ceea ce pri- 
veste formarea dimirrutivelor 11 fost menţionată pentru subdialectul crişean (, 

Adăugăm că prezenţa derivatelor cu sufixul -aş il fost remar-cată şi în ,graju- 
riie bănăţene, fără a constitui 1n51'1 obiectul unei discuţii speciale 7. 

0.3. Pentru grai urile din sudul Moldovei, de o funcţie specifică a suf'i x ul ui -aş 
a vorbit acad. Iorgu Iordan, care a semnalat, din fostele judeţe Ter-uci şi Covurlul, 
derivate exprimînd originea locală a unei persoane de tipul cucaş, mătcoş, poiendş, 
măstăcă.naş, stOicitflClŞ, pornind de la numele de localităţi Cucu, Matca, Poiana, Măs- 
tăcani, Stoicanl a. 

(lA. Prelucrînd materialul lexical din textele dlalectale înregistrate în c.rrsul 
anchetelor- din sudul Moldovei, pentru NALR. 1\foldova şi Bucovina, am remarcat 
frecvenţa apariţiei în vorbire a unor cuvinte, derivate ('U -aş sau cuvinte inanali- 
zablle cu finala -cş, Avînd în vedere observaţia acad. Iorgu Iordan şi urmăr-ind J'l'- 
partit ia geografică a Iocalitătrlor in care au fost notate aceste cuvinte, am putut 
constata că ele se grupează, eu precădere, în regiunea de cîmpie dintre Siret şi Prut, 
şi Illi în general în sudul Moldovei, formind o arie sud-estică . 

Pe de altă parte, exemple asemănătoare apar mai mult sau mai putin sporadic. 
Iără a forma însă o Brie propriu-zisă, în puncte care se situează în sud-vest, într-o 
zonă imediat învccinată cu Transilvania. 

Pornind de la aceste constatări, în cele ce urmează, ne propunem să examinam 
diferite categorii de derivate cu -aş întîlnite, pentru a stabili in ce măsură există 
o preferinţă pentru sufixul -aş şi, totodată, pentru a încerca să explicăm cauzele 
acestei tendinţe active in sistemul de derivare al gr aluri lor din sud-estul Moldovei. 

1. Materialul lexical selectat reprezintă cuvinte sau forme noi, neinregistrate 
în izvoarele Iexicog raf'loe cunoscute, termeni învechiţl şi rari, cuvinte atestate pînă 
in prezent în alte arii lingvistice, precum şi cuvinte cunoscute, care au sensuri noi, 
neatestate, sau care sînt înregistrate în dictionare, fără CI li se preciza circulaţia. In 
analiza lor, vom folosi, alături de dictionarele româneşti existente, date cuprinse 
în ALR şi în volumul de Texte dialectale, publicat de E. Pctrovici (Sibiu -- Leipzig, 
1943), referitoare la aceeaşi zonă, comparativ cu cele consemnate în alte grai uri da- 
coromăne. 

1.1. După valorile cu care apare folosit sufixul, exemplele înregistrate se pot 
grupa în două categorii: derivate cu valoare de nume de agent sau înrudite ca sens 
cu numele de agent 10 şi derivate diminutivale. 

1.1.1. Din prima categoric se evidenţiazll,în primul rînd, cuvinte şi forme noi, 
nea testate în dicţionare: 

- chiriaş S.I11. (pct. 647, 648, (57) 11, 'cărăuş', iaţăde chil'igiu, forma obişnuită 
si încetătenttă în Iimba comună (care apare notată, ele exemplu, în pct. G'15) ; 

6 L Cot eun u, E/.em.ente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, 1\)61. 
p. 111; în legătură cu importanţa lui -aş ca sufix diminutival în limba română 
l iterară, vezi Magdalena Popescu, Sufixe productive şi neproductive, în SeL, IX, 
1958, nr, 2, p. 255. 

t Vezi Lucian Costi n. Graiul bânilţearl, T, 1926, Timişoara, p. 32. 
8 Vezi Iorgu Iordan, SufiJ:ele -cr şi -(JŞ 'indicînd originea Locală, in "Arhiva", 

XXVflr, 1921, p. 25fJ; cL şi 'Toponimice (Suji:'Clll -ar cu funcţiune locală; Suji:rlll. 
-aş sinonim cu om), în 131'h, ITI, lf)3G, p. 1.5·i. 

9 Limita ele nord a ariei la care ne referi ni este oarecum relativă, întrucît 
reprezintă limit<l nordidi a zonei· din sudul Moldovei, ancbetată pentru N ilLR. 11,101- 
dara şi Bucovina, pe linia ]oca1ităţilo]" Caşin, Bîr1ad, FMciu (vezi harta 1). 

)0 Pentru accepţia în care folosim termenul, 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, Categoriile semantiCe: create de sufixuL -ar in limba ro- 
mână, în SMF'C, III, 1(Jii2, p. 14a--145. 

T1 Pen tni corespondenţa dintre punctele cariografice din reţeaua N ALR. 
Moldova şi .l3ucovina şi numele localităţilo!' respective, din zona de care lll' 
ocupăm, vezi lista localităţi]ol' de la sfîrşitul acestui articol. 
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- cnţitâş s.m., la plural (pct. (58) 'cutitar", dat ca termen de poreclă pentru 
locuitorii din Păuncsti, este cu atît mai ncobtşnult cu cît există posibilitatea con- 
tuzrci cu dirninu tivu l cl1.ţitaş; 

- cucâş s.m. (pct. 63f,) 'locuitor' din Cuca' şi mătcaş, -ă s.m .. şi f. (pct. (49) '10' 
«uitor din Matca', semnalate şi de Torgu Iordan (cf. 0.:3.) constituie, după părerea 
ilutol'ului, cazuri speciale în care -aş îl înlocuieşte pe -ur şi este sinonim cu acesta 
(cI. Bph, p. 157) ; cu aceeaşi valoare, s-a înrr-gtstr at odăieş (,,,.odâiClŞ, pet. G:3B) 'Ior-ui .. 
tor din Odaia Manolachc' ; cf'. şi ll'oienâş 'locuitor din Traian', (jud, Brăila), Înrc- 
gistrat, ocazional, în pct. 639. 

