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0,1. Asocierea con t ras tiv ă a cuvintelor lac şi pllţ în izolarea
nucleu din lac În pui, cu realizările a săr], a cădea, a da , utilizate pentru
a indica situaţia "cînd dintr-o primejdie mai mică cădem într-alta mai
mare" sau "pentru cei ce vrînd să scape d-o mică supărare, cad în mai mari
necazuri"1, presupune un sens regional al cuvîntului Zacîn cazul cînd această
expresie idiomatică poate fi considerată o copie a -realiiălii (reprezentînd
iniţial constatarea unei situaţii concrete, evocarea unei Întîmplări), care mai
apoi a căpătat un sens figurat. Condiţia necesară şi suficientă pentru a-i
atribui expresiei caracteristica de copie a realităţii este coincidenţa sau
suprapunerea parţială a ariei în care lac Înseamnă 'băltoacă' ('băltoaca de
lîngă fîntînă') peste aria în care realitatea desemnată astăzi în limba literară
prin termenul [inlin.ăse numeşte (ori s-a numit) în mod curent puţ.
0.2, Fără a fi definit ca regional, sensul 'băltoacă' al lui Zaceste Înregistrat În principalele dictionare ale limbii române, care nu fa\ţ distincţii
dare în ceea ce priveşte situaţia în diacronieşi în spaţiu, nici asupra utilizării
cuvîntului puţ. Rezolvareaproblemeieste posibilă pe baza datelor înregistrate
în anchetele pentru Atlasul lingvistic român II (ancheta Emil Petrovici)
şi pentru Noul Ailas lingvisticromân, pe reqiuni, informaţii qe permit şi (re)
interpretarea unor aspecte din prezentarea acestor cuvinte in lucrările Iexicografice mai vechi şi mai noi, prin analiza raporturilor dintre termenii lac baltii şi puţ - fîntînă.
0.3. Abordată prin prisma istoriei unor elemente ale vocabularului
limbii române, această cercetare reprezintă o aplicaţie şi o verificare a principiului variabilei qeocraţiceÎn interpretarea entopicelor înregistrate într-o
anchetă lingvistică, dar şi a terminologieivechilor izvoare literare, principiu
schiţat În analiza semniîicaţiilor şi a valorii de înt.rebulnţare a termenilor
munte şi măqurii în graiurile din sudul Moldovei".
I.1.1. Cuvîntul lac, moştenit din latină (Zacus),prezent şi în dialectele
sudice, este utilizat astăzi, la nivelul limbii literare, cu sensul de "întindere mai
1 Explicaţiile
ti aparţinlui IordacheGolcscu;cr, Zanne,Prouerbele
românilor,
voI. I,
Bucureşti,
1895,p. 201.
2 StcliauDumisLrăcel,
Termes
potirles[ormes
derelief:leroledela uariable
geo{Jrapl!iqlle.
In Hvlle de linguistique
romane",
Lyon-Paris,tome42,1978,n'" lG7- lG8.p. 293- 30().
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mare de apă stătătoare, închisă Între maluri, lineori cu scurgere Ia mare sau
la un rîu" (DEXa; cf, şi MDE (1978): "Intindere naturală de apă, stagnantă,
situată într-o depresiune, uneori cu scurgere asigurată printr-un emisar";
sînt lacuri teciotiice,vulcanice, glaciare, carsiice etc., sau dulci, salmasit:e,
sărate), sens eare se consolidează prin manualele din învăţămîntul general
şi liceul (cI. Dicţionarul limbii române pentru eleoi IDHEVl, 1983: "apă
stătătoare mai adîncă aflată într-o depresiurie şi avind izvoare proprii").
Faetoriiî n tin ciere şi adi n ci m e sint luaţi în consideraţie pentru
definirea acestui cuvînt (prin raportare la baltă în primul rind) în mod
curent".
In definirea cuvîntului, principalele dictionare explicative şi istorice
(Jetimologiee)ale limbii romane, ordonind diferenţelede utilizare il termenului
pe care le atestă sursele hihliograîice, consemnează sensuri de Ia 'apă stătătoare Întinsă şi adîncă' pînă la 'băltoacă" (lăsăm la o parte sensul 'groapă',
atestat numai la DosoJtei şi interpretat ca un calc după gr. Î\cXxxoc;
"Grube",
'fosse'; cf', TDH.G,Dictioruirul.limbii române al Academieicec.
DA). Pe baza
traducerii cuvîntului-titlu, în DA, lac, ea termen desemnîndo apă stătătoare,
înseamnă "lac, etang, mare, fIaque deau", semnificatii ordonate (conform
tradiţiei lexicograficeromâneşti : cf., de exemplu, KLEIN, D., LB : lac =
Lacas], În sens invers' celor selectate anterior de Tiktin, a cărui definitie
("AnsammluIlgstehenderi Wassers...") se fragmentează, după dimensiunea
realităţii denumite, În trei paragrafe semaritice: "a) (kleine;) Lache, Pfutze...
b) (grăssere:) Teich (tiblicher heleşteu, iaz, rtmnicv.: c) (grossei) See"
(TDHG; vezi şi CDDE, in care lac este tradus În franceză prin "lac, mare",
ultimul corespondent imprecis datorită polisemantismului).
Heferirîlede pînă acum la existenţa unor diferenţe de sens ale cuvintului
lac in functie de anumite zone ale !fu'iisînt de ordin general (uneori nuanţele
pot fi dcduse din prezentarea sinonirniei relative). Astfel, pentru Tiktin,
in Moldova,lac, eu sensurile fa} şi [c], este sinonim eu baltă (pentru ultimul
precizîndu-secă este vorba de uzul învechit şi popular); de fapt, după cum
vom arăta in continuare, afirmaţia, În ceea ce priveşte sensul [a ], se verifică
numai pentru sudul Moldovei,dar este valabilă mai ales pentru Muntenia
şi Oltenia. în DA se notează : ,..Înunele regiuni cuvîntul lac nu mai e cunoscut, fiind inlocuit prin iezer, tău Ei[aliJqhiol. În altele nu se mai face deosebirea intre lac şi baltă
(...), h il c, gîldău,
j ap ş e, s m i r c, iaz
sau (h) eI e Ş t e li (la origine: lac artificial pentru peşti...)",
Trebuie să observăm, pe de altă parte, că în TDH.Gşi DA consemnarea sensului 'băltoacă' porneşte de la contexte ce euprind entopieuI lac,
dar şi accepţiunea figurală a cuvîntului din sintagme ea lac de
- de
sudoare (sinonim: lăcârie).
Aproape concom.itentcu publicarea, În lD37, a fascieufei.cuprinzi'.nd
porţiunea J .--LACUSTRU din DA, Sexlil Puşcarill vorbea de înlocuirea,
în unele zone ale ţării, a lui lac prin iezer,tău şi ghiol, explicînd-oprin faptul
că "lac .-. lipsit de familie în limbă c la noi un euvîl1l slab, eare a fost
3 IHiEzfiUl
sigleşi nhrevieri
din]Jicjionarullintoii
l'olnâl1e
(ser,j{.\
uouli)al P...
caden1iei
R.S.
FIornânia(DLH).
4 Al'irmnţia
