PRECIzAru PHIVIND SElVIANTISMUL
SI Hl\srîNDIREA
TERITORIALA A UNOR CUVINTE LATINE' DIN TEHMINOLOGIA
VITICOLA: A VĂ,LA UR,USCĂ,P()A.A1A
DE
IONNOŢA
Unuldintrerelemaiimportante
cuvintetn terminologia
viticolă,moştenitedin limba
latină,esle,I'ărălndolală,
âuăsauaiuis.f.« lat. ăna"strugure"
: yegl:gaina,eugad.iiţţa,sard,
tia,friulnuc,it.,sp.,pg.una; ohwald.Iicua"Zii.pfc.hen
imHalse"= ornnşor,
engad.ai "Weinbe·
ere"= boabăde strugure;REW3910'1;vezişi CDDE,DA.. CIOHANESCU.
Dlmlnutlvu
l
ăuîila"Kleine
Traube"= strugurel,strugure
mic,a căpătatInlimbileromanice
sensul"Zăpfchen
imHalsc"c=omuşor.
Inromânăesteatestatnumaisensulprimar"strugure".
Cuvîntul
a ieşitelin
clrculat.ie
Inceamaimarepartea teritoriului
dacoromăn,
fiiudastăziceeaeese numeşteun.clementarhaic),Cuvlnl.ulIatfn
apareîn dacoromănă
(duo,âuă, atiă), in dialectularomân(attă,
aiuiă) şi in dialectulmegtenorouiân
(aii, tujăuoă) cusensul"strugure".
Primele
ale
cuvintulul
tnttlncsc
mdacoromăuă
în314/10
textele
rotaCizante
(s!săn[!e
deauobea
oiru,atcst.ărl
PSALT.
SCIT.,
cel.I. Blse
anu,
492;ed,
1.A.Candrcu,
; v.
şiDENSUSIANU,
1LH,lI, m,:i13; DA)iar apoişiin altemonumente
elelimbăulterioare
textelormararljţureşend,
dintrecareamintim:Cazaniile
luiCoresldin1504şi .1;'80(cf. DENSUSIANU,
ILH,fn,359),
Psaltirea
lui Coresidin1577
(şi
suuţe
dePALIA
auabea(Ia-va
vin,ed.
P.Hasdeu,
·112/14;
şi GCH.,
1,
15/23;DENSUSIANU,
ILH,
(\7,
313),
ÎnB.
vin
ucşmintnl
săuşi inv'I
isîn>Jele
aoiei
[imbariulsău,cel.VioricaPamfil, 1908,174jJ:l;v. şi GCH,r, 37/7;DENSUSIANU,
lLH,II,
90;DA),Nou/testament
(şiculege
strugurii
oieiţrămintului
: câs-au.capiaua.Apocalţţvse,
capttclul
XIV,181 H,p, 314;v. şi CCR,100;DA),IIlardarie
Cozialml,
LexicoH
slatJo-roI1âlnes(;
(strugUl'
de VIlO,
eel.Creu. 768;v. şi DA)ş.a.
înregistrarea
cuvîntuluiauă în tipărituriapăruteîn alLeprovinciidecît Maramureşlll
(în Muntenia,
deexemplu)
a fostexplicată
prininfluent.a
textelorrotacizanle
(v. IvANESCtJ,
Elemente,
p. 25,careexpÎicăprezenţasubstantivului
auoin Psaltirealui Coresidin1577prin:
inJlucllţaacestortexte),dar nu trebuieexclusănieiposibilitatea
circulaţiei,
chiarrestÎnse,a
termellului
latinin graillri.deundeautoriitipiiritul'ilor
respective
l-aupututcunoaşte.
In plus,
termenulapare,în seeolulal XVI-leaşi în alletipărituri(y. PALIA),aşacă el puteaproveni
la Coresi,
deexemplu,
nunumaidinMaramureş
(v. GHE<:·.rlE,
Începuturile,
p.124).
