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In legătură cu soarta lat. -ella in română, AL Graur arăta, într-un 
interesant articol", că sufixul -ea, continuatorul în dacoromănă a lat. -ella, il 
devenit foarte repede neproductiv, ajungînd să fie Înlocuit În cele m» i multe 
derivate eu -ică, tot sufix dirninutival. Autorul citat stabilea cîteva etane 
În evolutia lui -ea, sisternatizate de noi astfel: faza iniţială, În care româna 
comună (după cum probează o comparare a dacorornânei cu dialect.ele sud- 
dunărene) a moştenit din latină derivate eu -ella, devenit prin evoluţie fone- 
tieă -ea (Uă)2; căţea, [ruticea, mia, nuia, purcea, rîndunea, vergea, viţea etc., 

1 Acnd. AI. Grnur, Din istoricul ii pului s t e '1/ S tel e, in Studii de gramaticâ .. vol, al 
Editur'I·Acadcmiei H.S. România .• Bucureşti, 11J61, p. 5 .. · n. 
Nu ne putem pronunţa eu un punct d( vedere personal asupra nscnrtiîdi" lui -eaw'i 

n -ca 1.0 dacorornână sau asupra "IungL.eiiH lui -c« , în -eauă in aromănă şi mcgtcnororuână, dar 
trebuie să arătăm că, în graiuri1e dacoromâne, nu numai zi şi nea au şi nă, c,j ş 
multe altele (ula.! ales in Banat, Crisana .... 'I'ransilvanta) : aluueană 'aluniţă', 1 51., 
pet. 7 '- H, 12 ... lA .• 18, H), 23, 24. 27 _.- 32. 69, 94, , ib id, 87, pct. 94, , ibid .• 50, 

12, 1 :el. 24, 27. 28, :lJ. 35 ; andrcuuă 'claviculă'. ElI p. 24, ]\IN fi se, 53. 
(Banat, :-.ucl- .. vestul Crişanot, sud=- vestul Transilvanieî) ; atiţcauă 'surcea', 

haÎnircb:orea 733, N.ALH Trunstlv., pct. 372.429,4:)1 zona HUlledoarci), sau aWiiawl, NlLLH 
(Jet. 21, 32 ; bucealla, NALH Olt. IV MN Pl. (JUg, 932 ; câteaaâ, râspunsurile II! 

îlli:re.tJmrca il5:"), NALH Transilv., pet. 291, :WG, 3Hl, :141.. :H5 .• :H8, :150. :3bI, :358, 362, 
:3t\8  376,378,387, 39b .. - 402, 4e5, 406, 427 ·j2'J, 4:]1- 1:13,448, NALH Ban., pei. 1 -14, 
'7 - 20, 25, 2fJ, 27 -- 29,:32 <î4, 46 (iU. 72, 73, 75, 83 _ ... 88, 91·- 91.. BG -- :100. NALH 

lVfvld. 1)et. 464. 4f57, 4t\8, 47/L t104'J 5:H) ; cucuoco:zză:$ fLFt SN III 711:. 76 141 
rii:splln:mI'Ue la Întrebarea 13\)5, NALH 'Transilv., pet. 25J, 259, 

!Ol> 295 3GH -- :'09J 321. '- :-325. 3:j2, 3<1::}) 354, afi8, :176" :378J 39:5 - 397} 
309, 421. 42E) -- 429, 432, 44lJ ; cllTcauâ, la Întreharea 1 'J8', NALH Transilv., 

271. 280 .. 286, 291 - :JHf., 30r, - :308, ::nB, a28, 3fSO. 3H8, 371 .- 37[i, :30[;, 402, 406, 
• NALH Ban., pc!. 1 -- 20, 23 - 2Ei, 27 - :30, 32 _. 44. 46, 47, 49 __ o 1)3_, (}:i _ .. 67, (',\),72_. 
75, 8,) .- 89, 92 -- 94. Hl -. 100; r;rinzwuă 'gl'indli', ALB. II /1 p, lH MN 3767, 

47, 5a (Banat, Crişnut); măseauă. ALB 1 I J :-JO. 3, 5, n. 11, 24, 26, 28, lO, il;), 40, 
fi4, fiI'., [,9, fll, 63, 1\5, 69, 75, 90, 107, 109, 116., 1H6, UlO, 218, 257, 295, 298, 302, :>U5, 
a08, :115, ;l2'1, 393, tIM, 476 (Banat, Transilvania .• Crlş3na, nord· estul Moldovei), ALH nIl 41, 
PI:I, 5:3, 105, :HO, :l1H (Cl'işana, sud'vestul Tnlnsilvilni('i), ibid. 42, IlcL (j'1 (Crişana), ilJid. 
4:3, pet. 2, 5:3, 76, 105. alti (Banat, Crişalla, sud·vesLul Tl'llnsllvauiei); miuuâ, răsIJllllsurH" 
la lntreharea 906 .• NALH Tnwsilv., pete 341, 3IJ5, 378. ;l7\, 381, :84, :389 .• 396. 397, 406, 409. 
4el:3, 458. NALH Ban ..• peI. 1 .-' 9, 11 - 20, 22 -- 25, 27, 28, 3,1, 72; fluiauă, răspunsurile 
la !nfrclJi.uea 1 ino, NALR Transilv., pcL 271, 2Bl 295, 306. il23, 321, 341, :345 .• 35{), :351, 
a51, :l58, 368,370 - 37!i, 381, 387, 392, 398 - 402, "104, 428, 429. 431, 433, 450., 458, NALR 



urmată de a doua fază, in care apar "formaţiile sigur româneşti [ ... J diminu- 
tive cu sufixul -icea, de felul lui [loricea, pieiricea, ulcea, oilcea [ ] şi adjective 
diminutivale cu sufixul -ea, de felul lui [rumuşea, titierea etc. [ }" 3. 

Într-o a treia fază, "foarte repede [suhl. n, J însă cele mai multe diminutiv e 
simţite ca atare înlocuiesc pe -ea cu -ieli" -. 

Intr-o a patra fază, "apariJia masivă a cuvintelor t de origine turcă] de 
felul lui cerceuea, duşumea, teşcherea, tinichea" a pus problema formării unui 
plural convenabil pentru ele. Singurul tip existent în limbă, chiar dacă 
neproductiv de multă oreme [suhl. n, J, era acela în -ea, -de ... " ti 

In sfîrşit, în a cincea fază, ca urmare a iucadrărti în română a împru- 
muturilor turceşti la tipul în -ea, -ele şi a altor cuvinte (de exemplu Ir. soiree» 
>rom. soarea, Ir. chaussee x-rci«. sosea), "tipul nostru [de origine latină -e«, 
-eleÎ devine important" şi productiv'. 

Ha n., pct, 1 -- 8. 10 -- 15, 17 -- 24. 27-- 29, 32, :1:;, :35- 37, :l\l- 41, ·1:1, 44 .. 46, 47, 49- 
()7, n9, 72, 75, 80) 81 8:_ -- 87, 93-- \)8 ; peleauă 'panglică' .. răspunsuri le la întreharea 
1 47:1, NALH Transilv., pct. ,30:3.:31 :141, :H4, :lii8 şi la Intrebarea 1 ;)1;;, tbid., pct., :119, :Hl, 
344,:)42; oistrcauă 'plstrui", NALH Ban. 160, pct. 2, il, 8, 11, 18; plăscaiiă (san pr[iscauâ), răs- 
punsuri!e la întrebarea 808, NALH Ban., pct. 2, -- 8, 11. 12, 18, Hl, 2,;, 24, 2H, 30, 34, 40- 
42, 47, 50, 51, 63., 55., 57, 5il 64, 67 61), 93, \)6, 99, NALH 'I'ransilv., pct. 373., :375, :l7G. 
:3\15, :l97, 400 -- 402, 425, 427, 42\1, 5:)1, 458; pnrceauă, răspunsurile la întrebarea 9,11. NALH 
'I'nU1sUv., pct. 271.. 291.- 2\15_. ;-lOG, :150, :351, 362, 370 - 373, -iOO - 402, 405, 428, 4:31., '[50, 
NAL.R Ban.. pot. 1, il, 5 .. f>, 8. 10, 11, 13 --·15, 17 - 20, 2:!, 24, 27 _. 2\1, 82. % -- :37, :39, 41, 
4:1, 44, 46, 47, 51 -- 54, 57, eo. 75, 8El - 37, 01, ss -- Og, ibid., răspunsurile la întrebarea H:)O, 
pct. 39, 51 ; pusehcauă, ALR II I I il!), pct. 5:3 (Criş3na) . rindtineauă, răspunsurile la Întrebarea 
1 sso, NALH TransiIv., pct, 290., :311, 401, ·131, Han., pct. 5, G. 8.10 -- 15, 17,20, 
23--25,27,,29, ;37, 40, 4C 4:3, 45 53) f)5. 50. 59 72, 33 .. Sti, HL 99; sleauâ" ALFt SN \TI 1 587. 
pct. 29, 5a, 64, 76,310,316.,325 (Banal, Cl'işana), :rilspllnsurUc Ia Intreharea 1 590, NALH 'I'nn. 
ailv., pct.!2\11, 2\):1 -- 295, 306, 311.. 345, :150, :.351, a5i, ao8, :rn .. - 373, :375, 3\J5 -- :397, ::3\)9- 
402,40/1, 427 -- '129.4:11, 43:l., 1·17, NALE Ban., peL 1 7, \1 -- 13,17 - 20,2:) .. 2·t, 27-- 
:Ji'r. ·:-2) 3:3, :35 --- :37) :39 -- 41., 40,! 49 6;3) nu. 07. GU, 72.1 83 8·-1., 91" 9::3, 94 ; sUI'ccauâ .• niSpU.Il- 
'll!'.ile llllntl'eharea 733., NALH. Transilv .. , lJeI. :341, 458, NA.LH Ban., pet. 5:), 9;3. \l(j, 98 . .<;o.wxwâ, 
riispunsmiIe la întrebarea 1 617, NALH Transi]v., pe!. 29), 291., 290., :n2, :345, 358, 
%6. :Hi8, :371,8'13., 399, 404, 429, 4:n, 4,ţ3 ; tm'>r1cClwâ "eol'coc!uş1i', NALH Dan., pcl. iA, răspunsul 