.grela bazărezultatele
unllitest cu un l1umilr
de 15per.sO[lllC
cu sludiisuperioare,
dinmediulautorului(cercetill.ori
ştiintifici,cf1dre
didactice)
; referirile
Ia rezultatele
acestuitest se fac,In celece urmeazfi,
cu trimitereaC1JHENT.
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învins de primul intrus" 5.Aceastăscepticăconstatare, de factură gillieroniani.i,
care reflectă In primul rind situaţia din graiurile transilvănene (pentru explicaţie cf. şi 1.5.), poate fi cel puţin nuanţată, observind
de fapt, în restul
teritoriului dacoromăn, şi mai ales în graiurile din sudul ţărti, lac s-a păstrat
cu alt sens, in corelaţie cu baltii, cuvint autohton-,
1.2. Element lexicalpreslav păstrat din ilirfişi teacă, cunoscut in diferite
limbi din Peninsula Balcanică (dalmată, albanezii, noogreacă, sîrhocroată,
bulgară"), baltă are o semnificaţiedeosebită pentru zona hazinului inferior ai
Dunării", întrucjt In această zonă, mai ales pe malul sting, există un număr
considerabil de mari întinderi de apă stătătoare, a căror denumire populară,
preluată în onomastica oficială, este aceea de b ălli, cele mai importante fiind
Balta Rasiu, - Potelu, - Suhaia, - Greaca", fiecare cunoscută iniţial În
zona înconjurătoare ca Balta pur şi simplu, nume dezvoltat ulterior, Într-un
cadru de referinţă mai larg, prin descrierea unor trăsături, de la nume de
persoană etc.
De altfel, principalele dicţionare ale limbii romane explică termenul
baltă pornind de la această realitate lc;coi'rafieă,ce caracterizeaz.ăsudul tării10•
Pentru Hasdeu, care considera că C"smjficl!iunilc cuvintului sînt 'destul
de hine arătate de Laurian şi \fassim", baltiiînseamnă, ca şi la aceştia (prezentăm explicaţiile rezumativ) : L masă de apă formată,prin r evărsarca unei
ape curgătoa re; 2. lac ("Balta albă e un lac sărat") ; 3. lunea unei ape curgătoare, păşune ce se află în această zonă ("balta a înflorit de minune" - citat
preluat, ca şi cel precedent, din LM) şi 4. masă de apă Iorrnată din ploaie
(BEM, s.v.). Fală de acest pune! de vedere, DA aduce, pe lingă un bogat
material ilustrativ, numai completări, dar orientează interpretarea tcrmenului, în acceptiunea sa de bază, in conformitate cu situaţia din' graiurile
I
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din jumătatea de nord a ţării (şi sub influenţa unui manual elementar de
geograficl1,citat), în funcţie de lac: "Numai rareori se confundă în limbă
cu 1a c (sau i e zer, iaz ă r, tii u), care e mai mare şi mai adînc: <f;Oscobitură a pămîntului plină cu apă se cheamă baf/{'i,cînd e mică; cînd e mare
se cheamă 1a c
MEHEDINTI, P..')" (8.\7),În contrast cu HEM, unde se
pune semnul egaJitilţ.iiIntre baltă, cu sensul folosit în sudul ţării, şi lac 'apă.
stătătoare întinsă şi adîncă', precizindu-se că "Adevărata baltii nu e mică,
nu este o p i Ştel n i ţ ă, o ml a şti n ă, un h a h 1u i, ci e mare ca şi
un 1a c, de care se deosebeştemai mult numai prin aspectul său păduros",
text ce întăreşte explicaţia evoluţ.ieipe teren românesca lat. paludem,prezentată anterior. Sistematizarea semnificaţiilor cuvîntului în TDR G are. în
vedere (ca şi pentru lac) d i m e 11sin nea (în sens opus) : "Ansammlung
stehenden Wassers : a) ... solche grossen Umf'angs(= lac): Sec [sens considerat ca Învechit şi popular, pentru MoldovaJ; h) solche mitt.lcrenUmf'angs:
Teich, Stimp] [sub acest sens se invocă numele general de b ălt: din lunea
Dunării sau a Prutului); c) solche geringen Umîangs : Laclie, Pţiitze". Se
poate observa că autorul nu pune în legătură bt'ilţilecitate după traducerea
În româneşte, din lf.51, a operei lui Dimitrie Cantemir, DescripiioMoldauiae,
printre care şi Braieşul (care s-ar afla în aceeaşi situatie cu Balta Albă),
ce apar sub [a}, cu cele din lunea Dunării, aspect care prezintă o importanţă
deosehită pentru delimitarea scnsului 'băltoacă' al lui lac-».
In linii generale, se poate observa aşadar că, spre deosebire de lac.
pentru care punctul de plecare este preponderent etimologic, in definirea
cuvîntului baltă se porneşte de la un sens special, cel curent în graiurile din
sudul ţării: Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei.in aceeaşi situaţie trebuie
considerat şi sensul 'Iuncă, zonă de bălţi, mlaştini şi grinduri', pătruns în
denominaţia oficială(geografică); acest sens se referă la zona de luncă a Dunării începînd de la Calafat, dar mai ales la aceea cuprinsă între braţele fluviului dintre Călăraşi şi Brăila, unde se află Balta Iolomiţeişi Halta Brăilei=,
denumiri care ilustrează semnificaţia cita tă a termenului baltă, cunoscută
şi ea într-o ariemailargă.Astfel.pentruocpoc3maiveehe • .balt a, cu acest
sens, a reprezentat unul dintre elementele ce delirnitau teritoriul Ţării
Româneşti, de la boltăplnâ la munte însemnînd "de la Dunăre pînă la Carpaţi"
(DA), expresie care a putut fi creată (le către ciobanii transhumanţi (ipoteză
formulată în "P: cit.), accepţiunea respectivă fiind cunoscută atit dincoace
11Punctu
I de vedere.normativ,al geografilor
esteexprimatde P. Găştescu,
op, cit.:
.tn ceeacepriveşte
terrnenuldebaltă,estebinesă sefolosească,
Inacceptiunea
largădatăde
poporulnostru,pentruzoneledinlunearîurilorcaresîntinundab
ileşi presăratecu numeroase
lacuri;deasemenea
pentruIacurile
deluncă.,
eatip geneticaparte..." (p.80; autorulreiaaceste
ideidintr-unarticolpublicatin 1965,Asupratermenilor
de"lac"şi "ba'/lă").
Observăm
că pc
hărţilerecenteRastu,PoLeIu,
Suhaia,GreacasintnumiteînsălacuT
i.
12PunIndpe primulloc,în explicarea
cuvintuluibaltă,semnificaţia
de 'apăstătătoare
maipntinîntinsăşi adIncă,băltoacă',o serietiedicţionare
(Sef{!BAN,D.,DEX,DREV)re-·
f1ectăuzuleurentliterar(lnregistmt
şi la vorbitoriitestatide noiad-llOc),
care ignorăsensul
tehnieal geografilor,
preluatdin graiuriledin sudultării.
13CI.şi O. Vinţeler,P. Chiri!ov,
Microioponimia
BălliiBrăilei,in CL.•XVI,1971,Ilr.
2. p. 298.