- stingâş, ·ă adj. (pct. G5G) 'stîngaci' apare de asemenea neobişnuit în raport 
cu Iorrna in -Clei din limba literară; 

.-- aripâşc'z s.I. (pct. (48) "oaie care are obiceiul sâ umble întotdeauna la mar- 
ginea turmei' ; pentru aceeasi noţiune apar si nonimelc aripâtică (pct. fJ:35) şi aripâl- 
niţd (pet. (28), de asemenea neatestate (cf. DA, 5.'1. arÎIJi'Îl'iţ:â, "derivat prin sufixul 
moţiorial -iţâ, dintr-un substantiv ipotetic • aripar < aripâ .+ .. ar"); 

 scurmaş s.n. i p1. (pot. G:15) 'partea de jos a piciorului, la găin[t (care, In 
ci nătui t, se taie cu tot cu gheară)', derivat verbal, indicind un obiect concret; ca 
derivate sinonime, 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, seunnae s.n. (pet. 
sso, li:ll, 634, (45) ; 

- sjertaş s.n. (pct. 625) 'pahar de un sfert de litru'; cf. şi sţ erta] (pct. Gal) 
'id.' Paralel, s-a notat şi un sinonim, tot neatcstat, derivat cu sufixul -cr, sjeriar (pct. 
(i25), la acelaşi informator; 

- urdâş s.n. (pct. (28) 'un fel de balmoş dln urcEi şi făină de porumb, fier te la 
un loc, cu ceapă tăiată mărunt' ; pcntru sens, vezi UTilul' Cun fel de mîncare din unt 
şi urc1ă sau elin tu'dă i jintuit, fierle la un loc'), înregistrat destul ele frecvent, în 
nord-vestul J'vfoldovei 13. Terrnenul unIClş este consemnat în grai urile bănăţene ca nume 
de unealtă, cu sensul "măturişca cp se foloseşte la mestecarea zărului cînd S2 fierbe" 
(cI. Lucian Costin, i.bid.); pentru această noţiune, în sudul Moldovei se folosete 
frecvent termenul vrdâr ii.n. (pct. GIG, G27, G42, G.50, G52, GGO, 6(4), derivat cu sufixul 
. ar (v. i DM, 5.'1'.), sau urc/aci 5.n. (pot. G:J3), eu sufixul -uei. 

O noUl specială este daUi de prezenţa llnOl' cuvin te cu ,caracter .învechit sau a 
unor forme considerate rare: " 

- schimb aş s.m. (pet. (43), derivat din schimb + -aş (c'ţ .. DM, S.v" «în v.») , tem{t 
care reprezintă determinantlll din sintagma sinonimid\ căliifl'aş cu schimbul, înre- 
gistrată în aceeaşi arie (pet. (49); pentru sens, ef. DA. 5, v,J elilăra.;: ; 

- ilotira.;; S.111. 'marinar' (eL DA, S.v. frotH(lş), 110ta,( :ln ALH, serie 110UC\, voI. 
IV 14, h. 954, in pet. 605 , 

- pontaş 5.m. '(ţăran) iobag' (ef. DM, s.V., «în v.») /inregistrnt tot în 1T2, h. 88:l. 
în acelaşi pt1nct 605 ; r' 

- zi/aş s.m. (pct. fi15) 'muncitor angajat 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 localitate din 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, consemnată ca specifică pentru Transilvania (vezi CADE, Scrib an, 
D., s. v.). 

AdLtugi'im aici variantele conlicâş s.m. (pet. (28) fii ('onocaş (pct. G29, (8) pentru 
co71.ăcar (eL DM, s.y" reg.) ; vezi lii conocăşie s.f. (pct. (48) 'oraţie de nuntă.'. }'orma 
('o71.o('aş, (cu indicaţia "Mold. sud." la Scriban, D., s.v.), este notate'! în ALR II (vezi 
MN 26!lO, p. 82) în ]Jet. 605 ; celelalte răspunsud înregistrate sînt derivate cu ·-ar: 

12 In limba română, sufixul -H. este an-alizat în strînsă legătură eu -aş, 
vezi G. Paseu, Sufixel/? româneşti, Bucureşti, j91G, p. 3fil; ef. Elena Carabulea, 
Suji.:ruL -uş(ă), .în SMYC, II, Bucureşti, 1960, p. 207. 

13 Vezi V. Arvinte, D. Ursll,M. Bordeianu, Glosu/' reqiona/., Bucureşti, 
lDGl, S.\'. 

14 In continuare, folosi1n ahreviaţia 1l2, indicînd numai cifra hărţii res- 
pective. 

1J In reţeaua NALR. Mold01XL şi Bucovina îi corespunde punctul G54. 
10 Vezi V. Ar-vinte, D, lJrsu, ]\{, Bordeianu, o]J. cit., s.V. 
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cO/Iocâr, In nordul Moldovei (pct. 5]4), eolăcar ,;i colocar, în Transilvania (pct. 1<11, 
2.3:\ 250, d. MN 2G92, p, 8:,, pct. 157). 

Alături de cuvintele noi i termenii învechi ţi sau rari, se remarcă un număr de 
derivate în -aş C11re sînt atestate în alte zone lingvistice. indeosebi în 'I'ransil vania 
i. mai rar, în Banat, sau in diverse puncte din alte arii : 

'- g-fo]Jâş s.m. este înregistrat, de obicei la plural, deosebit ele :frecvent (pcl.. 
fi:):l, G37, G45, fi4G. 1347, fHB, G4D, (55) ; întrucît pentru gropar nu avem nici o atestare, 
forma în -os pare cea exclusiv folosită în vorbire. în graiuriIe din sud-estul Mo ldo- 
vei. In alte Iocali.tfiti. s-au notat diferite alte smonirnt- ; inqropiitor, grohnicer, ciod'u. 
Varianta gro]Jaş apare în Transilvania 17 (în ALIl II, h. 172, pct, S.3:!, cf. şi pct. S:lii, 
învecinat, din nord-vestul Olteniei). paralel Cll alte derivate de acelaşi tip, ca el" 
exemplu gromniţ,aş (În ALB II, MN 2712, p. 89, pct. 102. ct. ALBT, pct, 102, p. (6) 
i qropiţas. (vezi Graiul nostru, II, Bucureşti, 1908, p. 110; cf', CADE, s.v.). 