1179; u1ceauii, răspunsul'He la intreharen 754, "lALH Tr2Hsilv., pc!.. :;:90 -- 295. 
32,, "128 ; viteauă, răspunsurile la intrebarea 855, IJeL 271, 201 - 29fi, :iOli, :';25, 344, 345, 

350,3[.1,351,358, :370--375, 381, 387, 389, :395--401, ,10(;,407, ·1:25,429.,4:31, 4,l3, 4'18,1.'\0,458, 
NALI't Ban., lJct. 1 - 8, 10 - 14, 1 li - 21, 28, 24, 27--- BO .. 32, 3:, :l;, - 37. 3\),,· 41, 44, 45, 
47, 4tl - 67, 69, 72, 75, 80, 8:3, 85 '- 8S, 90, (li, 113 100 etc. Forme D&emiinătoare, etimo- 
logice sau analogice, se giiscsc în ALM ; steal1â, OJJ. cit. I! II <150, pd. 19, 26, 29, :30, :32., :)3, 
:Hl, 37., 40, 41, 45, 47,51, ;')4, 61, O:), 70,87,102,112, lUl .. 127, 1,)(\,144, 180; măncauă, 
ibid. III 222, pcL. 26., :10, 5:1, ::J(), 9(\., 102 ; cuTeaw'i, ibid. 22:), )Jet. 2\J, ilO, :38, 90, 100, 102, 112, 
186; şoseauâ, ibid. 172, )Jct. 25, 90, 102, 1 Il:l. 

3 Al. Gram', op. Cii:, p. Ii ; "La cuvintele de felul acesta a intervenit nu numai influenta 
directă a altoI' dimlllutive feminine, ei şi influenţa paralelismului Între masculin şi feminin; 
după lllodelul purcel; purcea se poate forma WiOf frllnwşea aliituri de (mmw;el [ ... ]" 

, lbid. ; " .. .florle/cii, piefricicd, ulcicd, f'rwnuşicd, tinericii, forma cu -ea, păstrîndn-se 
adesea nl1lllai in poezia populară şi numai ca adaos la una eu ··Ieii: păpuşicd, pâPI.lŞCIl, ce-ai cătat 
în lada mea. Aceasta dell10nslreazii că foarte repede tipul de formaţie a ajuns muribund, di .. 
minutlvele de la feminine fOI'mîndn-M cu tot felul de alte sufixe. " 

5 De fapt, cuvintele turcesti în românii începînd -din secolul al XVI-Îea nu au 
in limba de origine terminatia -ea, ··a,-i, dar mai ales -c, ceea t:e. înseamnă că Înainte de sau 
coneomitent cu "prohlema formării ullui pîunJi cOIlvenabil" a exi.,lat problema adaptăl'Îi 
imprumuturilor turceşti in romfmă la forma de "ingular. 

6 Al. Graur, OfJ. cit., p. 7. 
7 Ibie/. : "De aici încolo avem .!Ilai Ta,' treceri la singulare în -idi(cordea cordicâ) şi mult 

lllai des cazul contrar; podea. văpsca, zâbrea < podeald, păpseaW, ză/iralâ, pl'Oplea < nroptealâ, 
rumenea <: rumenealii şi multe altele, cuvinte care capătă un singular prin analogie. 
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Există totuşi cîteva detalii care nu sînt în concordanţă cu opinia expri- 
mată de acad. Al. Graur şi prezentată de noi pe scurt mai sus, fapt care ne 
determină să recxaminărn problema, încercînd să răspundem la următoarele 
întrebări: din ce perioadă sînt atestările cuvintelor eu -ea (moştenite şi deri- 
vate), ce răspîndire au ele (în raport ClI concurent.ele lor cu -ică, apărute prin 
schimbare de sufix) in graiurile dacorornănc, cînd, din ce cauze şi în ee pro- 
porţii s-a produs înlocuirea lui -ea cu -ică, situaţia lui -ea in stadiul actual al 
dacorornă nei. 

Atestărilc cuvintelor rornănesti cu -ea mosten itc din latină demonstrează 
că cele mai multe s-au folosit neîntrerupt pînă În prezent pe tot t.er itoriu l 
dacoromânesc şi fără să sufere, decît în unele cazuri, substituţia de sufix. 
Derivatele pe teren românesc au ca prime at.estări, cum este şi firesc, sufixul 
-ea şi nu -ică. At estările sînt din limba veche: bucălea (la Varlaam, Dosoît.ei, 
Palia, Ano nimus Caranschesiensis), călicea (LB), căluşea (POliZII, Costincscu, 
Văcărescu, Paun), cărlicea (Gaster, înt.r-un text de la 1 700, Ancnimus Carari- 
sebesiensis}, ceiăiea (1.13), curcub eiea (LB), [eciorea (Cuvente den hetrani 
II, H5), liăin tcea (LB), j LIn uicea (LB), li trezea (Dosoftei), patiqiicea (Baronzi), 
părticea (document de la 1 672, Dosof'tci, Biblia de la 1688, Anoriirnus 
Caransebesiensis], pi etricea (Dosoff.ei, Cantcmirv Lls], [il/ţinea (Coresi, ];:i81)8, 
ţinerea (Pravila lui Vasile Lupu) etc. Du pă secolul al XV II -1 ca, at.estările 
de derivate cu -ea coexistă cu cele cu -ică, în proporţii care 'diferă de la cuvînt 
la cuvint şi de la regiune la regiune. 

Cele mai numeroase si mai diverse derivate cu -ca se înt.îluesc În lite- 
ratura populară (culeasă ai ales În secolul al XIX-lea şi la începutul seco- 
lului al XX-lea, dar evident mai veche, în unele cazuri mult mai veche), în 
primul rînd în poezie (,;;Î in special în rimă, care le-a conservat mai hine), 
dar şi' 'in proză sau În glosare regionale: alb ăstt ea (In Marian şi la Jarnik- 
Bârseanu), albiuea (text popular din Transilvania), b ăieiea (Marian), b(drlnea 
(text popular din Caransebes), bitea (Mariau), bllicea (descîntec, în;frimi'i), 
butut ea (Dolj), ciipricea (P[lsclllescu, în rim{,), cârârea (Te()doresu; Rete- 
gallul, În rimă), ederea (He1eganul), eiu/urca (Teodorescu), COC017C([ (Bud, 
Tiplea), eorlibea (Teodorescu, Viciu), ('ouărea (Ispirescu), eurl!turea(Rădulescu- 
Codin), wrLicea (Bîrlea) etc. Trebuie însă ohservat (Că şi in literdtura popu- 
Inră se manifestă tendinţa ca-ea (din derivate sau din cuvinte moştenite) 
să fie j'nlocuit cu -le{1. Fa!.ă de un text din Gorj : "Fu!lzuliţă ca smiceaua/ 
VăZlli frunza ca parauaj Şi J[istarul ca undreaua;imi luai puşca şi vergeaua 
Şi-mi apucai poteceaua/Suii dealul şi văleeaua;Şi-mi aşternui ipingeauajUnde 
cîntă turtureaua", MAT. FOLK, 390, UIl altul, din Argeş, prezintă deja o 
noutate, prin eoexisten!a formelor eoncurente' "Şi mi se eertajCu o curnnt- 
ţeaj Cu o surăl.ea/ Cu o cumnăţieăjCu () surăţ.ict,", ibid, 1111, pentru ca alte 
texte, în ciuda rimei, s5 înlocuiască din derivate pe ·-ca cu -ică: "Da Ion 
mi-avea/Mi-avea () mieluşicăj.Mîndră frumuşică", Teleorman, ibid. ;), ".Mindru-i 
locul şi frumos /S-a pus turturica jos/Şi s-a pus pe-o rămuridljCu doi pui 
alăturea", Neamţ, ibid, 1328, ori: "A fiHal căţeauajNouă căţeijA fătat 
purcica! Nou;! pllrcei", tot din j\101dova, DESe. 128. 

8 Laura V:Jsiliu, J)ecilJilrea eli sufi:re şi prcfixe în Cartea cu lnvâ/ălură a diacolwluÎ Corcsi 
,din 1581, in Studii şi materiale privi/oare la formarea C!winlelor In limba româi!<1, 1, Editura Aca- 
demiei H. S. Horni'tnia, 1959, p. 227 223. 
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Ţrnlndu-se seama de succesiunea unor atestări, de exemplu: bucăiea 
(Palia, Varlaam, Dosoftei, Anonirnus Caransehesiensis, Ţichindeal) şi bucă- 
tiCil (Creangă, Ispirescu, Barcianu, Pamfile, Zanne, Alecsandri, Zbiera)", 

eiricea (Dosof'tei, Cantemir, Slaviei, ALR SN V 1289, pct. 762, 836, 848, 
Muntnia şi Oltenia) şi pietricică (Creangă, Gîrleanu, Topîrceanu, Călinescu, 

texte populare din Moldova şi Dobrogea), rîndunea (texte din Hi61 şi 1812 
in Gaster, Cheia înţelesului, Floarea darurilor, Cantemir, Bolliac, Cezar 
Petrescu, Priheagul, Sadoveanu şi mai ales poezia populară) şi rîndunică 
(ZBat Rornânul, Marcovici, Asachi, Odobescu, Caragiale, Goga, Iosif, Bră- 
tescu- Voineşti, Gîrleanu, Hogaş, Bassarahescu, Eftimiu), se poate spune că 
tendinţa de înlocuire a lui -ea eu -ică În numeroase derivate şi chiar În cuvinte 
moştenite este relativ recentă (seeolul al X VIII--Iea). Dar repartizarea geogra- 
fică a atestărilor pune noi semne de Întrebare: a fost această tendinţă 
general dacoromănă sau s-a manifestat cu precădere în unele zone şi puţin 
sau deloc în altele? 