ROLUL
VARIABJ:LEI
GEOGRAFICE
: "LACUL"
DELINGA
FUŢ

113

de Carpaţi>, cît şi de către ciobanii săceleni şi sihieni>. Pentru aceeaşimare
arie geografică,poate fi invocat şi termenul b ăltăreiul,numelevîntului ce bate
dinspre sud, de Ia bălţile Dunării, În npoziţ.ie cu munteanul; cf. şi băltag,
bâltăgan, cu acelaşi sens (DA). In ceea ee priveşte vorbirea din Moldova,
sensul 'zonă de bălţi şi mlaştini din lunea unei ape curgătoare' apare la Neculee: descriind o invazie tătărească în Ucraina, se narează că la Întoarcere,
tătarii fiind pedeştri Întrucît le erau caii obosiţ.i,"ieşea ruşii de prin b ăliişi de
prin pâdllri de-i ucidea" (ap. BEM).
1.:3.Primele atestări În scris ale acestor entopice, în documente slav0neşti, datează de la 1468 pentru lac, ref'erindu-se la o localitate din judeţul
Iaşi, respectiv de la 1505 pentru baltă, eu referire la o localitate din judeţul
Vîlcea ("şi iarăşi au cumpărat de la Paul balta toată")!". în nume de locuri,
lac apare, În documenteleslavone de pînă la .1521,în acte hotarnice din Tara
Rornânească: vezi, (le exemplu,Lacul Laptelui (1517,Drajna, jud. Prahova),
Lacul cu Răchiţile şi Lacul lui Cosain (1517, lîngă Tinteav jud. Prahova)".
Contextele în care apar aceste nume (în corelaţie eu alte denumiri de importanţă locală: PÎraie, Măgura Viţeilor,În primul caz, Dimbul,GorganulVulpii,
În cel de al doilea), dovedesc că substantivul numea aceeaşi realitate ea şi
în Moldova (1468), unde apare ea reper Cele aici drept la lac"] alături de
"moara lui Cosi(.ă","Iozia din matca Bahluiului Mare" etc. Baltă şi lac apar
apoi, paralel, din primele texte religioase româneşti (lac: la Coresi, 1581,
baltă În Psoliirea Scheiană),denumind aceleaşi realităţi», sau realităţi apropiate (cf. DA, unde se remarcă folosirea improprie, în traducere, a lui baltă).
Se poate afirma, aşadar, că în româna (literară) veche cele două cuvinte erau
sinonime şi numai () cercetare amănunţită a docnmentelordin secoleleurmătoare ar putea arăta momentul din care boltă şi lac încep să reflecte uzurile
regionale, pe măsura divcrsificării textelor scrise,
i
l
14CLBEM,s.v,;pentruzonaBrăilei:.,...setindeabrăilcnti
plnăla oraşulFloeii'pebaltă
tu SUS
...şipusesesubaşiprinsateşiscaunpebaltă..deluavamădintoatecelece ieşv/a
dinbălţi"
(începutul
secolului
al XVIII-lea).
Pentrujudeţu
l deBaltă,cr,Valentin
Ţurlan,op:cit.,p. 88;
Ia 18:35
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şi
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Geoqraţ'te
..., p, 214).Pentruepocacontemporană,Ingraiurile
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romanice,
în Opere,1,Bucureşti,
1968,p. 188).
15Ci.DA,undeestedat un citatal autorilor,pentruzonaBraşov;pentruPoianaSibiului,cf. 0, Dcnsusianu,
op.cit.,p. 189:,,[ciobanii]
cob()ar'i
ll jar:'î,depe munte.Şi merge
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DHIL13,II, p, 5<14.
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dupăDHB,B, II, p. 512,538.;\Iumele
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1.4. Această diferentiere poate fi însă rernarcată în scrierilecu conţ.innt
ştiinţific, Lraducerisau manuale de geografic din secoleleal XVIII-lea şi al
XIX-lea. Intr-o traducere din italiană din jurul anului 17HO,atribuită de
N. Iorga lui AmfilohieHotininlw,loc nu poate să. surprindă (Cap. 3: Pentru
idorgrafie... pentru riuri, lacuri, băi, pentru apropiere celor deosebite a lor
apeFo. Termenul apare apoi în textele de specialitate din Transilvania (v.
Gheograf'iaS([1Iscriereapămintului, Bud11,val. 1,1814, p. X fnenumerotaLăJ),
unde lac poate fi glosat prin tău, dar difercnţ.afan'i de balULeste suhliniată,
ca la Ioan Rus, Icoana p ămintului sali carle de gheogralie (I -- III, Blaj,
1842): "Apa mai mare, îneungiurată de uscat şi necurgătoara, se zice lac sau
tău, sau, de e mai mică, haltă" (J, p. 45-- 47),pentru autor fiind lacuri apelestătătoare ce se află.lîngă Dunăre, din Muutenia (II, p. 291)sau cele din Moldova
[Braiesu!sau lacul Dcrolunului; l I, p. :3(7), după cum lacuri sînt numite şi
"marea .Caspie cel mai mare lac pe pămînt", Aralnl, Baicalul, Ciadul, Lacul
de sus din America şi cele din Oceania: "lacuri încă se află mai multe, 'dară
mărunte" (III, p. 14, 15, rss, 2:30, 32).
Transilvi'ineniipăstrează termenul ştiinţ.ific lac chiar atunci cind scriu
în Moldovasau în Muntenia, mai puţin dispuşi, se pare, să cedeze influenţe!
limbii vorbite, aşa cum se poate cnnstata la Vasile Fahian, în Geografia
elementară..., Iaşi, 1840 (p. :17; vezi şi textele reprezentînd "partea astronomică.şi Iiz.ică"aparţinînd aceluiaşi autor din mallualele tipărite la laşi
de Dimitrie Gusti În anii 1841,1846),sau la A. Trehonin Laurian, in Geografia
ţârilor românepentru şcoaleleprimare (Bucureşti, 186:\): "Homânia are foarte
multe lacuri spre Dunăre, şi patru în partea de către răsărit În regiunea
Buzăului, dintre care merită insemnare Balta Albă" (p. 7); "Lacuri mai
însemnate în Mnldavia sunt două, lacul Hrateşului, la gura Prutului, şi lacul Dorohoinlui prin care trece .fijia" (p. 18; textele apar identic în ediţia
din 1866;
ef. şi manualele de geografie ale lui Laurian tipărite la Iaşi în
1854
şi 1(55).
Mai puţin netă este dcosehirca dintre lac şi bultă pentru moldoveni,
care sînt iufluenţa].ide denomina/ia populară locală, fapt ee se poate observa