-- cti.mâraş s.m, (pct. (i25, ii2B, 6.34, (;36, G:l7, G45J, cuvînt învechit în limba co- 
ruuna, apare frecvent cu sensul 'flăcău ales de ceilalţi ca să adune banii cînd se face 
hora sau cînd se întovărăscsc pentru il umbla cu urntul (şi cu vălăritulj' ; cf', şi că 
'milTilş'ie s.f'. (pet. 02B) 'grup de flăcăi condus ele un cilmăra$, care umblă cu uratul 
sau cu vălăritul'. Cu un sens apropiat, cuvîntul este atestat in Transilvania (vezi DA, 
s.v, ,.unul dintre feciori însărcinat de ceilalţi să păstreze la sărbătorile de Siln Vl\sii, 
cheile cămări i în care se ţin c.olacii, rachiul etc.", «Şomcuta-Maro») ; 

- 90naŞ s.m. (pet. G41, G4G, 647, (55) 'hăitaş (la vînătoare)'; forma este con- 
siderată învechită (el'. Scriban, D., s.v.) si rr-gionnl ă, {'U circulaţie în Transilvania i 
Moldova (el'. DA .. s.v.). Este interesant de observat cii În II 2.' h. 727 ţ qonaci}, în pot. 
(j()5, ca răspuns la intrebarea anchetatorului, informatorul a declarat că nu există 
termenul intrebat; În schimb, gonaş estp notat, :!'l'ecvent, în Banat ([let, 2, 2\J, 27, 
47, 76), în Transilvania (pet. 105, 2.35), în nordul Moldovei (pct. 414, 514) 0i în Dobro·· 
gpa (pet. (82) ; 

- lii.tllrâş s.m. (]Jct. 6.3,1, 635. G;H), de obicei cu valoare aeljectivală, a fost În- 
rE'gistrat, la plural. ca substantiv COl1etet cu sensul "cele douii lemne care se pun 
peste capete'le cUl'mezişurilol' la carul de cltrat fîn sau grîu", atestat în Transilvania 
(cI. DA s,v.) : izolat, il giisim notat în nordul Moldovei (in II2, h, 6:3, pct. 320) 18, în 
sud-estul Munt(niei (- , pct. 7(5) 'ii în sudul Dobrogei (- , pc!:. DB7), într-o situaţie 
asemăniîloare cu yonaş 19, In celelalte puncte s-a notal, mai feecvent, terlllenul druu(i), 
care apare i in ]Jet. fiO:'i ; 

- plutaş S,rll. (]Jet. (;28) 'specÎp de plop, el! crengile in părţi' nu arc o situatie 
clarii în privinţ.a circulaţiei (vezi Scriban, D" s.v" ,·,Munt.,,; eL ])1\1, s,v f{lrfl incli- 
Cii ţie). . 

J\Ienţionăm, în sfîrşit, efi () serie de derivate obişnuite cu -aş, din limba COlYlUnel, 
au fost notate cu sensuri cleos(.JJ;le, nesenmalale pînă acum În lucrările lexicografice 
curertic : 

- pi'fr·tâş s.m, ([Jet, 04:)) înregistrat, .la plural, cu scnsu!'fJ.ăcElU care pEitesc in· 
trarea Ia hori"t'. În opoziţie CLl eilmârilşul. care conduce şi or'ganizează hora; 

-- lIrmâştl s. f. (pCl. G5fi) 'oaie care are obicei III de a rămîne totdeauna la urrna 
turmei' (ef. CADE, s.v, llTmr11"f!lnic, 1Lr71Hlrctic); tol cu acelaşi sens el fost înregistrat 
codaşă s,L (pet, G:11) ; 

.. ,-. jnmtaş S,111, (pct. (47), la pl.ural. cu sensul 'rachiu foarte tare (obţinut la în- 
ceput sau fiert a doua oară)'; în aceea.<;i localitate apare fruntar 'iei.', derivat cu -(11' 
(pentru o nuţ.junc apropiatii, gflsim inregistrat termenul limpezaş 'rachiu distilat de 
c!owl ori', în Transilvania; ci'. ALRT, pct219, p. (0) ; 

.. urmaş s.m. si p1. ([lei. (47) 'rachiu slab care curge la sfîqit, poslete' ; 
,-- câlârâş S,111, (pct.. G44, G55, I);iri) 'cep, viţ{t scurtat{l la doi-trei ochi care se 

]as[\ de rod', 

11 O întîlnim. ele ;:semenPH. la SIav.ici în contextul "gropaşii slobozi!'i'.! cos- 
ciugul în. grO[lpi{", din nuvclaPăd'ureanca cf. Ion SlavicÎ, {)pere, L Bucu.reşti, 
1%2, p. 2fl1. 

18 Cf. şi V. Arvinte, D. 11r8u.1\1. Borcleianu, op. cit" s,v, 
i9 Asupra semnificaţiei prezenţei derivatelor în -aş în aceste zone, In car'c 

ne vom referi )i în continuare, vezi 5,2. 
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unele 

tăiate »ont ru 
sau cc;lf.ll rei. 

agent propl'i u-zi se, de 

Datil fiind tendinţa de il crei! cuvinte noi cu sufixul -GŞ, care poate fi s.upri ns.; 
])e baza cuvintelor discutate in paragrafele anterioare, credem Ui în cazurile de mai 
sus avem de a face cu o derivare propr+u-zisă (ele la substnntivelo parte, cotulii, 
frunte, lIrmt'i şi de la adver bul, respectiv adjectivul. că.I(11'e), în graiuriIe din sud- 
estul Moldovei, i nu de îrn bogătiren cuvinte-lor jJ(lrtaş, cotlus etc. cu sensuri noi. 

1.1.2. Formaţii dimlnutivarc (vezi 0.2.). Somn alam urmâtoarclc Iorme, ne-în- 
n,gistrate în dictionaro : 

copilaşiI S.L (pct. (56) 'fcti ţă ele 12 ani' , 
- !ă.ngrLuaş s.m. (pct, (44), elim. al lui ţînCJâu. 'biiie\andJ'u' : 

Urţu.uaş s.rn. (pet. (47) 'uriel de un an', dirn. al lui t.irţiu 'br-rbe« între eloi i 
trei ani' : 

- burloiâş 8.11. (pct (58). elim. al lui hUrllli 'tcuva mi61, uluc prin care se 
sUlrgr, mustul din jgheabul1n care se storc strugllrii' ; 

-- eollurâş s.m .. la plural, (peL 1;15) 'felii. bUC'i\ţi subţiri ele 
Ii:dit'. elim. al lui colt, neobixnuit faţii de Iormclc consornuatc, ""IIle(),' 
(eL DIvl. s.v.), 

Pot fi [lcliiugatc, fftri să fie ('<:Izuri spcci Iirc în ZOl1,_l la ('(lrc ne 
forme regionale. atestatc, pentru care în dicţionare nu se precizcaz;'l 

hnmborâş S.I1. (pct. (;;"]2), eL DA, CADE . s.v. ; 
-- ophelâş s.n. (pet. 629. G4G) 'plapun.loara pentru nOll-nilscuţi. cI. lJLH. S.I· 

cu i n dir.aţi a «Prin Mo ld.» ; 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. (pcL 65\»), elim. al lui pQ.l'coi 'gdlmadl de fin', ef. C/\.DE, s.v. 