Ca răspuns la această întrebare, atlasele lingvistice şi textele dialectale 
(în primul rînd)10, ea şi textele de folclor (localizabiIe) evidenţiază faptul că 
În Transilvania, Crişana, Maramureş, părţi din Banat şi partea de nord-est 
a Olteniei formele cu -ea sînt şi în prezent foarte numeroase, chiar exclusive, 
pe cînd în spaţiul extracarpatic inovaţia (formele cu -ică) ahia dacă a mai 
lăsat loc formelor eu -ea : alunea, ALR IlIl, p. 21, MN 6943, pct, 27 (Banat), 
NALH Ban. 1 51, pct, 7-9, 12---14, 18, 19, 2, 24, 27--32, 69, 73, H4, 
ibid. 87, pct. 94, ibid. 50, pct. 12,1:3, 2,1, 27, 28, :31, 35, se, 69, 72, NALR 
Olt. 1 88, pct, 936- 938, 941, 942, 947, RV XXVI 29, dar olunlcă, ALB 
n.r, p. 21, MN 6H43, pct, 1 D2 (sud-estu J Transilvaniei), 531, 537 (Moldova), 
728, D87 (Muntenia), ALR III 26, pct, :385, :88, 392, 395, 390, 398, 400 
(Moldova), NALR Mold. Bucov. 1 6-4, toate punctele, cele mai multe eu pL 
-el.c sau (o altă inovaţie) -ici (pct. 464, 484 fII 1, 492, 515, 528,533, 538, 
548, 569, 574, 575, 57H, 580, 5HO, 5D8, 601, 610, 627, 633, 635, 636, 650, 
657, 6(3) şi în rimă la poezii populare din Muntenia (MAT. FOLK. 735, 
787, 815, 8D9, DlO, 918, 1405, 140H) şi Bucovina (RV IV 10, GB, VI 6, XII 
35, 66, XV 15, XXVI 22); eucurbelea 'mărul-lupului ', ALR SN III (157, 
pct, :;l (Banat), 705, 928 (Muntenia), cucurheiică, ibid., pct. L1l4, 520, 605, 
72l, 728, 769, D87 (Moldova şi Muntenia); [t umuş NI, ALRT, P: 108, pct. 
228 (Transilvania), MAT. FOLK. 168, 491, 1287, HV X 19, XVIII 19, 
XXVIII 33, ţrumuşică, TD Murit. II, p. 475, pct. 723, NALR Mold. Bucov, 
II MN 521, pct, 453, 475, 482, 4H1, 502, 623, MAT. FOLI<. 3, 308, 311, 475. 
480, 815, 855, 870, 884, 1155, 12:33, 12fi9, 1331, 1436, HV .IV G4; gogoşea, 
NALH Olt. II 2139, pct. D15, 920, 928, D32, 968, 970, 971, 985, 98G, gogoşică, 
AUi. SN IV 1078, pct. 682 (Dobrogea), TD Munt. II p. 8:32, peL 751 ; lopiiţea, 
ALR SN II 4'76, pet. 35: (Maramureş), ibid. 336, pet.; 219 (Transilvania), 
ALR IIII p. 35 MN 2198, pet. 235 (Transilvania), NALH Olt. IV 787, pct. 

9 Formele de plural eu -ele nu intră in discuţie, neputîndu-se stabili ee formă de singular au. 
10 Dorese să multumesc şi pe aeeastă cale colegilor de la colcctivele de dialectologie de 

la Institutul de Cercetări Etnologice şi Dialectologie din Bucureşti şi de la Institutul de 
Lingvistică şi Istorie Litcmră din Cluj-Napoca pentru amabiHtqlea de a-mi fi permis consul- 
tarea materialnlui dialectal inedit de la NALH Muntenia şi Dobi'ogea, NALH Banat şi NALR 
Transilvania (NALH Transilv.), 
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904, TD Olt., p. 151. pct. 938, lapă/icii, Al.H SN II 478, pet. 219 (Transilvania], 
362 (Maramureş), 364, 386, 414, 514, 520, 537, 551,605 (Moldova),. 682 
(Dobrogea), ibid. 336, pet. 228 (Transilvania), ALB IIII p. :35 MN 2198, 
pct. 260 (Transilvania), 431 (Moldova), N ALB Olt. IV 787, pet. 907, 93fi, 
9)8, 940, 945, 975, 978, U95, TD Mold. Bucov., pct, (>03, TD OII., p. 14(-;. 
pct, !137 şi, eu pl. -ici, NALH Olt. II 220, pct. 923, ibul. IV 787, 946, 
973, NALH Ban. 1 ios, pct, 2; porumbea, ALB SN III 632, pct, ;:>0,219, 
325 (Transilvania, Crişana), NALR Mar. III 598, peţ_ 221, 224, MAT. 
FOLK. 801, porutnbică, ALR SN In 632, pct. 182 (sud-estul Tr<11,.dh.·"ni .. i\ 
NALR Mar. III 598, pot, 236; rindunea, ibid, 5l7, pet, 222---228, "::.)\J·-.JL. 
240, NALR Olt. III MN PI. 94/1380, pct. U37 (şi 916, împreună. cu rttulim 
-rci), răspunsurile Ia întrebarea 1380, NALH Transilv',IJ .. ct. 243, 262, 
269, 272, 273, 281, 290, 322, 327, 371,401, 404, ·105, 426,430, 431, 419, 
NALR Ban., pct. 5, 6, 8, 10--15, 17, 20, 23-25, 27, 29-:31,37,38,40, 
41, 43, ·15, 53, 55, 59, 68-70, 72, 74, 80, 82, 83, 86, 88, Dl, 99, NAERMD, 
pct. 709, J\'IAT. FOUC 1385, nv IV 66, XXXI2Ji, rîndl1nică,răspullsuriIe 
la întrebarea 1380, NALR MD, NALH Ban., Transilv, majoritatea punctelor, 
mai mult de jumătate din ele cu pl. -ict, N ALB Mar. .HI 597, pct. 221, 
235-239 (în estul Maramureşului, spre Bucovina şi Moldova), NALH 
III MN PI. U4j1380, majoritatea punctelor, în cele mai-multe cu pl. -ict, 
MAT. FOLK. 787, 1213, 1329, RV IV 50, X 1, XXV 1,21 ; sin[ll1rea,MAT. 
FOLK :56, 7fi2, 786, RV IX 56, singurică, TD Munt. 1 p. 248, pct, 764, II 
p. 123, pct. 701, MAT. FOLIe 763, 82\), HV XXV 21, XXVI 22, XXVIH29 ; 
surcea (format de Ia surceîş, NALH )\1"a1'. II 289, pet. 221--229, 2:31 -234, 
238 .. -210, NALH Olt. II 222, pct. 902-904, 909, 922, 925; 9H, 936, 948, 
955, 956, 958, 962, ses, ibid. III 197, pet. 931, răspunsurile la 
733, NALH 'I'ransilv., pct. 2H, 250, 252, 2{î;\-267, 269, 276, 277, 
323, :337, 3;38, 340, 341, sns. 359, 362- 364, 371, ;86, ;89, 400, 
434, 442, 445, 447-449, 45:1, 454, 456, 4.58, NALH Ban., pct, 1, 
24, 32, 14, 53, 59, 69--71, 7:3, 74, 7G, 80, 83, 85, 86, 88, 92, 93, g!:i, 
şi la Întrebarea n2, NALH Transilv., pet. 241, 2,12, 245, 251, 253, 
256, 268, 27{), 339, 443, surcică, NALH Mold. Bucov., numeroase răspunsur] 
la întrehăr ile 7:32, 7:33, NALH Olt. II 222, pct, 914, NALR Transilv., raSDUlI-' 
surile la intrebarea 732, pct, 249, 254, 282, :W2, 3Hi, 317 şi, la întrebarea 
pct, 246, 247,316,317, DESe. 105; ulcea, NALR Mar. II 303, pct, 222- 
229--234, 238-2,10, NALH Olt. II 232, pct. )o2, 905,912, 915, 936, 1112, 
943, 94G, 947, 949, 951, 953, 954, %0, UM, 980, 981 (şi 943, 988, cu forme 
duble), TD Olt. p. 200, pct, 947, răspunsurile la întrebarea 754, NALR 
Transilv., pef;. 2/15, 258, 269, 270, 272--274, 288-297, 305308, 32ti, 
3:3;>, 428, 4,47.,.,150, în două zone, apropiate de Crişana şi de Banat, n''' ........ 
Ban., pet. 70, 71, MAT. FOLK. 495, 15;HJ, 1578, DESC. 16, ALM 
pet. 1, lIlcică, ALHT, p. 94, pet. 192 (sud-estul Transilvaniei), p. 
284 (Transilvania), p. 166, pet. 386 (Moldova), NALH Mar. II 303, pet. 
235--238, NALR Olt, II 232, pet. 918, 925, 939--941, 945, 948, %0, \J52, 
962, HM, 965, H68, H70, 979, 982---985, 987,992, 9B4--997 şi (etlpl.·-ici şi 
-ele) 90'7, 921, 989, 990, iar altele numai cu pl. -ici, TD Muut. 1 p. 19, pet. 
757, II, p. 302, pet. 715, răspunsurile la Întrebarea 754, NALR l\Iold. Bucov., 
general (în pet. 514, 543, 5G3, 661 şi p!. -ici), NALH Transilv" pet. 241, 
246--255, 257, 261 268, 275-285, 287, 298--301, 393, :304, 309- 324, 

.. 