în ceeaeepriveşte
ÎntrebuinţarealuIInlimbavorbit;:l,
),Jlltelll
fi sigurică(luderară$pîIl.
dUpeoarlemailargăîn Maramureş
(dovadă,
prezenţa
ÎnLextde
rotaelzHnte),
Transilvania
şiBanat şi maipnţillîn celelate
regiunidacoromâne,
undea căpătato întrc]min\al'e
maimarefie îI!
urmall1igl'aţiilor
de1)(;sle
munţ.i
(ef.IvANESCU,
Elemente),
fie,maialesîn Olteniaşi MUl1t(mia,
datorităconLadului
eLlpopulaţiile
dinsudulDunării,
undecuvîntul,cusensuldinlimhalatină,
1>e
maipăstreaZă
încăşi astăzi:în arom.:([(Iă,m1iiâ(PAPAHAGI,
Dic!ionar,
2012,,21;3:
un
arâpllllcdiauDă"unciorchine
destrugure"),
megl.llâ,I'I.(/tl,
uuâ(CAPIDAN,
lVlclllcnol'omdnii,
In, 32.1;. PAPAHAGI,
Dic!ionar,
243).
.
Intr-oInăsul'ămairnicăpntemacceptacbiarşi rolultip;lrituriIot'în eeeace priveşte
circulaţiacuvintulni
auâ.m{Jear
într-uncercrestrinsdepopulal,ie,
eititoriai cărţilorrellgiose,.
deşi,pentruo ZOn[l
mareildacorolllânei,
termenii
debazăÎncepSlfiestnziJlI/'
(e),slru!)saupOGmâ,
'trebuiesă admitem,
eleasemenea.
iT)oleza
că aLte!
a circulatîn·limIJăco\lcomHent
cu
drU{Jur(e)
(v.allibeleformeîn
FAUA..13712;),27
; 174/1:3)
şi eA răspir"lirea
lui '-'l'a.
legată;
J.O
- Anuarulde lingvistică
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-----------------------------------------------------poate,numaide anumitecentre,undecultivareaviteide vie constitui
a principala
ocupa
tie
a locuitorilor.
Cutimpul,auă,cu sensul"strugure",
a inceputsă fie cunoscutdince In cemaipuţin
(dovadăstă şifaptulcăÎnNoultestament
cuvintulnecesită
explicaţii
marginale:
aua= poatna,
p, :314)
şi a mai apărutdoarizolat,maialesInconstrucţii
sintagmatice
cu valoarededeterminantpelingăs.m, struqur
tc) carearesensulde"ciorchine"
(strugur
deauo,inLexicoflllilui
MardarleCozlanul.
Pentrustrugllre=
"c.iorehine",
vezişi formamoldovenească
de astăzi,siruţţur
(e)
depoamă
), El a dispăruttreptat,loculsăufiindluatde struqurt
e) (Muntenia.
Oltenia,Transilvania,Banat,Crişana,Maramureş,
sudulDobrogei
şi, izolat,pe intregteritoriuldacoromân
),
poantă(Moldova,
nordulDobrogei
şinord-estul
Transilvaniei)
şistru[J
(izolat,InnordulMoldovei).
S-adezvoltat
însăun sensnoual lat. iina,acelade ,;varietate
de struguri",
Inregistra
t
plnăastăziIn localităţidinjud.Dolj,Oltşi Teleorman.
Cuvintul,
cu sensulacesta,atestatde
B. P. HasdeuIn 3 localităţialejud. Dolj(Calopăr
: H V 97', Locustenl-Daneţ
i : H V29:3v
şi
Secui-Teasc:
H V 43:3')
şi douăalejud.Teleorman
(Năvodari-Seaea
: H XIV64vsi VoievodaFurculeşti
: H XIV 300r)şi de Nlc.Densuşlanu
(Seeui-Dolj:
D. ms. 4547,108"Măgure
le'I'eleorman
: D. ms. 4548,25F, Voievoda-FurculeşLi-TeleoI"IlWll:
D. rns. 4548, :i20r)
denumeşte
o varietatede struguricu boabelemici,dese,de culoarealbă ("eese aseam
ănă
cucelalb,cudeosebire
căboabele
sint maimicişimultmaideseaşezatepeciorchin"
: Volevoda····Furculeşti'I'eleorrnan)
carese aseamănă
cu berbecelui
("slţUcumi se zicein alte părţi
şi betbecel,esteunstrugurecuboabele
mărunteşi dese": Năvodnrl=Seaea-Teleorman).
Cercetările
efectuate
de noiIn acesteregiuniau scosla ivealăexistenţacuvintului
încă
Inalte15localiLăţi
alejudeţelor
menţionate
(Dolj: Birca,Glngiova,
Ostroven
i,Hadovan
, Sadova,
Segarcea
; Olt: Gostavăţu,
Ianca,Hadomireşti,
Rusăneşti
; Teleorman
: Bogclana,
Clupercen
i,
Crtngu,
Plosca,Scrioştea),
faptcarestabileşte
oariederăspîndire
multmaivastăşi demonstreazăfaptulcă acestcuvintesteîncăfrecventşi astăziIn gralurlle
popularedinOlteniaşi vestul
Munteniei.