încă de la Dimitrie Cantemir, chiar dacii pentru acesta lac aparţine şi terminologieisavante, latineşti. In Dcscripiio... apele stătătoare ale Moldoveisînt
numite cu termenul
de lacuri : Iacus Bratesz,C'"Orcheiensis,N Doroclieiensis,N Colaczin şi leeu« Ocidii,
in româneşte prin lacui
Ovidllllli21,dar care in Hronicul vechimii a rOf/lrl{/o-lJ/oldo·-vlahilor22
apare
suh numelede balta lui Ouidie(p. 155)sau "lacul ee-izicemaemu noi Vidovul"
(p. 323). in Hronic Înttll1irIlparalel balUl mare pentru Azov: "." balta
IvIeoli:; (aeeasla-i marea Azacului)" (p. 130; eL denumirea latincască Palas
Mal'olis); "Meotis(aceasta-i halta Azacului)"(p. fi6; eL 261), "mare Baltă"
fiind şi Hiva, de Ia ră.sărit de Caspica (p. 43D). In sfîrşit, baltti Înseamnă
19VeziN.A.UrsII,Formarea
terminologiei
şliintifice
romdneş!i,
BueureştI,
1952,p, 19.
paragraful
ee urmeaz{t
am Juat
In con,5ideraţie
cîteva
dintexteleanalizateîn capitolPentru
uI consacrat
forudrii
terminologiei
geografice,
dinaceastil
lucrare.
20Gramatica
fizicii..., Blhlioteea
Academiei
H.S,Hom,'lnia.
rns.1527,p. 221"; ci. 22:3".
21Dimitrie
Canternir,
Dt.'Bcriplio
lloldovci.EdituraAcademiei
R.S. HOlIl3nia,
BUClll'CŞU.
197:1.
p. 68.Moldaviac--Dcscriaca
22EdiţiaGr.C. Tocilescn,
Bllcureşti,
1\)01.
1;
j'
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şi 'zonă de baltă': "... lăcuitorii bălţii Meot.isfiind asupriţi de foame...cz
(p. 76)23.
Apreciat pentru aportul la formarea terminologieigeograficeromâneşti
moderne24,Dimitrie Gusti, în manualele de geografic publicate la Iaşi între
1813--1867, utilizează termenul lac ea şi transilvăneniiw (Geografieoeche.,.,
']843, p. 21 ; Geoqraţi«pentru secoleleprimari din Moldooa, 1854, p. 8, 17,
:J4,49, 1)1,78 : în Moldovasînt două lacuri; lacul Trorohoiul
ui si lacul Brateşului }. 1I1aimult, unele formulări probează un criteriu de elsificare: "In
Transilvania nu sînt lacuri, ce numai bălţi, care se află mai cu seama pe lîngă
cursul de mijlocal Mureşului",serie el În Geograficpentru clasa a III-a din
scoalele primare..., J859 (p. 139) ; fraza apare la A.T. Laurian, Manual
de geografie..., Iaşi, 1854, p. 84. Dar, În enumerarea apelor stătătoare din
Tara Românească,lac şi baltă sînt folosite alternativ, deşi se referă la rcalităţ.!
asemănătoare ori comparabile,sau Între ele se pune semnulegalităţii: Dunărea
",formeazămulte lacuri, bălţi şi gîrle" (p. 12); în judetul Dolj se află "lacul
Cetate, Mnrenii, Maglavit", dar "BranişLeaeste una din cele mai mari bălţi
ale Hornâniei", În judeţul Romanaţi se află "balta sau lacul Bistriţa", balta
Sulioqea (Zimnicea) este "lac mare în prefectura Teleormanului" (p. 13).
Această situaţ ie pare să reflecte oscilaţia autorului Între terminologia ştiin"ţificăşi denumirileuzuale din zona de luncă a Dunării şi din zona de cîmpie
(bălt! sînt şi Greaca, Moiiştea, Călăraşi, Balta Albă, Stieaqoouletc., P: 15),
căci Siriu, "în muntele eu acelaşi nume" (p. ]4) este lac. Aceeaşialternanţă a
termenilor găsim la Dimitrie Gusti, în Geoqraţia... pentru claseleprimare din
1867: sub titlul general de lacuri sînt enumerate Pa dina, Greaca, Balta AIbă.
Brateşul, lacul sau iezerul Dorohoiuiui, iazul Dracşoni, lacul Braies (p, 12).
Balta albă, balta Amarii, Balta Stneu, lacu Călăraşi, lacu GiiUi!Lli
(p. 14) etc.
Amprenta vorbirii şi a denominaţieilocaleeste Însădeosebit eleputernică
in manualele de geografie tipărite la Bucureşti de Iosif Gcnilie.In, Geografie
istorică,astrotiomică,naturală si civilii,deşi probabil o prelucrare dln Jranoeză=,
se pune semnul eg-:llităţiiÎntre lac şi baltii chiar Într-o detiniţje' generală :
"Lacul sau balta este o apă dulce stătătoare, incungiurată de pămînt de toate
laturile, elincare cele mai mari sînt Caspia şi Aralul ; acestea însă pentru că
sînt sărate şi mult Întinse se numescşi mări" (p. 117-118). Marile Întinderi
-de apă stătătoare ale Europei sînt lacuri (cf. Ladoga, Onega, Peipus, Maggiore etc. ; p. 156). dar ,jlld{ţelecimpencale Ţării Homâneşti "au mulţime de
bălţi pescoase spre marginea Dunării" (p. 204; cf. şi p. 184), judeţul Ilfov
."are trei mari bălţi: Herăstrăul, Snagovul, Cociogul"(p. 212; pentru baltă
'zonă de luncă' cf. 1.1.).
Dacă esle originar din Săliştea Sibiului27,Iosif Genilie şi-a însuşit
foarte bine trăsături earaeleristiee.graiurilor sudiee (munteneşti), prezente
---------23CI.şi laclll,baltaAlcrIra,în Jsloriaieroglifică,
EditurapentruLiteratură,Bucureşti,
1965,vol. r, p. 18-1,
186,vol.Il, p. 257.
24Cf. N.A.Ursu,op. cit...p. 25, 27.
25In celeceurmează
nereferimnumaila crlrl.ile
Incarenu au fostreluatepărţisaucapitoleaparţinîndu-i
lui VasileFabian.
26N.A. Ursu,op.cit.,p. 2(1.
27Viaţaşi activitateaprofesorullli
de la Colegiul
"Sf.Sava"înaintede 1831nu este
cunoscută;singurainformatie
pentruaceastăepocăcesemnalează
unfaptdeinteres,nediscutat,
provinede la George
Bariţ.iu,Ptlrti
alesedin istoriaTransilvaniei,
II, Sibiu,18\)0: "Subgu10- Lingvistică 207
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în Geoqrofiatipărit ă în 183528,astfel Încît putem considera că atunci cînd
în Prinţ/puri de geograf'ie(1841) stabileşte raporturile dintre baltă şi lac
se referă la uzul curent din suhdialcctul muntenesc. întrucît ăceastă carte
este un compendiude geografie,se pare că autorul nu mai ţine seama de t.erminologiaunui model, astfel că "balta este o intindere de apă încongiurată de