Intr-o situaţie c!eosebiUi, în parte. fiind eliminutive numai ca fotmc\' f{\dl il 
avea i înţ.eles diminutival apar: 

- iepuraş s.m. şi pl. (pet, G:lG, (;44) 'fî:;de ele carne macr{l de lîngă şira spl1laru 
si ele pe coaste (la porc)', eL DA, CADE, s.v., f{lri indicaţii privind aria ele circu- 
laţie; cu acelaşi sens, iepure este atestat în D/\, cu indicaţia "Ardeal. Musc:c'1"; 

__ o ciodinâ-/i 5.P1, 1. (pct. (j(H. situat în sud-vest) 'ponunb sem[mat des care se 
taie verde pentru nutreţ, ciolomadii', 5(,nS neatestat. .2. (pet. fl2;J) 'nurne al llllUi 
arbust neprecizat (În :forma de tufe lrlm'i)' ; cu un sens apropiat, cuvîntul este în·· 
registrat şi în Transilvania (el'. DA, 5.'1.). . 

2. Derivatele prezentate arată că. in graillrile IllOlcloveneşti elin sud-estul Jvlol- 
dovei. sufixul -il.) este frecvent şi adiv, ocupînd un loc p!':iVilegiat în sistclnul de 
derivare. Pc lîngă aspectele divergente. constatate în l'ill)().H cu limba literaril, se 
remarcă sfera larg{l de acţiune il sufixuluL Jlrin folosire;h sa cu diverse valori Jn 
cadntl unor categorii lexicale deosebite intre ele. 

2.1. Frecventa cea mai mw'c se COllstat1 la 
substantive lHllnc 'de JX'l·soanc. 

2.1.1. Cazurile pentru care se poate Jace comparaţia cu sufixul din limba lite- 
rarii sau Cu un tip obişnuit ele derivare, existent în li III bel. pun 'in evidenţ;'l eJi·aş 
este prPIerat în special lui -ar, suJix de asemenea vechi. sau -CI' (vezi grupa:;, 
conâcaş, zi/aş). uneori chiar în situaţii care pot da naştere la confuzii (vezi cuţitaş). 
Evident, accast{l preferinţe! nu exclude existenţa derivatelor în -ilr, cu aceeasi 
valoar·e. Derivatele ele tipul cucaş, mătcaş, odăiaş, troienaş etc. constituieindic\i 
elocvente cu privire Ia productivitatea SUfiXLlIui (in cursul anchetelor' din Mol- 
dova, a mai fost inregistrat un singur derivat de acest tip, comunicat de 1. NutrI: 
sulitaşi s.rn.pl., pornind de la 11.U1nele localitiiţii Suliţa, jud. Botoşani, din nord 
estul provinciei, caz în care poate fi invocată însă legiltura CLI dcrivatul obinujt in 
"aş ele la apelativul suliţr1), in unele cazuri, -aş apare în loc de -aci (vezi stîngaş;' 
sau in loc de -CJiu (vezi chirirLş), aufix mai nou. 

2.1.2. Cfi avem de a face cu o problemă specială iI lui "aş, in sistemul local al 
deriviJ.rii numelor de persomle, ne-o indică lipsa sau înlocuirea sa eu alte sufixe 
tocmai în cazul unor derivate obişnuite în -aş, termeni eaTe, ele regulă, sînt ince- 
I:ăţeniţi ca atare şi în Limba literara. 

20 COmUnic2llYl cii olar cu acest sens este :frecvent in sudul Moldovei; el nu 
apare în DLR, litera 0, s.v. olar, fapt care face ca oLăTaş sa fie explicat neclar 
sau, cel puţin, incomplet: "De la ol, ef. olă.reţ 1", ibicZ. 



120 nOIN'A HHEAPcA fi 

Au fost Jnrcgistrntc <li ferite formaţii corcspcndcnt« CI1 sufixcle -rrr, -aci, -o c 
sau -(ijtor pentru derivate In -aş: 

- [cosaş:J cosdr S,In, (pct, fiH), cosâci (pc-t. G5G), cositor (pet. (52), Pen Iru 
prezenţa aceloraşi Iorme in grai uri din alte provi nci i vezi, în ALHM, serie nouă, 
vol, T, h. :36, cosaci În sudul Transilvaniei. (]Jet. 1.30, 1'12), eL cusac-u, pct. 010 la aro- 
Il iăni, cusac, pct. 012 la meglcnoromăni, cosit6r, formînd o arie aproape unitară, în 
Oltenia, in punc.tcle Tnvccinntc din vestul Munteniei şi , izolat, in Banat (pct. 29) şi 
in sudul 'I'runsi lv an ic: (prt, 182, paralel cu cosaş), cosâc, 'in Banat (pct. 2); 

{gonaş:J f!onâci 71 s.m. (pcl. 641), gonâc (pct. 644, (56); prin comparaţie 
vezi şi [Junit.or 5.111. (pet. fi39) cu sensul, nea tcsl.at. 'jucator care aleargă după cei- 
lalţi, ca să-i prinda, la jocul de copii «De-a jJr111selca·; ; în II?, h. '127, intilnim 9c!Tloci. 
în sudul 'I'rnnsilvrmici (pet. 1.30), în sudul Ol tonici 812, fl[)(J) i în sudul Do- 
brogei (pc!. 9(7), gOllâc în sudul Olteniei (prt. B7Ci) in sud-estul Munteniei (pet. 
72.3), [lOIli(OT în sud-estul 'Transilvaniei (prl. )D2) ; 

- [UrIaş :] tir/âei S.II1. (pe1. 1,;-;4) ; 1n IT2, h. :l!!I, pct, 605 ; 
- [ l un u-as t] IUTI/râr, notat in Il?, h. Bli), pct, 603; apare şi in Transilvanin, 

C'ri';ilna (pct. IA, 1:30. 141, :nU), în sud-cstul Munteniei (pct. 723) şi in nordul Mol- 
dovei (pot. ;W:), în Iorma hmtriâri), 

Se rcrnarr;a. de la inceput, C{l derivatele În "ar, .. ad, -cc sau .. ( i ttcir apar+î» 
ace !ca şi zone lingvistice (uneori in acdeCişi jJllllclC' ele pe htll'ţilc ALIl) în care s-au 
notat derivate car act c ri s t j c c cu -aş (1.1.1.), ceea ce întăreşte ideea că folo- 
sirea acestui sufix poate fi pusă, în graiurile respcdive,in corelaţie cu "evitarea" 
lui (raportîndu-ne la o "normfl" a limbii comune). 