Izolat,cuvîntula fostInregistrat
in douălocalităţidinMoldova;"
Slobozia
>-Cfurea=Iaşi (auă) şi Truşeştl=Botoşani(auă),undedenumeşte
o varietatede strugurieu boabele
dese,mărunte,cu miezuldulceşi aromat,de culoarealbă.
Dinacestedatear rezultacă: 1. termenuldintextelevechisudiceputeaaveao bază
dialeetală
şi in graiuriledeaici,cums-amaispus;2. esteunexemplu
tipicdearhaismlexlca1;
Inaintede a "muri",cuvintulcunoaştemodificări
semantice,
din cauzaconcurenţei
altorsinonime; 3. a rămasIn anumitesintagme:struqure
deauă; 4. corpulfoneticredus,alăturide
concurenţa
sinonimică,
a determinat
dispariţia
lui; 5. istoriaacestuicuvintseamănă
cu ceaa
altorelemente
latinepecalededispariţie,
cumarfi oinire« lat.oenier,
-ris), păru;= impărătuş
«lat. polatumşetc.
LĂUHUScA
s.f., adj,« lat. labrilsca
"wildeHebe"= viaţăsălbatieă,păstratcu acest
sens,In afarăde română,in dia!.tosc.: abrostolo,
abrosco,
abroslinc,
logudorez
: agrusta,In sp.
şipg.: labrusca
; veziREW34814.Derivatul
yeg!.abaslrain
a căpătatsensul"eineArtTraube"=
un soidestrugure(caşi rIua).O evoluţiesemantică
asemănătoare
întîlnimşi Incazulreprezentantuluirom.lăuruscă
care,maimultchiar,a căpătatşisensul"aguridă")
denumeşte,
Ingeneral,
viaţasălbatică,cu boabelemici,de culoareneagrăşi.est'·răspînditcu acestsensprimarpe
Intregteritoriuldacoromân,
sub diversevarianLe
fonetice.
1. S.i.
1.1.Variantecu 1 (etimologic):
laoruscă
(jud.Vaslui;II VI 152r,BD 182),laurusciÎ
(Moldova;
ORG.LUM.XXXII173,CAl.INDARIU
185917,Il XV143',PVS86,BBHl:lO,
BD181),lăuruscă
(general;BF 208,H XIII 50",XIV43:')"1'1217,CDDE,DA,GLB11:3,
1'1'339,PVS86.CIORANESCU,
BD182,GO12,CC89,DL),lâordscă
(Banat;CDDE,
DA),leoniscă(Banat;CGr.I, PVS86,LEXICHEG.236.BD181),leurlÎscă
(Banat;Il XVIII:301",
''CGr.1,CDDE,DA,PVS86,BD181),louruscă
(Caraş-Severin
; PVS86).
1.1.1.Formerefăeutesubinfluenţaderivatelor
in -Hşcă
(cI.şi CDDE,DA),dar şi, probabil,de la pluralullăuruşte
etc.(ef.şi DA),deşiacestaestepuţinuzitat: lauruscă
(Moldova.
Oltenia;CN567,PF, PVS86,BD182),lăurdşeă
(Muntenia;
HEW34814,CN1062,DAME,
T.184,DAl'vrf:,
T236,CDDE,
DA,CO,GLB113,DG207.BD182),leoruşcă
(Banat,Hunedoara;
CDDE,BD 181),leuruşcă
(Transilvania,
Banat,Mehedinţi;
CDDE,DA,PVS 86,BD182)
louruşcă(Naidăş-Caraş-Severin;BD 181).
1.2.Variante
cur, datorateasimilaţiei
(1-r > r-r ; ef.CDDE)
şi,prinetimologie
populară,plinapropierea
derouă(ef.DA)şi eventual
deadj.rău: răuruscă
(Moldova,
Transilvania:
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BF208,H. VIII,187r,PI 217,GLB113,CDDE,DA,PVS86,BD181,CC89,DLR),reuriiscă
(laşi; H VIII,152'),rmiaruscă
(Blstriţa-Năsăud
; PF, PVS86,ED 181),ronrtiscă
(Moldova
;
II XV 142r,DA, GLE113).