pămînt din toate părţ.ile.Bălţile cele mai mari sînt: Ladoga şi Onegaîn Rusia"
(p.5). E drept că pentru el riuri sînt Dunărea, Oltul, Argesul, Ialorniţa şi
Siretul (p. 15), iar Jiul, Vedea, Dimbovita, Prahova şi Buzăul sînt gîtle, dar
dacă în 'situaţia clasificării apelor curgătoare putem admite că îi 1i P s ea
termenul fluviu (pentru Dunăre), nu Lot aşa stau lucrurile în ceea ce-l
priveşte pe lac. Echivalent al lui baltă în 1835,În 1841lac Înseamnă altceva:
"Balta este o apă nesărată incongiurată de pămînt din toate părţile; balta
mică se numeştelac sau mocirlă (suhl. n.), dacă este amestecată cu buruieni,
erhuri, noroi..." (p. 59; evident, "cele mai mari bălţi sînt halta Superioară
sau de sus, din America de miazănoapte, 400 miluri lungă, 60 lată, Ontaria,
Mihiganşi altele", P- 59)29.
1.5. In ansamblu, se poate aprecia că în manualele de geografie din
secolul al XIX-lea si În alte lucrări, la autorii moldovenisi rnunteni= (chiar
de adopţ.iune),terenlll geografie lac cedează locul lui b;dtâ; mai mult, la
Iosif Genilie lac Înseamnă o întindere mai mieii de apă stătătoare, în conformitate cu uzul din graiurile populare din Muntenia,atestat şi într-un dicţionar
apărut la Bucureşti, în 1870: "lac se zice adese şi în loc de smîrc sau băltoagă"
(COSTINESCU).
.
2.L O imagine globală asupra diferenţelor regionale de astăzi în ceea
ce priveşte folosirea celor doi termeni, diferenţe schiţate pînă acum pe baza
dicţionarelor, a unor texte ele specialitate din secolul al X IX-lea şi a 'toponimiei majore (actuale) ()oferă răspunsurile (înregistrate Între anii 1929--1938)
de pe trei hărţi din ALB II, s.n, (ancheta Emil Petrovici):".
a) La Întrebarea "Cum îi ziceţi la apa aceea stătătoare, mai puţin
adîncă '1" (de remarcat că nu s-a insistat asupra înt inel eri i, dar anterior
informatorii răspunseseră la o altă Întrebare, referitoare la "bălţi [de ploaien
s-a răspuns lac În special în cea mai mare parte a zonei Carpaţilor Meridionali
(h. 831, "BI\LTA", pct. 27, 29 din Banat, l:lO din sudul Transilvaniei, 784,
7G2din nordul Munteniei,812 din partea de nord a Olteniei; celelalte trei
vsrnulprovizoriu
al comisarului."
Kiselefflncăau fosttoleraţi[1nMuntenia]
uniiardelenica
profesori,
însăcunumele
schimbat
(sub!.n.),bunăoară
ca Geni!ie
de la Sălişte
, ca alt Florianla
şcoalaelementară
şi alt.icîţiva"(p.564).Cf'.şi LeonVolovici,
InDictionarul
literaturii
române
dela originipînăla 1900;la bibliografie
sepoateadăugaarticolullui N. Isar,IdeileSOCial-politiceale lui IosifGenilic,
profesor
la Colegiul
naţional.Sţ'. Saua"(1831--1852),
In "Studii.
Revistăeleistorie".XXVI,1973,nr. 6, p. 1251-1262.
28Vezi,de exemplu,
[uscră(p, 17\). p' aici (p, 181)pinlrc. pă (p. 184),palccurea(p.
221),PodulT!rguluid'aţată(p.218).picere(p. 184),tutulor(p. 18D),agheUi(p. Hi7),Melieâiniul
(p. Hl1,205,darMelwdia,
ib,),Ureml(p. 194),ProoDlla
(darPrahova,
p. 200).
29Citevafaptedialectale
sudicedinPrint/puri:tot da'rwa(p. !TI).şchele,
.Iejari(p.16),
Jiiul,TlrguJiiuilli(p. 16,21),MeedintU
(p.18),Gorjiul
(p.21); apar şi varianteleGorj.Jiul,
Mehedinti
(passim),
30Vezişi P. S. Aurclill.l1,
Terranos/Ta.Schiteeconomice
amprilRomâniei,
cd. a II-a,
Bucureşti,
1880: n'" Dunăreaformează
lacurinumiteMiii(subI.11.);dintreacesteamerităa
ficitatecanalulBoreca
deUngăCăIăraşi,
Brateşullîngă
Galaţi...(p.6).
31Atlasullingvistic
român,serienOllă,
voI.III, BucureşLi,
1961.
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puncte, 53, Pecica-Arad, 414, Coropceni-- Iaşi, şi 723, Căzăneşti- Ialomiţa,
se plasează mai mult sau mai puţin excentric:faţă de această arie). Pentru
restul ţării, observămapariţia lui baltiiîn bazinul inferioral Oltu1llişipe Dunăre
(în sudul Olteniei),în sudul Transilvaniei, în Banat şi În puncte din Crişana,
Maramures şi Bucovina (în total] 8 puncte; s-au notat şi derivatele băltoaqă
şi b ăltocv.In cea mai mare parte a punctelor din provinciile de peste munţ.i
s-a notat tău (cobîltiiu)şi, incidental, bar ă, dUbli,niărdilă. In restul ţării nu se
mai conturează arii propriu-zise, ei apar termeni ca gîldân, erou (Oltenia),
zătoti, aleşteu, japşă (Muntenia; ultimul şi în Dobrogea), ghio[, iaz (teza),
mloştinti, tochilă, ochi (Moldova). Precizia numai relativă a întrebării, dar
şi factorul variabila geograliciÎ,situatia particulară în spaţiu a localităţilor
anchetate (uneori răspunsul este precedat de semnul 00, indicînd absenţa
realităţii a cărei denumire era urmărită) explică răspunsurile apr'istâWloare,
stătută etc, (gÎJlâmare salI apii N, din pet. 7G),nu se află în această situaţie,
Întrucît se precizeazăcă "aşa i se zice, de exemplu, celei de la Snagov").
b) Pe harta 8:36,consacrată Lermenilorpentru noţiunea "LAC" (cum se
intitulează harta; textul Întrebării nu a fost înregistrat), s-a notat
lac în 13 puncte, dintre care 6 se află, iarăşi, în zona Carpaţilor Meridionali (2, 27, 105, 182, 784, 836; în punctele marcate prin cifre culese eu
cursive, răspunsul este precedat de 00 ; vezi şi În continuare), Restul punctelor
se află în zone de cîmpie şi de dealuri din diferitep.ărţi ale ţării: 47, 53.
723, [)14; 250, 551, 386. Baltâ s-a notat mai rar, iarăşi Însă pe Olt şi pe
Dunăre (pct. 7)1, 872, 876, 88(-j,8H9,în sudul Moldovei(6()5)şi în sud-estul