In sud-estul Moldovei, cele două categorii de derivate sînt notate uneori .in 
aceleaşi puncLe (vezi ('oşar, 90nac, câlârCLş, ţăngâuaş, iepuraş în pct. 644, Luntrar, 
tîrlaci, Jlotiraş, pOTitaş în pct. (i():) [654], casa ci, gonac, stingaş, urmaşâ, că Lărc!.? , 
('opi!aşă in pet. 656, gonaci, gonaş, în pc\. fi41), 

2.2.1'e lîng{l numele cle agent, sînt prezente o ser.il' de substantive şi adjective 
rolosite cu valoare substantivali'l, din diferite alte categorii lexicale: nume ele 
animale i părţi anatomice ale lor, nurne de obiecte şi instrumente, lJLlme din do- 
meniul culinar sau nunw de planle şi pftrţi ale plantei n l<:xE'Hlple ca adpaşă, 
scurmaş, sjataş ,'ii luclaş atest<'tîn mod special puterea de derivare 'ii producti·- 
vitah'a 5ufixului. O situaţie aparte au li.rnwşâ, codaşd, lâtumş, frtlntaş, urmaş, 
folosite ca nume concrete, spre deosebire ele .limba litcl'ară, în care apar î'lt1'e- 
buinţale mai ales cu caracter abstract. cn acljecLi ve. 

Şi la aceastel categoric de dCI'ivale se renlarc{l concurenţa lui -aş cu alte 
sufixe, in special cu -(11' (vezi sjertaş - "jertar, frll.ntaş - jrHnia1', cI. aripâşâ; 
derivatele paralele pot avea valori diferite: unlaş - unim) şi cu -ac (scl1rmaş - 
scunnac). O problem[l apal'lc, nUlllai selllnalai<'tlna.i sus, este relaţia .. <li! : -aj 23, SLl fix 
mai nou (sfertaj-- sfertaj). 

2,:l. Datorită faptului cti materialuL înregistrat în anchetele din Moldova este 
destul de sărac în ('c('a ce pl'Îveşte dilninutivcle, nu se pot trage concluzii cu privire 
la rolul lui-aş climinuti val pentru gralurile din sud-estul acestei provincii. 

Cercetarea special[l a IormeloI' diminutival€ din graiurilc la care ne referim 
ar putea dovedi dac{l există o corelaţie între preferinţa pentru -(1Ş formînd nume 
de agent (i celelalte categorii înrudite) şi acelaşi sufix, ca element de formare il 
diminutiveloJ', pentru o anumitEI zonl lingv.istică 24. Analiza trebuie S{l aib[l in vedere 

21 Pentru gonaci ca şi pentru cosaGÎ se invocă legătura cu bg. gonac, eL 
DM, s.v., respectiv bg. kosac, ef, G. 1'nscu, op, cit., ]J. ;351- 

22 In legAtură cu 'acest aspect, ef. Elena Ciobanu, op. cU., p. 143, -vezi ]1 
C:. Pascll, o]J, cît., p . .34.5 şi 11rn1. 

23 în leg{ttură cu 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, 

24 UrmEtrincl, de exemplu, rcpartiţJa formelor dimInutivale cu -(!ş ale prenu- 
me1ol' din ALH n, inventariate de /\urelia Stan (ap. cit" vezi (J,I., p. 1, nota :-! :!i 
tabelul final) avcrn posibilitatea să completăm şi să precizăm informaţiile de 
această naturii: rnajoritatea exemplE'lor se localizeazii în Crişana şi Transilvnnia 
propriu·zisl; GU mai fost înregistrate în sud-estul Munteniei, în nordul Moldovei, 
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raporturile acestui sufix cu alte sufixe diminutivale 2s.Hczultnlcle cercetări j pre- 
zintă interes cu atit mai mult, cu cît funcţia dirni nutlvu la, cu care sufixul -aş este 
prezent şi in dialeotel« sud-dunarene, il constituit punctul de plecare 0i argumentul 
pe baza căr-uia unii lingvişti ali emis ipoteza originii străvechi a lui-aş, explicat 
prin supravieţuirea unui sufix preroman în -Ş-', care a fost intarit apoi prin ele- 
mcntc elin alte limbi (din slavii, mai ales, şi elin rnaghiară) şi care i-au 1{lrgit Junc- 
ţi ilc 26. 

:l. In aprecierea prcferinţel grai,lrilor din sud-estul. Moldovei pentru sufixul -aş, 
pot fi aduse in discuţie cuvin tele Inanru iznbi!« pe teren romanesc, înregistrate conco- 
mitent cu tipurile de derivate prezentate p i na aici. 

:U. In lcxicul rarnr-ter-istic acestei zone se in tllncs« unele cuvinte cu finala·aş 
care pot constitui un model în crcnroa derivatelor, ţinînd seama de categoria scman- 
tiea ('(Ireia ap.u-tin : 

---, com6.ş S.Il. (pct, 620, G46, iH7), .in dictionare cu statut de arhaism 2i, este curent 
in vorbire cu scnsurile : 1. 'cupon pentru rochie care se pune la luminarea de botez 
i se daruiost« apoi mamei copilului'. 2. 'cupon pentru rochia pe care nunii o dă- 
ruiesc miresei' (cu acest al doilea sens. cuvîntul este atostut in DA. s.v .. pr-nu-u fostul 
judeţ Covu rl ui) ; 

-- far6.ş s.n. (pct. Gal), 'un fel de Ir.chizatoarc la unealta de pescuit dcnurnita 
rintH', ncatcstat cu acest sens; 

-- hăWbaş s. (pct. (35)'guUc (mai mare)' ; întrucît termenul nu este Înregistrat. 
în izvoarele Icxlcogrnflc:c. iar et imo logia, nccunosruta. nu este exclus să fie un 
derivat . 