1.2.1.Formeref'ăcute
subinfluenţaderivatelor
în -uşcă,de la pluralulrăuruşteetc.şi,
prinetimologie
populară,
prinapropierea
derouă(cf'.PUŞCARIU,
L.H.II :349,DA,CIORANESCU)
; l'ăurlÎşcă
(Moldova;
CN972,CDDE,
DA,PVS86,BD181,DLH),raurtişcă
(HucdlnCluj:PVS86),riuruşcă
(Cluj;BF,BD181),rourtişcă
(Transilvania;
REW34814,CDDE,eIOHANESCU,
PUŞCAHIU,
L.R. II 349,BD181).
La. Variante
formateprinmetateză:Iărăuscă
« lăuruscă
; Olt; COl,lărăuşcă
« IăurUşC(I,
cf, PUŞCARIU,
L.R. II 150; Transilvania;
COl,rărăuscă« răuruscă
; lanca-Olt;
COl,rân1lişcă
« răurtişcă
; Ianca--Olt;BD182),rălătiscă
« răuliiscă
; Olt; COl.
1.4.Formeslncopat.c
: lartiscă
(Hunedoara
; PVS86,BD181,PF),rartişcă
(Cricău
--Alba;
PF, BD181),râlzlcrl(Glrbău
_.Cluj;BD182)_
1.5.Alteforme:laurtisă(Vaslui;n VI15-),[al/rusă(Epureni-Vaslui).
2, Adj.:struqure
delăuruscă
(Transilvania),
strugurideIăurtiscă
(Muntenia,
Transilvania;
H Xln 495V),
struguri
dderauruscă
(Vaslui,
Licşti-Galaţi; H III 13''),poamăraurtiscă
(Tulcea,
Vaslui;H XIV463'),poantălăuriiscă
(Moldova),
poantălăurtistă(Galaţi;II III 260'),pontnă
răuruscă(Moldova),
struguricu poantarouruscă(laşi; H XVI:320').
3. Relativrecent,formade bazăşi unelevariantefoneticeau căpătatşi alte sensul'
3.1.Leoruscă
(Banat),leurtiscă
(Banat)şilăuruscă
(Moldova)
"aguridă".
3.2.Laurtiscă(Botoşani),
lăuruşcă(Botoşani)şi răuruscă(Iaşi,Botoşani,HIăpeştiNeamţ)
"varietate
destruguri
timpurii,
cuboabele
mărunte,
rotunde,
deculoare
albiisauneagră",
Caşi auă,Iăuruscă
esteun cuvinttot maifur folosit,un arhaismpe cale dedispariţie
dovadă,mulţimea
variantelor
şi modificările
semantice
cauzatede concurenţa
altortermenişi
sintagme
(vie,oiţă sălbatică
) saude tntrebuintarca
dince In cemairarăa obiectului
pe care-I
dcnumeşte.
POAMA
s.f.« lat.poma,pl.subst.neutrupomum,
trecutIadecI.I sg.r.,.Baumtrucht"
=
fructal unuipom.Înaltelimbiromanice
a căpătatsensul"măr"; slcllian.,
calabr.potnu
, engad,
pom,fr. potnme,
pg.potna; cf. HEW36645.
Sensulgenerala fostpreluatdincuvîntul.ţructus
)
"rodulcomestibil
al arborilor
fructiferi"
; p. genel',"fructal oricăreiplante".Sensulspecializat
"strugure",
"rodulviţei de vie", s-a răspînditîn Moldova
şi In regiunile
limitrofe:nordul
Dobrogei,
nord-estulTransilvaniei.
_
Atestatîn monumente
vechidelimbă(Noultestament,
314; BIBLIA,10(11/22),
cuvintul
separecăa circulatiniţialurmatdedeterminări
sauîn sintagme
careajutaula diferenţierea
senBuluide "rodal oridtruipom",deacelade"rodal viţeidevie": poamâdevie(MN136,ALRM,
SrI,1,h. 152,DLI.'t
; vezişiformeleIntllnitefrecvcntastăzi!nMoldova
şi BuEovina),
poamădin
vie(AMIRAS,
LET.III 112/8,ALRMsn, 1.h. 152,DLR),poamădestruguri,undestrugure
=
"ciorchine"
(devie)(PST4, ALRMsn, I, h. 152/728,
DLR; vezişi formţle Intllnite astăzi
In Moldova
şi Bucovina).