Transilvaniei (182, 1!}2"a văzut la Dunăre"; în aceste puncte apar frecvent
termeni specifici graiurilor din sudul ţ.ării, referitori la păstorit, cioban,
preducea,saia, dar şi din alte dorneniij=. In restul ţării baltă mai apare în
puncte izolate: 76, 414, 353 (eL şi G4: b ăltciu, ca nume al unui lac), în provinciile de peste munţi predomină tău, iar în zona Brăilei apare 'japşă (705).
în Dobrogea qhio! (G82,987), termen notat şi În Moldova (5,!q:,...,mare) ;
izolat mai apar iaz, iezer, barci etc,
l
Pe baza acestor două hărţi, se poate observa cft pentru noţiunile
"baltă" şi "lac" termenul lac este predominant în aria largă il Carpaţilor
Meridionalişi in Banat, iar boltă în zona Dunării, În aria Băileşti---SlatinaZimnicea(vezi harta 1 din text). Pe cursul fluviului în jos, ih special în zona
inundabilă, unde se află Balta Iolomiiei,Balta Br ăiieişi Delta, există o bogată
terminologiespecializată=, In restul ţării, baltă şi lac au apariţii mai mult sau
mai puţin nesemnificative,primul termen denumiud în ultimă instanţă o
apă stătătoare indiferent de dimensiuni,iar cel de al doilea aparţinînd nivelului cultural al limbii, astfel eă poate reprezenta un rezultat al difuzării
limbii literare, mai ales în Moldovas-.
32VeziStellanDumlstrăcel,
Lexicromânesc.
Cuvinte,
metafore,
expresii,
Buc-ureşti,1980,
p. 55- 57.
33Vezişi Gr.Antipa,Regiunea
inunâabilă
a Dunării,Bucurcst
i, 1910,passlm,lucrare
ceprezintăinteresşi datorităalternanţeidintreentoplcele
şi toponimele
zoneişi terminologia
standardiza
l.ă,oficială.
34In anehetele
pentruALE1 şi II Inaceastăprovineie
s-auinregistrat,
ca recente,fonetisme
literaredeoriginemuntcllească
(veziSteliallDumistrăcel,
lnfluentalimbiiliterare
asupra grafurilor
dacoromâne.
Foneiica
neologisnwlui,
Bucureşti,
1978,p. 211,221).Unexemplu
semuificativ
pentrumăsuralncarelcxicullimhiiliterarea pătrunsIn graiurile
dinaceastăpro-
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c) Valoarea de întrebuinţare curentă a lui baltă este dovedită de răspunsurile înregistrate pe harta 830 "BALTI (de ploaie)", unde acest termen
este predominant pentru Transilvania, Bucovina şi Moldova (numai în
puncte izolate sau ca sinonime s-au mai înregistrat bolboacă,şlioalnli,groapli
cu apli) şi prezent şi în Muntenia, Oltenia, Banat şi Crişana (zone eu o sinonimic mai bogată: bolboacă,gfldâll,t.ău, bară, dilbă:, cf. şi balcă, în pct, 334,
şi bolâtii,în pct. 353). Această hartă relevă însă în mod pregnant utilizarea
termenului lac cu sensul de 'haltă formată din apa de ploaie, băltoacă' în
graiurile din Muntenia şi Dobrogea, cu atestări în puncte din Oltenia (836 :
lacaie; lacău, 848) şi în puncte din sudul Transilvaniei ai căror locuitori
erau, din cele mai vechi timpuri, familiarizaţi cu realităţile din sudul ţării,
datorită transhumantei : 182 (Săcele, Braşov) şi 130 (Poiana Sibiului, unde
s-a notat l ăculeieşi biilfi)35(vezi harta 1 din text). Cîteva comentarii Dotate
pe hărţile 830 şi 831 sînt semnificative: "e numai lacuri pe sosea" (830)769);
[baltă} "a văzut la Dunăre; lac se numeşte locul unde se înmoaie cinepa"
(8;nj192); "Lacuri sînt pe cîmp, după ploaie" (- 1(82); "Lacul e mai mic şi
dispare cînd e secetă; baltă se numeşte locul unde-i mocirlă şi stuf" (- /987).
Dacă pentru unele puncte din aria lac 'băltoacă' compararea răspunsurilor
de pe cele trei hărţ.i este nesemnificativă(723, cu loc pe toale cele trei hărţi
analizate, sau ]82, cu lac; boliă; baUti/ezitatI şi lac etc.), pentru cele mai
multe se poate observa că termenii se dilcrerrtiază (respectiv că pentru unde
noţiuni lipsesc termenii) În funcţie de raporturile ce se stabilesc între cele
trei noţiuni nrmărite, după zona în care se află localitatea anchctată (trebuie
să ţ.inern seama că există şi o necunoscută, datele personale ale informatorilor; vezi tabelul 1).
2.2. Aria dialectală sudică lac 'apă stătătoare mai puţin Întinsă şi
adîncă, băltoacă', schiţată pe baza ALI{ II s.n., se precizeaza, în ceea ce priveşte extremitatea vestică, şi se completează, pentru zonaford-estică, analizind răspunsurile înregistrate la două intrebări din ChesliqlillfLll
Noului Atlas
Luujoistu:român, pe regiuni, prin care s-au urmărit termei'liipentru noţ.iunile
,,,LAC"şi "BALTĂ", formulate astfel:
,
[163H]"Cum ziceţi la locul acela cu apă stătătoare.Tntins şi adînc T";
[1()40-' "Dar la acela, tot eu apă stătătoare, dar mai mic (se face de multe
ori cînd vine rîu I mare şi se revarsă peste maluri)?" (de ohservat că nu s-a
formulat o intrebare specială pentru "bălţi (de ploaie)", care ar fi prezentat o
importanţă deosebită pentru precizarea raporturilor dintre denumirile utili-zate pentru primele două noţiuni).
vindeni-Joferăhărţile597·608dinALRMIL S,I1"voI/II, consacrate
dcnum
irilcrpopulare
ale luniloranului(vezişi RodicaOrza,În ct., IX, 19M,n'r.2).Astfel,Inafaracazurilor
cind
Injormator.il
nn au răspunsla Întrebările
respective,
pc un numărde opthărţi (597,600,601,
604--maipuţinconcludentă-.605-608,au foslÎnregistrate
1lI111wi
denumirile
oficiale,iar
pe celelalte
patrunumăru
lpuncteIorin cares-audat denumirile
populare
esteegalcu al celor
In careaparneologisme.
ar,Dupăinformaţiile
dinJurnalulde anchetăal luiEmilPC'trovici,
unii dintre intormatoriidinacestelocalităţierauoierişi agricultori
careumblaseră
in "Vechiul
Regat"cuturmelesau la lucru.