10. 

t_--------------- 
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:-){2t ;)3G, :):H 346, :35:: -"-·-15n, 3;")8:1 3()O 3G,1, ;)67 --- :Jur;, :175.,37(\ 
380 387-3DO, ;jD5, :l97 :3H9, 101î, 412-414, 4lG 423,427, "J;32, 
4:3:), l;ţ8 ,141, 441., 44G, ·152, 453, ,i55-4GO (cu pl. -ele sau -iciş, NALH 
Ban., pct. 2,51, 70, 72, 84, ALlVl n.r G2G, pct. f) 13, is. 18, 19, ;i!J, fiG, G8, 
87,88,19:\,206,200, ibid. fi3U, în marea majoritate a punctelor, HV XVII I ::, 
8; niiea (cu ea realizat ea Il, (Î, (, e, â. !,â), NALH Mar. Il ·:HlO, pet. 221-2:34, 
238,239, NALH Olt. III MN Pl. 58/855, pct. \)01 --- US4, 986 DDi, 9Dfi \)\)8, 
răspunsurile la intrebarea 8C)), NAeI\. Ban.. In tonle punctele numai oiieattă 
{realizat ea uiţâUă, ui{qUâ) sau uiiea (realizat ea ui(i!, oi(â), NALH 'I'ransilv.cîn 
marea majoritate a punctelor »iiea sau oiieau ă, NALH\-1D, pct. H7I --720, 
722 -- 730, 732 7,11, 743 -- 7(lI, 7 fi;)- 784, 786 79G, 798 - k 13, 815 - 824, 
82685fi, 858871, 875, 87tî, 885, SIlO, 8\J3, 895, 8UG, 8D8 DOO, iar în punctele 
785., 7.07. 8Ji1, 8$0, aS8 şi 88\), dublete cu -ea şi eu -ică. NALHMold. Bucov., 
puncte din Hueoy:ina şi din sud, TD Munt. II p. 180, pot, 705, p. 18G, pct. 

'l0G,p.nl, pet. 748, TD Mold. Bucov., pct. G04, ALM III 22:\, pct. 1---7, 
10, 7;3,.fOIi, 211, 212, f14, 217221, HV XVIII 1, niiică, NALR Mar. II 
:HiO, p/t 2::55--237, NALH Olt. III MN Pl. :i8/8C,5, pct , 985, răspunsurile la 
intreharN\ 855, NALH Transilv., int.r-r, zonă din apropierea Moldovei, 
pet.2'11,.248, 2Ş3,.255, 2G:3, 2G4, 206, 275, 276, 278-283, 285, 299, :301, 
:102, a17, 338 şi eu răspuns dublu, eu -ea şi eu -ică, pct. 2(-)5, 21\7, 277, NALH. 
MD:pet. 721,731,742, 7G2, 811,825, 857, 872--871, 877--884, 88(), 887, 
S04; SD7 şi, eu duhlete, 785, 7U7, 814, 880, 888,889, NALH MoleI. Bucov., 
majoritatea punetelor, ALM IiI 223. marea majoritate a punctelor. 

Numeroase alte cuvint.e-rnanif'estă aceeaşi tendinţă. Chiar dacă numărul 
atestărilor este prea mie şi nu permite o eartografiere a fenomenului, totuşi 
este limpede că formaţiile cu -ea preced pc cele eu -ică şi că, atunci cînd sint 
relativ sincronice, Iorrnaţiile cu -eaiuă), provin din zonele conservatoare din 
.ac.est.. punct de vedere: Banat, Transilvania, Crişana, Maramureş, nord- 
vestul/Olteniei, nord-vestul Munteniei; se înţelege, lucrurile stau numai în 
general astfel, căci nu sint excluse Iorrnatiilo noi (eu -ied) nici în aceste zone, 
(vezi. de exemplu, ritidutiică, preponderent şi în aceste zone) după cum nici 
relicvele (eli -ea) în teritoriul dacorornân extracarpatîc (vezi, de exemplu 
viţea). Cîteva exemple sint edificatoare: cărticea, MAT. FOLK. fJO (in rimă), 
cărticică. ALBT P: 2:7, pei. 72:1 (Muntenia), ]\lA1'. FOLK. '71 (nu e În rimă), 
HY IX lEi, 18, 19,.2G (cele mai multe în interiorul versului) ;floricea,fAT. 
FOLK .. 55 (în rimă), HV.IV 66, 105, 141, IX 2:i, 21, LO, XVIII 15, XXVI 
34, XXVIII HJ (eu două exeeplii, numai în rim[l), {loricicli, ALHT, p. 2:38, 
pct. 72:j (Muntenia),RV, foarte des, în rimă sau în interior, MAT. FOLK. 
409,7:);'),775, H7G, lOH5, 112:3, 1155,13/12,141;-; (cel mai des în interior); mi- 
liiea, ibid. 38, Hi2, MJ2, 103;), 121\1, militici:i, 1'D Munt. 'II p. 451, pet.725, 
T1) JVqld. Bueov. pet. GOil, NALH Motd. Bueoy. 1 MN 222, in numeroase 

(niciodată mititea), MAT. FOLK. 475, 489, 871, Ş81, 1098, 11U, 
(în rimă sau nu) ; pr1sărea, ibid. 3:3:3., 334, 345, 34G, 3f>'1., 791, 827, 8()t1, 

Il02 o exceplie, toate în rimă), nv XX 1, XXII 20 (numai în rimă), 
pi'isiirieă, MAT. FOLK. 400, 54fl, GH, 10:\7, lO;)H, 114), 1109, 1202, 1211, 
15JHi, J57\l (în rimă sau în inferior), HV VI 23, IX 12, XVI 2, XXII 18, XXX 2 
(mai a les in jrlterior) şi, cu pI. -ici, N ALB Olt. III, pet. )77 --)80, \)82, 988, 
U87 HH3, 995 -998; pie/ticea, HV XXV ]3 şi ALB SN V 1289, pct. 7G2, 
8:>f), Muntenia şi Oltenia (fomele vechi s-ar explica in aceste zone prin 

I'Ql;Pl ,. 
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aceea că se g[lsesc intr-o formulă fixă, numele unui ,joc de copii), pietricicrf., 
ibul., pct. 7\)1 (Muntenia, singurul din zonă care a inovat.), iar ca apelativ, 
ALHT p. 2, pct. 2 (Banat), i\lAT. FOLK. 1:):l5, HV XVI 28, XXIVt XXV 
13; o situatie asemănătoare este şi in cazul numelui unui alt joc, "de-a 
purceaue", ALE SN V 1 lO2, în care fornlcJe vechi (cu -caţ, în pct. 1\l2, 728, 
7G2, 7\J1, 812, 841-\, 872, S7G, S86, 928 (Trausilvaniav Muntenia, Oltenia) 
sînt mult InCI! numeroase decît eu-ÎNf, [)20. 784, 8:33 (Moldova, 
IvI un ten ia) : putin l'a, doar ÎnMA'LFOLIC 1027. puţin ică sau pu(in/icâ, TD 
Murrt, II 57, pct. fi\l4, L. 7:30, MAT. FOLIC 1078, J:)'1O,'HV IV 3,1, 

I 4, XXV U, 7; tămur ea, ma i ales In lit.erqtura populară .• 
dar şi la Coşbuc (Transilvania} sau Sadoveanu (într-o prelucrare el legcndei 
Dochiei), r ămurică, mai ales în literatura cultă; reţea. 'dantelă', NALH 011. 
II 280, pct, 9,13,. dar râ(iclf, In toată Bucovina (răspunsurile ld întrebările 
},102 şi 1479 din Chestionarul dialectul, Iaşi,UJ70, aflate la Centrul de Lingvis- 
tică, Istoric Literară şi Folclor. Iaşi); sublirea, ALHT p. :10, pet. :.\G (Banat), 
p. 108, pct. 228 (Transilvania), în ambele situaţii în rimă cu [rumuse«, MAT. 

FOLI\:. 2f)l, 755, 103,1 (numai in rimă), HVVI ro, XVII G, su/J(iFÎcâ'c .. TD 
Murit. 1 p. 50, pct. 1)76, p. 2;)1), pet, 765, II p. 41, pct. ()V3, p. 144,pd. 
703, TD Ult, p. :327, pct. 973, .MAT. FOLIL H20, HV XXI 8; lin MAT. 
FOLK. 11, 2,11, 282, 486, 852 (numai În rimă), HV XX 16, XXVIII 3:) (în 
rimă), tinerică, NALH Olt. II 180, pct, \101, MAT. FOLI\:. 761, 89\1, 1111, 
1250, 12m, J:3fj8, 1:l\19, H20 (mai ales În rimă); turturea, ALBT p. 134, 
pct. 28,1 (Transilvania), MAT. FOLl(, 335, ;\4:5, 755, 77G, 78G, 1081, 1313, 
1323, HV IV 10:}, IX 7, 12, XXIV, 9 (mai ales in rimă), turturicii, MAT. 
FOLIC G37, 1328, H.V IX 13, XXV 23, 21 (in rimă. şi în interior); /l(llcea(sau 
vilcea), AUl SN III 8Hi. [Jet. 172, 182, Hl2, 272, 284, 3Mi, 349, ;553,362, 
fj82, 723, 728, 784, 7n1, 812, 83G, 87G 88G, 028, 987 (Transilvania, Maramureş, 
Muntenia, Dobrogea) .. NALH. Mar. nI emi, pct. 221, 224 228, 231, 23, 
235, 210, TD Mu nt. I p. 280, pct. 767, p. :n7, pct. 773, Iţ p. 21, pet; 692, 
p. no, pct. ess, p. 190, pct. 706, p. 220, pct. 708. p. 231,2:)3, pct, 710, ,p. 312, 
pct. 716, MA'r. FOLiC, foarLe numeroase (nunwi În rimă). lIâlcicii (Salii IIllcică), 
ALB SN III,pct. 141 (Transilvania), 571, {)OS (Moldova), NALH Mar. In 
676, pet. 2;38, MAT. FOLK. 1436; vergea, ALB SN IV }05i, peLi Îj82, 705, 
7oD, .'InD, 928, U87 (Muntenia şi Dohrogea), NALH Mar: nI 8:37: peL 223, 
22!J-228, 233·--235, 2;)8, NALH Olt. IV 7:16, în numeroase punde, verţlică, 
NALH Mar. III 837, pd. 2;)/}, 2:37, 'ro Mold. Bueov., pet. 60,1. 