- călb6.ş 5.111, şi pl. (pct. 6:12, G44, (47) 'un fel de caltaboş umplut cu carne 
tocată :;;i orez sau păsat (mai rar ''ii cu sînge)'; numărul mure de variante înregistrate: 
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 calbaşciri s.m. pl. 
(pct. (38) 'osînză de pe burtă i de pe mate (la porc)', ncatestat în dicţionare, arnta 
o mare r-ăspindire a termenului în aceasta zona. Il gc'isinl notat în Transilvania 
i în !lordul Dobrogei (În II2, h. 1124: câlbaş în pet. 228, 284 01, respectiv, gilbax. 
în ]Jet. (82), atC'sUlri semnificative cu privire la circulaţia şi prezenţa sa în sudul 
lVIoldovei, dacă avem În vedere c<.i, pe aceeaşi hal'tâ, în ace<ltă provincie (cu excep- 
ţia raspunsurilor chişdi din pcL 414 "ii trandafiri cu .singct!ifn pet. 520) s-a notat că 
obiectul sau obiceiul Întrebat nu există în localitatea respectivi\. 

Se disting, deci, pe de o parte, lermenii speeifie locali, ('omaş, fal'aş, împru- 
llluturj turceşti cu fim/Ia -aş 2$ şi hiHăbaş cu origine necul1oscutâ, iar pc ele altii 

în Dobrogea şi, jzolat, în sudul Olteniei. In sudul Moldovei IlU sînt atesta te 
exemple de acest tip. 

25 Astfel. elin analiza filcutii de V.Husu, op, cit., p. 261-26:3, reiese că, in 
comparaţie e'u numeroasele derivate în -uţ(ă), care formează o arie unitară in 
partea de vest a teritoriului daeoroll1ân, numărul derivatelor diminutivale eu -aş 
este redus şi repartiţia punctelor, aparent, eapricioasă, De fapt, se poate observa, 
însă, apariţia lor in ariile menţionate mai sus: Crişana şi 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 singur exemplu (buhăiaş). 

26 Cf. Sextil Puşcariu, Dn. IV, p. 1369, Al. Grau!', 01'. cit., p, 86, Al. Rosetti, 
Istoria lim.bii române, vot. nr, Bucureşti, 1962, p, 78; vezi şi Al. Philippide, 
Principii de istoria I.imbii, Ia;:i, 1894, p. 64, 213, 231-232, ef. i Originea rom.â- 
nilor, II, Iaşi, 1927, p. 626, G. Pascu, 01'. cit., p. 369. 

27 CL DM, s,v, cum aş '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 dialectului aromdn, general şi etimo- 
lO[1ic, .ediţia a doua Hugmenk'ltli, Bucureşti 1974, S.V, clLmaş, d. clI.mâşes.f., ibid. 

28 Subliniem acest aspect şi datorită faptului că, alături de elementele slavc 
(hulgrlreşti sau sîrbeşti), maghiare şi chiar albaneze (obscure), citate de Paseu, 
op. cit., în legătură cu originea sufbrului, nu găsim nici Un exemplu de acest fel. 
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'dl"Cpt.ar cu dOUCl mlnoro pcu trn 
de CQI'I(jj, f{tr;) il i se prcci/.a 

rupti, (1olosi lil pentru slIl'celc)' ; ne- 
pe cnr« am identificat-o por- 

atestat cu acelai sens, în nordul 
căruia se poate rcoonsf tui o forma 

inanaUzabLielol',aSpCCLul cel mai semnificativ este apariţia 
unor cuvinte, care se e xpi i c.i prin lnodifi((1.1'i analogice ale fina- 

,arie catoas, in cazul caru.a presupunem un împrumut lexical din grai urile irun- 
sirv.meuc ?9.' 

:U. La 
de forme in -(lŞ 
Ici lor : 

a) !\ li fost. înrcgi stratc varianle in -liŞ pen .ru cuvinte care au :finala .. ac, în 
Iorma de bază: 

- hdghi.âş S.1\. (pet. G':i(J) 'vr casr, 
în dic:ţ·i()narC;l apare 

ele Ia luiotteacuri s.n. pl., 
ţ:'trii (vezi Scriban, D .. s.v, ; cf. 
ele Singular hiî.ghca(' (respectiv !l(lf,'l!rLj(;T; 

s.n. (per. 
(.(>IIU.JI<"d, v ariuntă 

l'('\JlcJUn (d. DA, s.v.) ; 
tan:is pl. (pr.t., G;25. O(i şi !w\:, (iCî:l. GG.J, iiliB din sud .. vest) 

'sUlp, par 0;1 . consemnat ca a lui /arac, fr'l'll ind icarea circulaţiei eL 
DM, s.v. :: ucr. I.aros) sau ca termen gcnel'ill in estul ţării (ef. CADE, Serihan. D., 
;';,V.). caz .tn de asc·!nCnCD se indic[l cOlnp;lraţ:ia cu ta.ruc cnracterisLic' pentru sud 

C:/\DE, s.v .. cuvînt CI] etimologie necunoscută). Deoarece pe baza 
formaţiilor referitoare la etimologie (vezi şi mai sus hâghcacllri, hă.gh[i}cce, ('(lrtac, 

lot cu c!imon necunoscut), raporturile dintre cele două cuvinte nu pot fi c1arificatl" 
nu este exclus ca Sil avem a face cu o vari.mtă locatii 31 pentru tarac (posibil. Impru- 
mut turcesc, cum presupune Scriban), situaţie similară cu aceea a lui hi1ghiaş sau 
cartaş. 

b) In cazul variantei butuc s.m. (i;n) 'blltaş (de viţă ele vie)', constatăm 
înlocuirea finalei -(/s din limba interpretată ca sufix, prin -{lC (vezi 2.1.2.). 

c) Variantele de tipul bandaş (pet. 6:lI) si corâş (pet. ()48), înregistrate ca pro- 
în loc de banclaj, ;'esj)ectiv curaj se expJic2î prin confuzia care se face lntre 

-(ljaş 3". Existenţa elcl'ivatulul ('oraşli/{ « coraş +-liu), sernnalat 'in sudul 
J\1oldovei ele cittl'l' 1 Iordan·33 constituie o probi.'t a tendinţei de "norrnalizal'c" a 
formei in -Ilş. Acelasi tip 'l1 rost notat i în punct.e din sud-vest: buqeiş (j)cL 067), 
bCigâş (j(iG) , În loc ele bagaj. . 

d) cazul .lui corei;: s.n. (pet'. fi:l2), inregistral cal/al'i'lllt.ă il lui coveişă s.1'. 
(]Jet. 0:37) 'un fel de b{llJtUr{1 dulce şi ,lcrişoal'{t -[{(cutII, (de obieei în ziua ele SI. 
"\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 modificarea analogieil a finall:l, prin ineadl'ill'c morJ'o-. 