12

ST:ELIAN
DUMJ:lSTRACEL
Tabel1
831
"baltă"

830
"băli (deploaie)"

705

lac

836

japşă
japşă
(celedintre braţeleDunării)
._.
w;..::.;ac:s.:pă.:.s_tcă::.t.::ă=:t:o::.:.:.ar::e=---_
__---.---.----1
gîrlă mare,apă mare
<Snagovul>

__ Z.8
oa_
769
lac
-"--------

:: --l-----·-tala --cc--·-=.----+------- ....
- -'-:_ă,a,·to-1tă----·------·-----II--·-·-------::-.-:-------.,
Oltenia
_..!S36_I
848

-=la::,:c_.
.
lac

I..

.---"'g::.:.:::îldă:::::.....u
I
.:;oo:?_'o..::[r(
c>.:'...-:ll:::.-ac:="""
1
crov,gîlclau
? 00

2.2.1. Hărţile 331 şi 332 din NALR. Oltenia, '1.'01.II36 atestă că "apa
stătătoare, întinsă şi adîncă" se numeşte baltă în sudul acesteiprovincii,de-a
lungul Dunării, pe o arie marcată la nord de Calafat şi Caracal, arie în care
'apa stătătoare mai mică, provenită din revărsări' se numeşte lac (vezi harta
2. din text, pe care au fost i n t e r p re t a t e răspunsurile de pe cele două
hărţi din NALi? Oltenia prin comparare şi ţinîndu-se seama de precizările
şi corectările informatorilor). La nord de linia Calafat - Caracal termenul
predominant pe h, 331 este lac, iar pe h. 3:32baltă, marcînd, aşadar, o opoziţie
Între cele două zone ale provinciei în ceea ce priveşte sensul cuvintelor
lac şi boltă (pc h. 2 nu am prezentat sinonimia, minoră, a acestor termeni
şi nici cazurile cind pe h. 331 şi 332 s-a notat acelaşi termen).
Răspunsurile din pct. 963, 946 şi 941",situate în afara ariei sudice delimitate mai sus, arată că lac 'băltoacă' a putut fi utilizat Într-o zonă mai
întinsă din Oltenia, uz abandonat pc măsura impunerii scnsulni literar al
lui lac (anchetele pentru NALR. Oltenia au avut loc în anii 1963 şi 19134).
36NoulAtlaslingvistic
romlln,
peregiuni.Oltenia,
vnl.II. subconducerea
lui BorisCazacu,de TeofilTeaha, Ion Ionică
.. ValeriuRusu, Bucureşti,
1970.Dateledin acestehărţiau
fostdiscutateşi deTeodorOancă,Aspecte
alerelaţieieniopic
. toponim
InCîmpiaHăitrşttului,
In Anale]eUniversităţii
dinCraiova",
seriaştiinţefilologice,
VIII,Hl80(vezlp. 48--50).diferentele
in ceeacepriveşteutilizarea
termenilor
lacşi baltăin graiurrlc
dinOlteniafiindverifkte şi conrlrmateprintoponimta
dinCîmpiaBţlileştiullli.
Asupraconfuziei
In carestăruie
autornllnprivinţa"ncconcordantci"
dintreformularea
mtrebărttor
1639şi 1640dinChestionarul
NALR,caredefinesc
nutiunele"lac"&i"balt:'i"
in limbaliterară,şi răspunsurile
cares-auînregistratIntr-oanumItă zonăpe bazaacestortntrcbări,vomrevenimaijos.
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H.331,332 Zona Isu dică ) Cu;
"""'- baltă 'apa statotoare Întinsă si
I adîncă)
, ......_Iac 'opă 'sttdtoare
mai rnicd,
din plol ; bO!toacă'
"'-i
_ ,..-.90
" "..... "902
.903
......,.-' ...._""J
-- -------_
908
9iO
916914
919