Sint situaţii în care formelor fU -feli nu le mai corespund formele cu 
··ca, rămase in dieţ.ionare fării atestare directă sau eu atestări puţipc, fie vechi, 
fie populare. De exemplu; boneţicâ. ALHT p. 213. pel. 551 (Moldova), bâulll- 
ridi, TD Olt. p. 4 pet. nH5, burbunic/i, NALH :Mold. Bueov. I .'VIN 443. 
bunicic€!, TDMunL 1 p. '102, pd. 77e), câldicicii, ioid. IL )81, pct. 750, i'Itce- 
finierl, ibid, II, p. ::HiO, :Hi5, pet. Iwnfnâricii, ibirl. p. 572, pct. ni(ică, 
ibid. 1 p. 29D, pet. 70'J, p. :355, pcL. 'il;), p. 3\.1;1, pc!. 778, II p. n, mn, 
p. 48, 694, p, pet. 710 (CII pl. -ele şi masculin sg. nitel), p1zlinicâ, 
ALH.T p. 2:);:\, prt. 705 (Muntenia), TD Olt. p. 42iJ, ]Jet. 997, 'f]) Munt. 1, 

47, 675, p. pct. (î7?, II p. peL 714, p. 297, }JeL 715, p. 782, pet. 
}L·\T. FOLIe 1313, dar nieilieri (conform dic.ţ.iollare!or <:011- 

,,11I1/lIfp(I lume/ea, bun cilfdicea, Încdinea, lwninârea, ni/ea, 
putin l'a, .âTmlinea, sau HV li 18 ni p;mnea :in 
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cărnicici'i,MAT. FOLK. 153 (iar cărnicea doar 
SI m An nu i rn us Caransebesiensis). 
. secolul al X'Vf I-Iea nu se maniîestase tendinţa de inlocuire a 
în sau în cuvinte moştenite nicăieri pe teritoriul daco- 

nu cum afirmă AL Graur : "foarte repede cele mai multe 
simţ.itc ca atare Înlocuiesc pe -ea cu -ică : floricică, pietricică. 

tinerică ... '.' 11, ci abia din sau după secolul al XVII-lea (o 
cercetare exhaustivă ar putea preciza şi mai bine perioada) apar Iormaţiile 
eu -ică în locul lui -ea. Această înlocuire începe să se manifeste după ce intra- 
seră şi se adaptaseră în română numeroasele turcisme terminate la singular 
In -ea şi Ia plm;al In -ele, după modelul derivatelor româneşti cu sufixul -ea, 
-ele. Nu se poate susţine că "tipul în -ea, -ele era muribund" şi "neproductiv 
de multă vreme" 12 în perioada intrării În română a împrumuturilor turceşti=; 
dimpotrivă, era destul de răspîndit şi activ, nu numai în ţinuturile intracar- 
patice (unde, du pă cum am probat mai sus, se găseşte şi acum), ci şi in cele 
extracarpatice, unde nu a existat nici un hiatus de timp Între formele moşte- 
nite şi derivate cu sufixul productiv -ea, -ele, pe de o parte, şi împrumuturile 
turceştiadaptate prin analogie la acelaşi tip, pe de altă parte. De altfel, in 
principiuadaptarea este mai posibilă la un model activ decît la un tip muri- 
bund. 

Apar, după împrumuturile turceşti, şi multe alte cuvinte care capătă, 
tot prin analogie, sg. -ea şi pl. -ele. In afară de enigmaticele andrea şi arqea, 
care oricum sînt mult mai vechi În limbă decît turcismele, analogia s-a pro- 
dus .la multealte categorii de cuvinte: 

Cuvinte turceşti terminate în limba de origine în â, esau i urmate de 
consoană. (transcrierea cuvintelor turceşti aparţine dicţionarelor consultate) 
te, fli !laIL> drorn. filigea, te. pancar (SCRIBAN, pangar»drom. panqea, te. 
pallicati :.>drom. pătUigea (şi variante: parlaqea, P ANTU 207, BUTUHĂ 
182, pătrăqea, N ALR Transilv., răspunsurile la întrebarea 1118, pct. 457, 
palmaqeauă, ibid., pct. 425, părmăyea, ibid., pct, 39Ll, 408, 411, 434---436, 
toate din apropierea Sibiului), ploiaqea, TD Olt. p. 152, pct. 938, p. 319, 
pct. 972, pl. plotogele, ibid. p. 153, pct, 940), alături de pătlăgeană (Muntenia), 
te. Aktnecei, Ak-Alesgid (numele unei localităţi) >drom. almişcea 'sortiment 
de hlană ', te. zerdiqcw>droll1. zerdicea (SCHIBAN, TDRG). După modelul 
dubletului pătlăgeană(piUlăgea par a fi şi sprincea, ALR 1(1 21, pct, 170, 
(Transilvania), şi damigea (ajuns apoi, printr-o nouă analogie, damiqică 
TD Munt. II p. 64, pet. 695). 

Cuvinte bulgăreşti tcrminate în -e sau -je: bg. angarije>drom. angarea, 
lwngarea, angara (alături de angarie), bg. kaplăga >drom. caplagea, caplegea, 
bg. mezdre >drom. mezdrea, ALR SN II 555, pcL M, 279, 284, 310, 316, 
325,. 334, ;HJi (Transilvania, Crişana, Maramureş). 

11 Al. Graur, op. cit,p. 6. 
12 [!Jid., p. 7. 
l. ŞIO 1, LXXXII, LXXIII stabileşte două perioade succe.ivc de pătrundere a tur- 

cismelor in dacoromână: secolele XV - XVII şi secolele XVIII - XIX. Singurele impru- 
muturi durabile. care se intîlnesc şi acum In grai urile daeoromâne ex.tracarpatice (unele forme 
au Inceput in secolul.nostru să pătrundă prin limba literară şi. In Transilvania) sint cele din prima 
perioadă :ele au pătruns in viaţa poporului, se hucură dc (1 marr răspîndire şi au prins o forml 
definitivă in limbă. 



Cuvinte greceşti terminate În -!,a (oxiton şi paroxiton) şi -Le;: ngr. 
?puyo:\n&: >drom. [riqănea, ngI'. E::AE:q:;TE:PLO: >drom. leţterea, ngr. fl1)).,(Y. > dram. 
milca, ngr, axop8Q(),LU >drom. scordalea, ngr. ?OEC;> drom, fidea, ngr. 
fLoapeC; >drom. moarea, marea, ngr. ncxvaec; >drom. panseat», poate şi. ngr. 
napsis >drom. uăpsea, vopsea (SCHIBAN, care Însă propune ca punct de 
plecare şi verbul rom. vopsi, probabil de la oopseală, ea şi AL Gram, op. 
eii., p. 7). 

Imprumuturi franţuzeşti terminate în -t! (e), -ie, -rI : Ir. entree :>drom. 
anirea (alături de antreu şi antret, Puşcariu, op. cit., p. 402), Ir, baiser>drom. 
bezea, fr. caupe>drom. cupea (alături de cupeu), fr. jalcusie z-suin»: jaluzea, 
Ir. lillree>drom. livrea, fr. p(we>drom. pa vea, fr. soiree>drom. soarea, 
rr. chaussee>drom.şosea, fr. tranchee>drom. iranşea (la Alecsandri, apud 
SCRIBAN, dar şi ALB SN IV 966, pot. 192, Transilvania, tranşe, ·NA1.R 
Transilv., răspunsurile la întrebarea 1710, pct. 287, 367, sau chiar tronsouă, 
ibid., pct, 288), fr.canapc>drom. canapea'», 

Împrumuturi romanice sau neogreceşti adaptate iniţial la tipul rom. 
-elă, -ele, din pluralul căruia se reface apoi şi o formă analogică -ea de singttlar 
(care de cele mai multe ori e un dublet alături de -elă, dar uneori devine 
singura formă românească) : bagat ea, alături de. b(1{Jafelă «it. bagalell(16) 
breieov, din pl. bretele «fr. breiellesţ, canea18, caramea; alături de caramelă 
«fI'. caramelle), cord ea, ALB SN IV 1204, pct. 791 (Muntenia), NAI,R MD. 
răspunsurile la Întrebarea 1473, pet. 671-702, 704 'Z15, 717, 719, 720, 
756-761, 763--776, şi la întrebarea 1515, pei. 673, 678, 680, 682-684, 
686 -699, 702, 714, 7] 9, 724, 731, 732, 735, 739, 755, 757 -·760,763, 765 -771, 
773, 774, NALR Olt. II 283, majoritatea punctelor, MAT. FOLK. 1103; HV 
XX 44 (şi cordică, mai ales în Moldova, dar şi În NA.LH MD, răspunsurile Ia 
intrebarea 1473, pet. 721-723, 725 -72J, 737, 741, 749, 751, 754, şi Ia 
întrebarea 1515, pet. 729, 733, 741, 749, 751, 754, din nord-estul Munteniei, 
in veeinătatea Moldovei) «it. cordella, prin mijlocire neogreacă sau turcă), 
formaţia ironieă {idea 'fidelă', la Caragiale, danlea19, alături di dantelă 
«fr. dantelle), flanea26, alături de flanelă şi flanel «fr. [lanelle), fusţhnea, ală- 
turi de fllslanelă (<ngr. ?OucrTcxveA),ex), manea, alături de mant;lă, mărgea21 
«lat. med. margella, DA, lat. margella), pimpînea, alături de pimpinelă 
•.. nume de plante" «lat. pimpinella, germ. Pimpinelle), ron,dea2, alătuq 
de rondelă «fr. rondelle), santinea23, alături de santinelă «tI-. seniinelle) » 
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16 DLR, dar Sextil Puşcariu, Limba romdnă, 1, 402 : "numele floarei pensee e Jillnsea, cu 
pluralul pansele". 