:''1 Datoralc in mod "igur il('eslci apar alle exernple similare 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. J 1 J, h. (1] 

3:1 Varianta este în localitatea Sabasa. iucL Nemnţ, cUn noj'c/- 
vestLtl :Moldovei: ef. Ul'SU, ]\.iL BOl'deian{I,' op. cît., s.I/., şi pare 

indice prin accent. o pronunţie de influenţ;', maghiarii 
31 Avem în vedere afirnlaţia acad. 1. Iordan care a arătat (:[1 graiurile elin 

sudul Moldovei se deosebesc de cele din partea de nord a acestei provincii şi 
prin filptul di aici nu S'-ClU exercitat influenţe slav(' de est (d(' tip ucrainean sau 
rutenesc); vezi lorgu Iordan. LexicuL .CJ1'(liuLui din sudul. j\iolclovci, În "Arhiva", 
XXVLII, Iaşi, ] un, nI'. 2, p. 187. . 

32 ef. Geol'geta Ciom[Jl'c, op cii., p. 6:l·- .. G4. 
Id., p. [53. 

34 Discutînd cuvîntul C01XIŞi'i, odati cu stabilirea etimonului, acad. I. Iorc/an 
face precizarea cii !termenul în discuţie se întrebuinţează numai 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 dicţionare pînă la acea dată) 
autorul menţio!leuzil că a scăpat din vedere sil noteze' satul sau judeţul ele unde 
provine. Atestarea lui covaş paralel cu covaşă în graiurîle din sud-estul Moldovei 
completează informaţiile în legătură cu răspîndirea lor geografică. 

1 
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e) Variantele paras/aş (pr-t. (27) 'colac (la mort)' şi pa1'l1stâş (pct. (31), ultima 
şi cu sensul 'praznic pentru morţi', notate pentru parasias, apar ca rezultat al ana- 
logiei pur formale, datorate apropierii de natură fonetică a rinalci şi confundării 
acesteia cu -aş. Varianta piirăstas este notată în ALR Il, h. 172, frecvent în Transil- 
vania şi Crisuna (pct. 141, 250, 2(iO, 27!J, 334 şi 353, ef. ALR'!', pct. 141, p, 7G) şi izolat. 
in f'orma perestaş, în Banat (pct, 29), zone specifice pentru utilizarea sufixului -aş, 
in care apar şi alte exemple asemănatonre : plievaşJf 'condei de piatră' (II 2, h. !J15, 
pct. 310), cu finala -aş subliniată de E. Petrovici, faţii de pU!vas (pct. 31G) sau plivas, 
ploibas/z (mai frecvente) i iconostaş (lVIN 2726, p. !J2, pct. 279, 353 şi 47) pentru 
icon ostas. 

Aceste modificări analogice care au loc, de cele mai multe ori, în urma f'alsci 
analize a Iinalei ct sufix, pe de o parte, şi datorită apropierii ca aspect fonetic 
dintre finala unor cuvinte şi sufixul -aş, pe de altă parte, reprezintă fenomene pa- 
ralele dcrtvărH propriu-zise. Ele confi rrnă prefcrlnţa gralurllor din sud-estul Mol- 
dovei pentru -aş precum şi caracterul activ al sufix ului în raport cu -uc 35 (vezi 
hâghiaş, outac) sau reclprocitatea rată de -a,i (vezi coraş, baruitiş, ci. căLbaş-gă/,boj), 
aspecte pe care le-am remarcat la diferite categorii ele derivate (vezi 2.1.1. şi 2.1.2.). 

4. Cazurile înregistrate in puncte elin partea ele sud .. vest CI. zonei (vezi O.:l.) sînt 
puţin numeroase. Similare, in linii generale, cu tipurile de derivate şi cuvinte dis- 
cutate pină aici, ele nu se evidenţiază totuşi, prin aspecte particulare sau speciale. 

Pe lîngă cuvinte obişnuite, aparţinînd limbii comune sau literare ca heiita.ş 
(pct. 6G3, (}(i()) şi tîrlaş (pct. (70), în dOUEt cazuri s .. au înregistrat variante lexicale 
cu caracter regional, neatcstate în dicţionare:  

-- rnetrâş s.m., la plural (pct, (70) "lucrător forestier care taie lemne în lun- 
gime de 1 metru'; faţă de metiiruş « metiir + suf. -aş), regionalism atestat în 
nord-vestul Transilvaniei, paralel cu rnetiirar 36, varianta de faţă rezultă firesc, prin 
derivare imediată, în zonă, din metru + -aş, ca şi In cazul rnetrar « metrU + -ar}, 
derivat atestat în graiurilc muntenesti 37 ; 

1'ampâş 8.111., la plural (pct. 6(7) 'muncitor care încarcă vagonetele fores- 
tiere la rampa de încărcare', cf. DLR, litera It .s.v. rampagitt 38; o variantă, rărnpaş, 
este înregistrată într-o localitate din nordul ţărîi (Borşa, .Marat:nureş) 39. 

La acestea, se adaugă docănaşi (ef. 1.1.2.), cc1Lbaş (ci. 3.1.), tara.ş, bagaş (el'. :l.2.), 
cazuri semnificative pentru că sînt înregistrate concomitent;p:n aria sud-estică şi în 
sud-vestul .Moldovei. " 

5. In incheiere, vom incerca si, aducem in discuţie f;;lJ.:ii.ele care sînt de natură 
să contrj buie la explicarea prezenţei, 1n grai urile din sud-estul Moldovei, a unei 
t('nclinţe de a forma derivate nume de agent şi derivate din alte categorii semantice 
înrudite cu sufixul -aş. i 

5.1. 1n prirnul rînd, trebuie sti ţinem semna de eXLtenţn unor fapte arhaice 111 
graiurile elin sudul Moldc1Vei 40. Dată fiind productivitatea sufixului -aş în limba 

35 Studierea propriu-zisă Il acestui asped, in diferite grai uri populare, mai 
cu seamă in ceea ce priveşte vechimea sa, merită toată atenţia cu atît mai mult 
cu cît nici originea sufixului ·ac nu este încă clarificată pe deplin; vezi, mai 
recl,nt, }'inuţa Hasan, .ln legătură Cit eti.mol.ogia sufixeLor' .. ac, .. ee-, -ic, -oe, -ne şi 
-ag, -eg, ig, -og, -1tg, in SMF'C VI, 1!J7.2, p. 44--45. 