'
Alteori,
lot insintagme,
poamădevinedeterminant,
fiindprecedatdestrugure
"ciorchine";
Ullstrugurdepoamă(BIBLIA,1051/22;vezişi atestăriledeastăzidinMoldova
şi Bucovina)
Treptat,concomitent
cu sintagmele
şi formaţiileurmatede determinările
semanlete,
cuvintulpoamâincepesăfieîrrtrebuinţat
independent,
sădellumească
singur"rodulviţeidevie"
şi să ajungăsinonimul
mai des intrebuinţatului
struguredin celelalteprovinc)i(vezipoamâ
In: Noultestament
314,DI 60,LM90,FDAII 32,DD228,HV90,BLB,DAMI':,
T., SP,PCi
29, PI 217,PST 4, CCP137,CO15,BD 182etc.).
Multmaitirziu,cindincepsă sefacădiferenţieri
intresoiurilede struguri,s.f. poamli
esteurmatdedeterminări
careindicăvarietatea:poamâalbii,poamăbusuioacă,
poamăre/easeâ,
poamâgrasă,poamăneagrâ,poamlipăsărească,
poamăseinâ,poamătămÎioasă,
poamiilJerde,
poamei
vulpeetc.
CltpriveştellllUI
dintresensurile
datedeDLR, pebazaa douăcitate,(v..şiDEX),anume
"viţăde vie",acestaesteinexact,pentrucă strugur(e) (depoamă)înseamnă"ciorchine"
(de
poamă),"ciorchinele
roduluiviţeide vie"(v. aceastăformaţiecitatăadeseaIn H I-XV III
Şifolosităfrecventastăziîn Moldova
şi Bucovina).
Nicăieri(şicu atit maimultin Moldoval
Şiniciodată,
poamănua numitviaţadevie.AutoriiDLRcomitaceastăeroare,poate,şidatorit ă
llptuluicăcitatuldinBIBLIE,dat ca exemplu,esteincomplet,
eieliminind
utiJmul
cuvintpentru a justifica,separe,elt deett,sensulpropus.Iatăcitatulcomplet:şi au tăiaideacolovita
ffi Ulli/'uguJ'de poamei
du pe dima(BIBLIA,1688,Numerele,
cap.13,vers.24).
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PI
= TudorPamfil,),
IIldng/ria
casnicâla români. Trccutul
.i stareaei
de as/âzi.Contribuţii
de arlă şi lehnicâpopulară,Buc.ureşti,
H110.
:fI'
Zach.C. Panţu, PlanteleCLLllOSClllc
de poporulromâlL.
Yocabular
bolanic
cnpl'iIdnd'ml!nirile
române,{rallcezc,
germane
şi şliin{ifice
,
cdit.iaa II-a, Bucureşti,1929.
PST
TudorPamfile,Sârbâlorile
la români.Sărbiiforiie
detoamnâşi postul
crăciulLullli,
Bucureşti
- Leipzig-Viena,1H14.
PVS
Emil
Pop,
Si/Des/ris
Gmc/în
în "Buletinul
Grădinii
botanice
şi Vilis
al Muzeului
botallic
deRomânia,
la Universitatea
din Cluj",
voI.
XI, nr. 3-4, p. 78-93.
SP
Ion al lLliG. Sbiera,Poueştipop1llare
româneşti,
Cernău\:i,
1886,
1Bibliografia
cuprinde
llumailucrăricarenu figurcază
sau aualle sigle in DLR.

FRECVENTAVERBELOR PE CON.HjGĂHIîN UNELE TEXTE
nOMANEşTI
DE
C. DIMITHH'
§1.Preocupiudu-no
delimbadinCodicele
ţiopu.Bratulîn comparaţie
cualtetexteromânesl.i",
ni s-apărututil să prezentăm
şifrecvenţa"
celorpatruconjugăritradiţionale"
în unele
din Le:dele
vechişi moderne
cercetate(eslevorbade CPB= Coâiccl
c popiiBratul;CV= CodicdcVoronefean;
CT= Tctracoanqiiclui
iv;Coresi: SB= Baltagllilui
M.Sadoveanu).
ÎiIlucrareaelefaţă pornimdela faptulcă, d('i limbaromânăconservă
foartebinecele
patrucoujugărtdinlimbalatlnă(vezi.articolulcitaLîn nota :3),totuşirepartizareaverbclo
r
româncştiîn corijugărl
estespecifică
limbiiromâne,fiinddlterrtă de aceeadinlimhu latiriă.