U DA: "Neologism din franceză sau germană (poate prin mijlocire turcească)." 
li Cu lnţelesul 'dantelă', bagadea, NALR 1\1D, pet, 730, răspunsul Ia Intrebarea 1 481. 
17 TDfvIunt. II.. p. 111, pet. 700. , 
lB DA : "Cuvintul italîan canella, prin mijlocirea ngr. kCXVE:AX sau bg. kanela.  
19 tn forma daltea, NA.LH Olt. Il 286, pet. 970, NA.LH .M.o, pet. 691, răspunsul la In- 

trebarea 1 481. 
:0 ALR SN IV 1183, pet. 192 (Transilvania), 414, 511, 520, 581, 5,{7 (Moldova), TD, 

Munt. II. p. 4lJ6, IJct. 728, TD Mold. Bucov., pct. 586. 
21 ALR II 1139, pei. 172 (Transilvania), MAT. FOLK. 365 (In rimă), 965, 1549; măr·· 

{Jicil, in Moldova, eI. şi I. Creangă. 
22 NALH Olt. IV 645, pet. 973, 975. 
3 ALR SN IV. 961, pet. 10,!2, 192, 230, 349, 414, 574 (Transilvania, Maramureş, MoI·· 

dova),NALH Mar. In '720, pet. 230 ; săntilÎ4uă, NAL.H Transilv., răspunsurile la intrebarea 
li 706, sQMmt, pet. 269, 296. 
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set dea, ref'ăcut din pl. sartlele «ngr. sardhela, il. sat dellav. şrapnea, alătur] 
de suhstantivul neutru şt apnel, pl. srapnele, din pluralul căruia s-a detaşat. 
prin falsă analiză, dcsinen].a -ele. Un caz întru cîtva deosebit, în sensul că 
-el ă, -ele provin prin hipercorect.itudiue din -ilă, -ile, îl const.ituic forma 
pasiea 'pastilă", foarte frecventă in Moldova>'. 

Singulare analogice de la pluralul unor substantive rornâneşt.i de 
tipul -eal ă, pl. -ele, sufix ataşat la teme verbale: ameiea, -ele 'arnetcală ', 
NALH Mold. Bucov. 1 MK 4GO, pct. ;J bătea 'braţul vătalclor', NALH Olt. 
IV 72G, pct. 943, 989, f)'a:3, \1\1;), cl ădea 'gardina sau lemne.le din jurul fîntînii' 
(DA), cl eţeteo 'mai de lemn eu care uogarul bat.e cercurile la hu ţ.i' (DA), 
cocîrjea, cusăiorea 'cusătură, lucrul la care coase cineva' (DA), [eslea 'vopsea', 
ALB SN II 532, pct. 279 (Crişana), itnbrobodea 'imbrobodeală', ingrâdea 
'nuia', NALH Transilv., răspunsurile Ia intrebarea 1310, pct.. 2D2 (ingrâdeallt1, 
-ele), 393 (gri/dca, -ele), momea 'momea lă ', tnucezea 'Filago gerrnanica' (pj\NT'U 
178, numită şi mucezeal.ă. muceztcă sau ţiriciciîş, oglindca(DLH, sensul 1, 
'oglindeaIă'), pardosea 'pardoseală.', podea, ALE IIil p. 114,MN 3376, pct. 
682 (Dobrogea), ibid. 237,pe[. 219, :49, 362 (Transilvania, Maramures), 
TD Murit. Il p. :\74, pct. 721 (alături de podealr1), ALM nil 554, pc-L'a, 12, 
15,21, 180,184, 195, H!7, ios, 211, 214, 217 -21\i, potnestea, primeneu, 
proptea, TD Mu nt. n p. 905, pct, 755, MAT. FOLIe 101, răsucea, NALH Olt 
IV MN PI. 137j24H2, pct. 9lG, D25, D7n, slricnea, slnziea, NALH Transilv., 
r[lspullsulla Întreharea 73:3, pet. ,140 (slnl.iâ). Cuvintele următoare, fără a mai 
fi derivate cu sufixul -eald, dar avind aceeaşi tcrminaţ.ie (şi pL -ele), se Înca- 
drează În aceeaşi categorie şi, prin analogie, refac de la plural un singular 
-ea: belea (sau petea) 'pcteală', ALR SN IV J204, pet. 2HJ, 228, 235. 260. 
3G2, 365 (Transilvania, Maramureş, Bueovina), TD Olt. p. 82, pet. 021, p. 
240, pet. \)56, NALH Mar. III 618 şi (j2t!, pet. 2:35 --·238, :\IAT. FOLI<. 2Gl, 
'panglieă', NALH Transilv., răspunsurile la întreharea 1473, pet. 241, 244,. 
24G ·--2;')8. 2GO --264, 2G() ·-270, 273 289, 298 -305, 309 -319, 318 -322, 
334336, 341, :42, 344, 355, :58, şi la întrebarea 151;'), pei. 2/11, 245 ---258, 
260-270, 273·289, 29H--301, 303---305, ;)09-312, 314--310, ;318--322, 
33t;, :341---:344, 35:1, 358, aiueI7, dÎrjea «:hg. dărialo), ALB SN 1 7G,pct. 
172, 228, 250. 260, 272, 279, 284, :)25, ::\53, 3G2, :18G, 574 (Transilvania, Cri- 
şana, Maramureş, :Moldova), NALT{Mar. III 828, pet. 228, 2:30 -·-232, 23fi, 
238, niCOlleCI (de la un pL nicouele), ohia «.hg. olja[()), NALH Olt. II 297, 
pet. 976, 980 -·n82, \hl1, (HJ2, 9\1/1, NA.LHMD, râspuIlsurilc la Întreharea 
14.99, pct. 714, 7ti7, obin.zea, ve/rea 'veLreli:i, pînză de corabie' (cu variantele 
ventrca, vinlrea, lilnlrea, prin apropiere de vînt), zilbea şi zâba 'zăbalâ' 
«magh. zobora), ALH, 1/1 27, ]Jet. ,10, 51, 61, 80, 85, 1.18, 243, 247, 24), 
2f)1, 255, 266, 2fi8, 270, 27:S, 280, 285, 289, 2\lO, 357, :')153, 385, ;')88, 
(),l7, 680, 684, 590, G91, NALH .'VI ar. 1 83, pet. 22:), NALH Ban. 1 71, peL 

2 NALH Mold, BllCOV, I MI\' "1:\\j, În afară de forma normală (din (> treime din lo- 
calităţile anchetate) pastilă •. ", se intî!nese şi formele bipercorcele pastele. pasii/ii ([id. 4S'L 
488. 6,1;1), pas/<'/e, paste/â (pct. 472. 478. 4\)0, >19:3 .• 496, 503, [524 . .'l:l5. ):l7.. ;)57, 560, 561, 
5136, 5C.7. 575, 579. 581, 588, f)S9, 5H2, ;)H:J, ()(IO, 1)0:3. GOi, 614. G17, G20. 02:l. G24, G2G .• 6:18, 
(j<j4, Gi6, 6fl6. fî58) şi pasle/e. pasfea (realIzal ea -('O. -[ei. -f, ,.f) în .!Jet. 4713, 48(1, 501, 506-- 
fi()7, 525 .• [m., 536, 1>4i1, 542, 547, 5[}(1, 551, flf,3 - f,5G, 6132, 58:1. [J8\l, 587, 5\10, ()O\) _-. Mi. 
1l11), 621, Gf,7, şi în NALH Olt. 11:l2, jJe!.. BS8, l\'ALH MD. răspunsurile la întrebarea 
439, ]Jet. ti84. 708 723;; 731:: 735J 8:31. Forlua nu este înregistrată în IJLl't 
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2n, 30. NALH Motd. Bucov. I ;j(j, 4G6, 4G9, 470, 474-47tî. 
478, ,180, 484, 487, 48S, 5G3., 565. G10. răspunsurile 1:1 
întrebarea 25G. NALH .vfD. 7,11, 742,745,746, 871. 
S7C}, 8713, S7D, N ALB Transilv .. pct. 214, 254 
260-268, 270, 272 2\H\ --300, 30:3-305. 307-<312, 
321:32;'" ;)2;)---;)2fJ. 4! L chiar zăbeau ă pc!. 2D2, 294, 
306, 371 , «sI. TDnCj, MA'] . FOLK. 12T). Diferite acci- 
dente fonetice Iac ca' unele suhstautive feminine sau neutre să capete şi un 
plural in -ele. de unde se reface un in -ea arcec, pl. arcele, NALH 
Mold. Bucov. 1 MN 2tj4, brăiea (sau, prin velariz are, ALB SN 1 51, 
pcl.. c,;n (Moldova), NALH Ban" 1 la întreharca pct. AL\1 
II;1l 870. [Jet. 22. 28, 2\1, ibul. 1011, pet. j7. 112, 2!4. 217, 
218, cascaoea, TD Munt. Ii r- :212, pct, 708, iest emea (cu pl. teste- 
mele si sinsrularul Horma! Ic.stemei)2'. 