36 Vezi DLH, litera M, S.V, 
37 ef. DLH, litera M, s.v. 
38 O dată eu lipsa din dicţionar a lui mmpaş semnalăm indicarea categoriei 

gramaticale "s.n." pentru rmnpagin, evident o greşeală de tipar. 
39 Ci.V. Arvinte, TerminoZogia exploatării lemnuLui şi pLutiiritului, în "Stu- 

dii :şi cercetări ştiinţifice", Filologie, VIII, fasc. 1, .1957, p. 1(i3. 
40 Caracterul arhaic al sudului Moldovei, ca unitate lingvistică cu trăsături 

distincte in cadrul subdialectului rnoldovenesc, a fost susţinut şi argumentat aUl 
din punct de vedere istoric cît şi pe baza faptelor' lingvistice; vezi, de exemplu, 
Iorgu Iordan, Lea:icul graiului din sudul Moldovei, p. 187, Gheorghe Ivănescu, 
Probleme capitale ale vechii române literare, în BIFR, Iaşi, voI. XI-XII, 1944- 
1945, p. 11)8-·178, 340, a99, AL ROS!etti, Istoria Hmbii T()1nâne, II, Bucureşti, 1962, 
p.87-91. 
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C1.1- 

<:on-· 

Moi" 

vorbi- 
mu it 

p\)t 
stabili şi 

1îpuri 
Dobrogei!, 
sernnn'J.aih 

(il! 

din 

suu-estu] 

'fjcc:astă 
In sprijinul accsl('j 

virnc (de cxernplu, gona,;_! 
d.rnuuitivo [2,2.]) apar' în localj,tdti elin sud 
din nordul Moldovei şi din Oltenia, 
prezenţa transilvnuenilor 45. 

I-Jeg"fitura dintre! 'I'ransJIvania "]}'1c:1d()\i'cisc 
şi cu zonele din la C':1!:'t.; referit rn.ai se poate 
în ceea ce priveşte celelalte lingvistice pc CiJ]'e Io-an: luat în 
lipsa sau inlocuirea sufixului '(JŞ [;1.ff:ixc (:U,2,), 

Pentru zona, sud-vostu! 
gistrute derivate C:;l m.et.raş, se poate 'vorbi 
pc calea contactelor datornic, in primul rîn\:L,'vccinfi),iiţii. 

5;3. l nvconcluz!e, pcntru a explica preferinţa grniurilor 
dovoi, pentru derivarea cu .,.Q,,? trebuie i;.inern)ea.lna eJe un f;:lpt .ml.ern .. CO''1- 
servarea 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(:e 
tori ai 'unor uri d i.cl 'I'rnnsi lvuruu, unde cu aCf:st sufix 
mai activă in raport cu alt.e provincii T)Oat( îi usor dovedită. 

Dusigur, sub toate aspcctelen gJ'ai'Lu:Hor din 
va aduce fapte noi iiccste con tacte ]irw;visticC,' 
tribui la. o caracterizare:: IfHiÎ ti subdialec'culu:i ll'lDidclv(:n":S!l:. 

veche, frecventa dori va l.ela.r 
arhnica a graiuri10r dintr-o 
tei idei al' putea fi ci lat 
Ce priveşte acţumii 
rcf'erirn şi 
scrvatoare 

5.2. Pc 
l.inqvisUc 
.f?:raiur.Îlc 
tobas , IL 
prezr-n ta 
pâ.nli().s (3,1" 
pasi bili ta tea une: 1.(',",alu1'1, 

Jflfluc:rrţa graiurilnr de 
ne'iti sud, s,a vorbit. 
scmmficativ este 

,il Menţioniîrn Jui "CiŞ în 
în legătură cu pentru 
o]J. cit., p, ll4), tip 
op. cit.), influenţe carr S··dU exercitat cu 

42 Acad. 1. Iordan. in L,e;T;cul gT'olulvi. 
ciază că aceasta există intl'''O 
enţa lfIun Lt'n e şti. 

Sextil L'inlba TOTnân,{) 
44 In legătură cu 

şi dincolo de Prut, vezi 
1921, p, Ii, 1. Diacon.u, 
recent, informa1,ii preţiouse, referi toaTe la <lccst 
Bîrsei, I, Bucureşti., 1972, ]J. 215-210. 2:liî ; d. h, 

4:, Cf.Sextil Puşcariu, LimbC1 TornâT/Ci., 1, Il ::09, 



DERIVATE CU SUFIXUL -aş îN GRAluRrLE DIN MOLDOVA 

L:r STA 

cuprinzind punctele citate din reţeaua NJU,R. Moldova şi Bucovina şi localităţile 
cărora acestea le corespund, Se indică localitatea unde s-a făcut ancheta (unde 
este cazul comuna) după judete. 

Vaslui; t115, Muncelu (Glăvăneştij ; 61G, Bâcani : 625, Stoişeşti (Bancaj : {j26. 
Vctri soaia ; 627. F'ă lci u; 628. Epurerrl ; 6:W, Pruntişeni (Grivitaj ; 631. Cirja (Mur- 
goni) ; G46, Belceşti (Iveşti), 

Galaţi: 630, Beroşti; 6:12. Suceveni : 63:1. Oancea : 634. Vîrlezi; 6:35. Fîrţă- 
nosti ; 636, Cuca ; 637. Frumusiţa : 638. Odaia Manolache (Vînători); 639. Bru- 
niştca ; nu. Pechea : 642. Costache Negri; ti43. Cudalbi; 6014. Corod ; 645. Adam 
(Drăguşenij ; 647. Ptiponeşti ; 648. T'ălp ig! (Ghidlgcnij ; 649. Matca; 630. Lieşti : 
652. Umbrăreşti ; 654, Furcenii Vechi (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 (Oi luz). . 
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urmas!/ , 
codafJ 

o CUCa5 
e mălcas 

 odăias' 

CD ch/n;.:; 
e eul/las 

O  , v v shnga/I-(J 
o aripară 
<ID scurmss 

() sferfas' 
o urd.1s' , 

o schimbes , 
rn flotiras , 

E3 ponisş 
o zi/as .> 
[[] CO!7Jcas (conOC8J) , , 

f:::, gropa.:; 
1::, cămăras 

ti. g0l78':; , 
 /ăluras - , 

 pl()fa5 

<> păr/ay 
<J> 

() 

 

• urmes 
<2> c.J;.Jr;:n 

,-, h v., \....-J altai' 

El fÎrlay 

rn m eirs» 

.:J r;;mpay 

)'< diminutive 

• cuvinte !nanallZabJ/e 

(fenomene paralele de- 

rtv'('ii propriu=erse} 
Harta 1 