(:;1aşastauIucrurtle
rezultădincompararea
repartlzărh
pe conjugiî'i'i
a tuturorvcrbolorrornâÎleştişilaUneşti
inserate
Îndictionarele
uzualealeacestorllrnhi.PenlrulimbaIatină, am numărat
toatevorbele
inserate
ÎnTiict
ionarul
totin-rornăn,
puhhcatÎn19(J2
deuncolectiv
condusdeHodica
Ochcseanu,
iarpentrulimbaromânii
amapelatla dateleoferitedeAlfLumnard
\n Leverbroumain
(Lund,1954-·-195;),
p. 1117)1.Cele51-17de verh«Iatlnestl dindictionarul
eitatsI cele5\lO5
verberomănesf!
lualeÎndlscutie
deAHLornbarrl
serepartizează
în conjugărilnfelnlurruător:
1Veziarticolelepe carele indicămîn Frccuc
nţa timpurilorii: uneleiexieromâneşti
AUr,XXVIII,198I,p. 55,nota2. În lucrărilemenţionate
ne-ampreocupat!q specia
1 deloculpe care-IocupăCodicele
popiiBratultu-raportcualtetexledinepocavecljea limbiirornâne.Pentrua aveaUJItermen
d coinparot
ie dinepocamodernă,
ne-amoprit.la.o operăunde
apar,moderat,
toatecategoriile
de elementelexicaleexistenteîn limba 1'01(\
ână (Ileologice,
populare,regionale
etc.).AvîndÎn vedereaceastăselccţ.iea t ext.eln
r, concluzii
le ce re1.Ultă
dincercetarea
întreprinsă
denoivizeazăprln.excelenţă
textelecercetate.
2Problema
frecvenţei
coujugărflor
a statmereuInatenţiaspcciallşttlor;
iar recentArthur
Beyrcra publicatunarticol(Poziţiaconjuqării
a Il-a şi a III-IlÎnlimbaromână,SCL,XXVI,
1975,nr.1,p. 13-·26)încare,rcitlterpretind
dateIn generalcunoscute
(veziari.cit.,p. 13sqq),
slls"ţine
- impotriva
opinieienrcntecă conjugările
a II-a şi a III-a"îşipăstreazfl
viabilitatea
adualmentetot atît dehineca şi în perioadele
de dezvoltare
elintrecut"(ari.cii.,p. 26).Gr.
Brâl1cuş,
în Productiuitatea
conjugârilor
in românaactuală(SCL,XXVII,1976,nr. 5, p. 485491),cercetindtotalitateaverbelorelinultimaluerarelexicografică
românească
completă,
Dicţionarul
explicativ
aUimbi!
române
(Bucureşti,
1975),giiscşte
că"singurul
tip verbalproductiv
in românade astăziestecelcaractetizat
prinsufixul-a la infinitiv"(art.cit., p. 4(1).Pentru
statisticipebazaunordicţionare
româneşti
Illalvechi(cumarIi Dicţionarul
limbiiromâne
literare
contemporane,
Dic{ionarlll
limbiiromânemoderne),
vezi\fariaIliescu,l.a produc/ivile
dela TVe
conjLl.qaison
dansleslangLlcs
romanes,
în "Requeil
d'Cludes
rOI1l<llleS",
Bucureşti,
1\J5\J
; ALGraur,
Tendinţele
actualealelimbiiromâne,Bucureşti,
1968,p. 18\Jsqq.
3Pentrupundulnostrude vederein aceastăprivinţă,veziObserva/ii
În Legătură
cu
clasificarea
verbelor
româneşti
În conjugări,
LI'.,XVII,1968,Il!'.4, p. 291-301.
4Pl'ecizflm
că dateleoferitedeAULombard
pehazaunorIU(Tări
lexicografica
lIlaivechi
(II. Tiklin,RwnănisclI-deutsches
rvorterbllch,
Bucureşli,
1903--1\J24
; Dicţionarul
limbiiromâne
publicatde Academia
Homi'infl
cu Începere
din 191:3;Dicţionarul
enciclopedic
ilustral"Cartea
românească",
elaboratde1.- A.Cal1drea,
Bucureşti,
1(31)diferăeleaceleaoferitedeGr.Brâncuşpe bazaDicţionanzlllÎ
explicativ
al limbiiromâne(la Gr.Brâl!cuş
conjugarea
1 are3284de
verhe,adică56,75%,conjllgarea
a II-a 51de verhe,adică0,54%,con.iugarea
a III-a 260de
verbe,adică4,47%,iarconjugareu
a IV-a2 212verbe,adică38,24
%). In artieoluldefaţăne-am