'In sri'şit, cîteva forme rare cu -ca, cărora I, corespund în mod normal 
alte sufixe (şi pseudnsuf'ixe}: ccsir ea 'costrci' pistreau ă 'pistrui", N ALR 
Ban. 1 fiO, pet. 2, 3, 8, 1 J, 18, circ ea 'inel la cireeie ' ALE SN 12f), pct.. 95 
(Transilvania), qin qea, NALH Ban. 1 70, pct. 65 (şi în LB). sciniea, NA.LH 
Mold. Bucov. II viN 722 (şi în 'fnH G), t.erezea (sau, prin ve larizare, tir/ZI!), 
ALM II!1 G!)I, pct. 88, 147, 182, HJ5. HHî, 1 223: poate tot aici e locul şi 
lui poezea?", copilărea 'vîrsta de copil, copilărie.' MAT. FQLh. 2CJG. mtjlocea 
'mijlocie', cit esea 'cireşie ', uan qhea 'evanghelie', tele/ea. femininul lui lele/eu 
'om fără căp ăt.ii' « magh. telei«, şi chiar curtnea 'gril1d!>iul plugului', pe rare 
TDliG îl consideră eu ctirnclogia necunoscută. ca şi DA, care Însă avansa 
şi posibilitatea derivării de la verbul curma, iar Wcigand îl socotea Lotuşi 
apărut din cormati, cu schimbare de sufix (discuţia in DA), 

Consecinţa firească a acestei inîlatii-de forme cu -ca. care se adaugă 
formelor moştenite şi derivate eu -ea dim inutiva l este, paradoxal, IlU întărirea 

tipului -ea, -ele, ei dezagregarea lui. Avîndu-se in vedere faptul că IloiI1 forme 
analogice nu prezintă un sufix dirninutival -ec, ci o terminaţie Iărărvaloare 
semantică, se produce în română (în primul rînd şi mai ales în graiu!file extra- 
carpalice, unde pătru flseseril tUfcism ele şi alte forma !.ii analogi(:e) Sti bsti- 
tuirea din diminutive a sufixuhti -1'(1, ce risea să se desemantizqze. cu -ică, 
sufix diminutival şi el. Acest lucru s-a produs pentru diferenţ.id·ea diminu- 
tiveJor eli sufixul '-NI de noile forme analogice eu terminaţia ,-ea. Deei : albăs- 
trea, a/unea, bâtrinea, borlicea, buci/rea ete. devin albdstric(l, (llunici/, btdrînicii, 
bortieicâ, bw:â(icâ, eu pl. -ele; unele dintre derivate inovează din !lOU, căpă- 
tînd (şi) un nou plural: alun ici, loplî(ici, mitiiici, pâsârici ('Le. Suhstituţia 
s-a extins şi asupra ,,falselor diminu tive", forme moştenite din latină, ca de 
exemplu; Jiul'cca, reţea, 'dante][t', rindUl/ea, turturea, vtzlcea, vergw, viţea •. 
carc au căprltat încă un singubu-, cu -ieii : rfndllnici1, lllrluricâ, 
lIr1fcÎcil, uergiclf, IIÎţicii şi, adesea, chiar şi un plural tll -ici (duplt ofipu! bunică, 
banici) : rÎndUI/ici, {urll/riei, uiţici. !n replică, în dteva cazuri izolate, un sg. 

2';, Se produee. ŞJ fenomenul invers, clinlr-lln -ca) se reface \l!l si:(, -('aM 
boialâ, ALI{ SN II 532. }Jet. GOS II i r, :Hl pcf. 219 (Tra n- 
silvania), mâslllâ 'măsea' .. ALH !! :10. pct. .lO ALH SN II f)5.Ci, ]Jet. 2, 36, 
47, 76, !l5, III:). 83G (RaHat. sud-vestul Jwrd-vcslul Olleniei), pâr!ald, 
ibid. 18, 27 (Banut). plâsa/â. iMri. IV 1 '0;')1.. pct. 219 (Inmsiivania). 

26 Iordal1,. StUif<.'fica Urnbii tornân(' 'Fdjtnri' Şi.,iiinpl'jel1 Bucureşti, 1 H7b," p. 1 {}D 
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ică sau un pl.-ici, considerate, prin falsă analiză, ca sufix înlocuitor, sint 
"refăcute", prin etimologie populară, cu un sg. -ea27• 

Că explicaţia inlocuirii lui -ea cu -ieă este de natură semantică (nu fone- 
tlcă, cum propunea Al. Graur în "Bulletin linguistique", V, 1937, P: 62 -(4) 
o demonstrează analiza cîtorva cuvinte. Purcea înseamnă în română 'femela 
porcului' şi 'pui de porc de sex femeiesc'. Cu prima accepţie, in Oltenia nu se 
foloseşte decît forma purcea, N AL.B Olt. III MN PI. ()5/939, în foarte multe 
puncte (uneori împreună cu scroafă), şi niciodată purcică. Pentru 'pui de sex 
femeiesc', ibid. !)41, alături de purcea, apar şi purcică, purceluţă, purcel uşă. 
în Muntenia şi Dobrogea, pentru prima accepţie, pe lîngă scroafă, se foloseşte 
forma purcea În foarte multe puncte (răspunsurile la întrebarea 939) şi doar 
in pct. 722, 723, 72G --728, 738 (din vecinătatea Moldovei) s-a răspuns 
purcică ; pentru al doilea sens (răspunsurile la intrebarea 941), în cam jumă- 
tate din puncte -- mai ales În nord şi est -- apare purcică, iar în celelalte, 
purcea. în Moldova, NALH Mold. Bucov. II, răspunsurile la întrebarea 
939, pentru primul sens se folosesc termenii scroafă şi poatcă ; rar apare purcică, 

în nouă localităţi Insoţind răspunsul scroafă iar în alte patru (pct. 59G, 635, 652, (56) este răspuns unic. In schimb, pentru al doilea sens (răspunsurile 
la intrebarea 941), se foloseşte numai purcică (doar în pct. 461 şi 554 există 
şi duhletul purceaş. Şi mai categorie se prezintă situaţia in Transilvania şi 
Banat, unde s-a răspuns purcea sau purcicii numai pentru sensul 'pui de sex 
femeiesc' (NALR Transilv, , NAIH Ban., răspunsurile la întrebarea 941), 
nu şi pentru cel de 'femela porcului'. Viţea (sau viţeauă), Însemnînd doar 
'pui de .vacă de sex femeiesc', se conservă Într-un spaţiu dacoromân foarte 
larg (Maramureş, Banat, Crişana, Transilvania, Oltenia, Muntenia şi puncte 
din sudul Moldovei), dar în zona cea mai inovatoare - centrul Moldovei şi 
Bucovina - apare aproape numai oiţică, cf, NALR Mold. Bucov., răspunsurile 
la intrebarea 855, pct. 462 ·--465, 467 -469, 471 -476, 478 -511, 513 --553, 
555 -580, 582, 583, 585, 589-593, 595 -601, ("i05 -612, 618 -622, 624, 
628, 631 -633, 635, 637, 641, 643, 645, 652, 659, 660, A1.M III 223, pct, 8. 
10, 14-16, 18, 20, 22-48, 50, 51, 53-74, 76-132, 125-171, 173-180, 
182-190, 193-207, 209-218, 220-236 (doar în cîteva puncte Însoţit de 
viţea). Yiţică apare şi în N AL.R MD, Într-o zonă apropiată de Moldova, pct, 
721,731.742,762,785,797,814,825,857,872-874, 877-884, 886-889, 
894, 897, ea şi În NA:bR Transilv., În aceeaşi vecinătate, pct, 241, 248, 
253, 255, 263-267, 275-283, 285, 299, 301, 302. 317, 338; simptomatic, 
uiţică apare şi în Maramureş, În punctele dinspre Moldova (235 -237), NA.bR 
Mar. II 360. 

Chiar şi paradigme de felul aluniţă, alun ele, NA1.R Mold. Bucov. 1 
64, pct. 509, 512, 518, 523, 542, 543, 552, NAbR Transilv.; intrebarea 
2'76, pct. 385, purcea, purceluşe, NA1.R Olt. III MN PI. 65/941 sau seriile sino- 

a7 Percicd « te. piirek) 'ctrllonţ, moţ' are şi forma pacea; scri.jică {DM : (reg.) "Felie 
subţire de piine, de fructe etc. r ... ] Comp, sb. (s)krizika, uel'. skr qiiuka"}, apare doar in ALR 
SN IV 1 068, pct, 362, NALR Mar. II 334, pct. 235 - 237, iar scri jea mult mai des, ALR SN 
IV. 1068, pct, lO2, 205, 260, 219, 272. 279, 284, 216, 334, 346, 349, 852, 8'85, NALH Mar. n 
334, pct. 221 - 234, 2;;8 -- 240 ; totuşi pl. -ele şi nu -ici ne-ar trimite la etimologla propusă de 
Cihac : ct, ceh. krti ala 'Obstschntttc', Insuşltă şi de TDRG. Mezilea, din pl. mezelice, sg, me- 
zelle; turea, din pl, tureci, sg. tureac; pălurnea, din pl. pătfrnici, sg. pălimică 'potirniche' ! 
{Jotea, din varianta potică 'potecă'. 



75 13 ICONSDDERAŢU OJiACRON1C!!i: ASUPRA SUFIXULUir -EA ------------ --------------- 

nimice coradicale : purcea, purcică, purceluşă, purceluiă, ibid., şi purcelucă, 
NAl,H Mar. II 360, sau de la teme diferite, scroţiiă, NAL.BMold. Bucov, II, 
răspunsurile din cîteva puncte la întrebarea 941 ; viţea, oiiică, viţăIllŞâ, ibitl. 
la intrebarea 855, oitălucă, uiiăluşcă, AIM .IfI 223, arată că tendinţa de 
inlocuire a lui -ea, care şi-a slăbit, în împrejurările prezentate, înţelesul dimi- 
nutival, răspundea nevoii vorbitorilor de a conserva, la formele moştenite 
şi la derivate, sensul lor diminutiv al, 

Această înlocuire nu s-a oprit însă la formele moştenite şi derivate cu 
sufixul-ea diminutivalw, ci s-a extins şi la unele forme analogice terminate în -ea, 
destule dintre ele, prin forma sau dimensiunea referent.ului ori prin etimologie 
populară, Indreptăţind la vorbitorul comun (din aceleaşi zone în care se mani- 
festă tendinţa) înlocuirea terminaţiei-ea cu sufixul diminutival -ică : ameiice 
'ameţeli', N AbR Ban., Întrebarea 460, pct. 25, din ameţeală, ameţeli >ameţea 
sg. > ameiică sg., ameiice pl., arulrică, AbB IIII p. 24 MN 6957, pct. 405, 
463 (Moldova), ALM II/II 732, pct. 20, 27---29, 31, 32, :5-37, 50, 51, 53-56, 
5868, 70, 71, 75--79, 84-95, 100. 102-105, 107-111, 114-117, 119, 
121-135,1:37---149,151 156, 158--1GO, 1(-;2, 163, 166-171, 173--177, 179,183. 
185-188, 196, 197,200,202,204,205,207,213,215,224, 227,228,230,2313, 
arqică, cordică, ALB SN IV 1183, pct. 605 (Moldova), NAL.R MD, răspunsurile 
Ia întrebarea 1473, pct. 721---723, 725--72), 733, 737, 741, 74.4, 751, 754, 
în vecinătatea Moldovei, DESe. 86, cf', şi cordicuiă, AL.HT p. 213, pct. 551 
(Moldova), damiqică, TD Munt. II p. fi4, pct. 695, flanica,>Ab,H SN IV 1183, 
pct. 605 (Moldova), TD Munt. II p. 7H4, pct. 749, mărqică (în Moldova, ef. 
şi Creangă), pastică «paslea, formă. reîăcută după pl. paslele<pastile). 
NAI,R Mold. Bucov. I MN 439, pct. 498-500, 504, 508--52:-3, 525--531, 
534, 536 -5:-39, 541, 543 -549, 551, 552, 558, 569, 581, 596, 598, 599, ees, 
618, pătlăgicii, MAT. FObK. 1493, pangică, perdică 'perdea', NAl-,R MoId. 
Bucov., răspunsurile la întrebarea 690, pct, 542 (pl. -ele) şi 520 (pl. -Ici), 
puuţică, Al:,R SN IV, 1192, pct. 537, 551 (Moldova), preducică, ibid. II 404 
pct. 605 (Moldova), terezică, Al,M IIII 699, pet. 76-78, 84, 86, 87';89--94 
100,10:-3-105,108-111,113,114,116-119,121, 122,125-128,)30-136, 
139-145., 148, 151 156, 158-16, 166, 167. 169-171, 173-180,:'183-186, 
188, 189, 19:3, 197, 203, 227, 228, 236-240, zarnacadică, ALR SN IU.640, 
pct, ;531 (Moldova). 

Dacă, din contra, dimensiunea referent ului era incompatibilă cu 
ideea de "mie", s-a inovat în sens opus: intrucit metiqhenea «te. tnenqene, 
DLH, sau tnenquen», DDA) nu denumea un obiect mic care să îndreptăţească 
terminaţia -ea (simţită ca sufix diminutiv al), s-a format În română menghznif 
printr-un soi de "desufixare". O explicaţie prin filiera sîrhocroată este exclusă. 
termenul menghele avînd circulaţie redusă (Banat) şi însemnînd mai ales 
'fiecare dintre cei patru stilpi bătuţi În pămînt Între care se fixează boul 
spre a fi potcovit ', Tentantă ar fi fost solu ţia filierei bulgăreşti, cf. forma 
mengimia din pet. 991, bulgăresc, AbR SN 1 25, dar forma ctimologică 

28 De fapt, sufixul -ea nu are numai valoarea diminutivală, ci aceasta este doar valoareil\ 
originară şi principală. O analiză şi o clasificare a valorilor semantice ale acestui sufix am Incercat 
In artieoIul Observa/ii asupra 8ufixllllli -ea .• In volumul omagial PrQ{esorul Gavril Istrale la 1fJ 
de ani, Universitatea nAL 1. Cuza", laşi, 1984, xerografiat, p. 169 - 180. 
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menghendt, prin atcstările ei masive Ia sfîrşitul secolului tl'CCUL2fi, arată ca 
trecerea ia mellyhenea la m eruţlnn ă s-a Iâcu t teren românesc, 

concluzie, apreciem că 1 lat, a evoluat In dacorornână 
în felul : dună ce a p ătruns prin cuvinte ite îl! ro m â na comună, 
-Î'(lUII etim';!ogid, . expl icahilă evo lu Ionet.ică norrna lăj= a 
devenit -ea în unele dacoromâ ne. iar in dwlec!cJe arom ân şi Jllegle- 
nfirom:ln, ea şi putin în unele c rile băuăţ.ea n, criscau, 
maram urcseau, în Z()rH din Transilvania, nord-estul. Moldovei a 
rămas --ecu;{i. Sufixulvec il torrnat În daeOl'lilUflflFI rn u lt timp nurnc- 
roase derivate, I'n marea majoritate el l.iv e. Constituite Într-un tip mOI"- 

r-nv in telr. cu -NI, -de (mo,;ienitc şi au servit ca model incadră- 
rii in dacorornână a numeroase turcism e t.errn inat.e in limba de (IrigineÎn 
-(}, -f, -i accen tuaţi, ca şi multor altor forme care fie aveau ca torminatie 
de singular un -/; (Irunceze), (greceşli, ti), fie aveau un plural în 
-de franceze sau româneşti, eu sg. Dar această extraordinară 
creştere numerică a Iorrnelor eu -ea, departe de a înt.ări tipul, îl slăheşte, 
căci valoarea semanticii diminut.ivală a sufixului IlU exista la formele mai 
'noi, în care ea, -ele sînt doar nişte t.erm inaţ.ii (ascmantice). De prin secolele 
al XV II-lea şi al XVIII-lea -ea din dim inut.ive incepe să fie înlocuit cu -ică 
(sinonim, dar neechivoc) În graiurile dacoromâ n c extracarpat.ice, adică 
chiar acolo unde erau in circulaţie cele mai multe dintre cuvintele pătrunse 
ulterior în română, cu terminatia analogică -eli, -ele. Acest proces, activ şi în 
prezent În estul şi sudul ţării, unde efecLele sint vizibile la numeroase cuvinte 
şi pe arii largi, a antrenat, izolat, şi ariile nord-vestice dacorornâne, unde 
însă reprezentativ rămîne tipul -ea (uă). Înlocuirea lui -ea eu -ică nu a afectat 
la început forma de plural (tipul -ică, -de), dar, în zonele inovatoare, la 
destule cuvinte, schimbarea a atins apoi şi forma de plural (tipul -icâ ·-ici). 
Aceast[t evolulie a antrenat curînd, În aceieaşi zone, şi unele cuvinte 2U ter- 
mimîţia -ca, ajullgindu-se astfel la anrlricâ, cordicâ, [lanicli, pasti el!, pillgicâ, 
cuvinte despre care nu se poate spuIle cii au apărut niCi prin substituire de 
sufix (eăei -ea din {lanea, pingea nu este sufix), nici prin sufixare (eăci (JJl(lr-, 
j'!al!-, past-, pin(/- nu sint teme), ci prin inlocuirea unei terÎninalij -ea (omofone 
eu sufixul diminutiv al) prin sufixul dimiuutival-icâ. 

SIGLE (care nu ,înt uzuale) 

Lucia Berdan, Descîntece din Moldova_. Texte inedite, Uni- 
I. Cuza", laii, seria Caietele A,hiw;i de folclor, II, Ia)i, 1982, 

IlUTURA 

DDA 

DESe. 

Vale! BUt\lril, Enciclopedic de etnobotanică rom.1n.eascii, Bucur.:şti, Editura 
Ştiinţifica ,5i Enciclopedica, 19Î9. 

-, 'Iache Papahagi, Dicţiona1'iil dialectului aromiJil gweral şi etimologic, Bucu- 
reşti) 196.'). 
Lucia Circş 
vcrsJtatea 
xercgrafiat. 

-- Rum;inisehr: Volk,ziedcr au, der Bukowlna, 1. B3nd:. Li.ebeţliede7, publicate 
de de Matthias Konrad T rilv:,rh Verlag, j 940 . 

•• 9 eL la elicsUonamllinY/.lhlic. I - XVI II, 1884- ! 885, alin! B. P. Hasdeu' 
BibUoteca T:ţ. S. HOlnâflIa lJlS. ronL Df .. ;) 4:18 -. 34315. 

3() Ni 5(', pare cmlvinglit(larl2 lui AI. PlJilippide, Oriqinw romlÎnilo{, II, Iaşi, 1 \l28, 
p. 115 - J G, sus!innti< eu mO!"fo!ogi:c;l ele lVLlrins Sala, C()ntribu[ii la {o 
n.etiea: istorică (j hnlbii tornân.e fdtlur;J A(8dernh:.i HtHn{i.nlg.,. I3,ucure,tlJ JH70, p. 87 - 94. 
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L'n utr-ur prouve gur le surrixe di min nl.if ca a elc prnrlur-t if dans Lous les parlcr-s daco- 
rnumains j usqu'au XVI! siecle cnviron : apn's ccHe epoC[uc il cnracterise sculemcnt certaines 
zoncs : la Trnnsylva nie, JcMarainurr, la Crtsana, quelqucs parties du Banal, le nordouest 
de I'Oltcnie. La demnns tra tio n sappuy« o ur les dates des aLlcsU.lIions des ruot.s h(riU)s du latin 
ou di'riv()s par le rournai n il l'aide du suf îix« -ea ( lat. dia) el sur leul' repa r+it.lon dans les 
parlers daco-roumains. 

Dans les tcrritoires exl.ra-carpal.iques la vnlour duniuut.ivc lin snttixe scst l.rollV{'C re- 
duite apn's le XVII' siec!e, va la peuetratlou jnsqu',) cettc date de nombreux eternents tlH'CS 
a da pt es pin le roumaiu au typeea, -ele, t.out comme da utres element, (bulgares, nt:ogr-ecs, 
ncorornans}, r1ng6s, par analogie. dans 1anlcalC categorie. Cda H entraîn{-,; dans l'espilc,e 
linguistique llOiJlII1C le remplaccrnent de -NI f"lr -ică {e x . bllCâiicii, cărticică, fnlrnll.ică, 
f'('mplacenl bucăţeu. cârţicea, ţruniuscaş. Ce rcmplaeemcnt va rnarquer auss! des mots dans 
lesf[lleIs -ca, soi! n'i-st plus senU eomme suffixe (mâryierl, rindunică, turturicii, uiţ ică au Uel! de 
mâr{Jca, rîndunea, lurlurea, vl/ell), soit II n'esl pas vraiment s\lffixe (andric!l. {ianicâ. pâilâ!lÎcâ, 
pingicâ au lieu de tlndrea, j"laru'(l. pâUâr;ea, pin{jf{l). 

CenlrLll de I.i!liluisticâ, Istorie Ulcrarâ şi Folclor 
fa;iJ sIr. Codre.veu. nt. 2 