Nerepezentai: fîntînă,
bun ar, ciutură
f-Iarta2

151

Pentru precizarea raporturilor dintre lac şi bolt.ăÎn zona sudică. dar
SI III alte Iocalit.ătl din Oltenia, semnificative sînt numeroasele comcntarii:
le informatorilor,'de pe marginea hărtilor. Astfel, În ceea ee priveşte utilizarea denumiriilac pentru 'apă stătătoare mai mică' pe h. 331,LAC,se notează
că balta "e mai mare ca lacul", În pct. 977, 979, 980, 982, 988, 991, 992, 9\J5
(aceeaşiobservaţie pe h. 332, BALTA,În pct. 97fî,H8J,D93,corect.indu-sesau
preeizÎndu-se răspunsurile de pe harta precedentă); în pct., 98'7 s-au dat
răspunsurile aleşicu,baltii,lac, d'JT se precizeazăcă lacul e "mai mic ca aleşteul'": în pct. 997 s-a răspuns baltă, iaz, [directJ lac, iazul fiind "din v ărsături", iar lacul o "baHă mai mică". Pe harta 332,BAL'rA,în pct. 977se observă
că lac se numeşte "apa rămasă din inundaţii, după ce se retrag apelp".
Unele observaţii consemneazăuLilizarealui lac cu sensul de 'baltă (de
ploaie), băltoacă'. In pct. 963 lacul este "mai mare ca halta", dar se zice şi
"lac pe drum, pe ogoare" (h. :331).în pet. 980, 990 şi 087, 992 \h:'):32)se
precizează că lacul este "mai mic, CIIapă din ploi", respectiv că "se face din
ploi".
In sfîrşit, tot în notele de la aceste hărţi găsim pentru lac sensul de
'băltoaca (le lîngă un izvor, de lîngă o Iintîuă' : În pct. 9J6 lac (eu pl. Zace)
înseamnă 'apă stătătoare Întinsă şi adincă', dar şi ,,lae la un izvor, unde se
adună apa şi de unde se poate bea" (h. ;31), iar în pct. \.1\)8,pe h. :332s-a
notat b ăltoac«,dar informalorul acceptă şi termenul propus direct de anchetator, {ac,precizînd că locurilesînt "hrtlţi mai mici care se fac pe lîngă fint!ni
CÎndscoţi apă".
2.2.2. Aria sudică lac "băltoacă' cuprinde de fapt şi sudul Moldovei,
zonă (nesernnalată pentru acest sens de hărtil« ALH II, s.n.) în care se înregistrează şi alte numeroase fapte fonetice, morf'ologicoşi lexicale comune
cu graiuriJe din Muntenia=, În anchetele din anii 19t17-f972 pentru ]\JAf-R.
Moldouaşi Bucovina din sudul Moldovei(de la o linie aproximativă municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej-- Hirlad -·,Buşi pînă la fosta graniţă de
sud a 'FIrii Moldovei), din t otalu! de 48 de localităţi anchctate am înregistrat,
ca răspuns Ia întrebarea 1640 ('apă stătătoare mai mică'), termenul lac în 18,
dispuse pc întreg teritoriul indicat mai sus (mai puţin zona Vrancei. unde,
de regulă, la întrebarea 1639 s-a răspuns lac, iar la întrebarea Hi40, baltă).
Eliminînd din discutie punctele în care termenii baliă şi lac apar paralel (7),
rămîn un număr ele 12 puncte, situate între Siret şi Prut, in care 'apa stătătoare mai Întinsă şi a dînd' se numeşteboliă(626.Vctrişoaia,629.Fruntişeni>Griviţa, jud. Vaslui, 632. Suceveni,{j3J.Oancea,6;);).Braniştea, G42.Costache
Negri, G43. CudaJbi, 648. Tălpigi--Ghidigeni, jud. Galaţi, H53. Mirceştij
Vechi-Vînători, 656. Homocea, jud. Vrancea; în ultimul am înregistrat
şi ghiol), iaz (G44.Coroa, Gab!.i) sau ghiol (H54.Furccnii Vechi--Cosmeşti,.
Galaţi), iar 'apa stătătoare mai mică' se numeşte lac Un pct. 62Gşi li,tavă, în
pct. G42 şi ghioalci1;în peL 648 un informator ocazionaJconfirmă uzd
prin zicala "s-a dat eu popoul inapoi pîn-a căzut cu e... î11·lac").Fără a forma
pe hartă o arie compactă"aceste localităţi, aflate în zona marcată de luncile
37HeJevatepîn:lacumrnaialesde IorguIordall,Le;»ical
graiuluidinsudl/lklo!dovei,
1u "Arhiva",XXVIII.1921.nr.2. p. 186-202,şi Graiulpl/tnean
(1941),
l'epublicat
InScrieri
alese,Bucureşti,
1968,p. 2:10_. 247.
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Siretului şi Prutului, în primul rlnd de Bnrteş38,prezintă aceeaşi situaţie ca
şi suduI Olteniei,
Incercind să precizez cu informatorii sensul lui lac ea răspuns la intrebarea 16:10(mai ales în cazurile În care acelaşi termen apăruse ea răspuns
i la intrebarea Hî:3H),am notat explicaţii sau expresii ca cele ce urmează:
lacul de ploaienu tine mult (.,sezice cînd cineva a Iăcut avere pe căi necinstite",
63:'. Fîrţ.ăneşti, Galaţi}: lac de ploaie (G40.Pison, Galaţi) ;paeuri J "sînt cele
miei, le sari cu piciorul" (M1. Pcchea, Galaţi). După ce în pct, n;3(\ (Cuea,
Galaţi) am notat lac ca răspuns Ia ambele lntrebări, am întrebat d i r e c t
ce înseamnăbaltii,primind răspurisulcă aşa este numit şi Brateşul şi întinderile
de apă care se formează cind se revarsă Dunărea (de observat că şi aceste
punete se află tot în zona dintre Siret şi Prut).
Incidental, seusul 'apă stătătoare mai mică' apare şi ÎU[T'unpunct din:
Vrancea (o()7.Nist.orest.i),în care la întrebarea 1G39s-a răspuns lac (pl.
lace), iar la întrcharea 1()40, baltă; descriind procesul prelucrării cînepii, o
inf'orrnat.oare(B.T.) in vîrstă de ;7 de ani (în 1\01, la data înregistrării pe
bandă de magnetofon a textelor dialectale anexă la IItla.s) foloseşte însă
lac eu această semuif'icaţ.ie:,,0 culegem..., o legăm mănunchi, o ducem la
lac; o lăsăm pînă dud se dubeşte ea hine, de se rupe..." (vezi şi mai sus,
2.1.).
. 2.2.:. în textele dialectalc publicate pentru localităţ.ile din reteaua
NALR. JHuntrnia, sensul 'băltoacă' apare în vorbirea unor informatori din
Cioraniide Jos, jud. Prahova (Ia orezărie : "se zvîntează laeurile; dup-aceia...
hagă plugurile,ară") şi din .Iitia, jud. Vrancea (,,«baiaasta curge» şi era un
lac acolo unde spăla ea, În casă") :ln.Curent, s-a înregistrat Locpentru 'apă
stătătoare În care se pline r.îuepa (inul) la topit' (,],D. ]V[unl., voi. I, p. '10,
89, Ifj9, 28(); val. II, p. 11, 56, ::'8,:'9, !J2: ,,0 topeam la laturi, la gi'rIă,hrdtogi el-alea", 122, 124, 171, 183,228: ,.din gîrlă izvora cîte-un rinşol",aşamai
micuţ şi filceam o băltoacă mare, mare de tol acolo şi-i spuneam Ife", 235,
262. 284, 377, 552, 72'2,731, 772, S7C): se precizează eri este; \orha de
"un'lae mare", dar delerminanl:ulpare să sublinieze diferenţa faih de sensul
regional curent al lui lac. Pentru lac 'haltă., apă stătătoare 111
ai Întinsă'.
eL vo1. r, p. 200, )5J, .'31')1
; voI. II, p. 12, 281, 413 ; ,Jacu usta!mare", 4:18,
604: "Jacul ăI mare"; 'heleşteu': 1, p. 1G8; 'iazul morii': 1, p. 259; eu
sens neclar: J, ]l. lS!l, 2:'19; II, p. 828). De () arie sudică (munlenească)
!nc'topiIă' S:3poate vorbi pe haza h. 256 din ALB. II, 5.11.(atestări în
{Jet. 192, 723, 728, 7G2,784, 7!l1).
2.2.4. Semnalăm,fn sfîrşit, semnificaţ.ia'hăltoacă' a lui lac în zona Deltei,
dupiieonstatărilc unui geograf40: "Prin lae se înţ:elegeun oe11ide ap[1de dimeniuui mai reduse deCÎtal ghiolişcanelor learc, la rîndul lor, sînt uv;i miei decît
qhiolurile,n.n.] sau, de cele mai multe ori, hăltoaee1ede ,lpf[ [{{rnaseîn urma
ploi\or" (p. ]46).
38Pentruacelaşisensal lui laclu BaltaCOlJurlui1l1ui,
eLValentin
Turlan,op.cit.,p. 77
:19Textedialectale
.. Munlenia,
II. puJ)lieate,
subredactialui B. Cazacll,de PaulLăzăresen,Maria::\fal'in,
Bogdan
MarinesclI,
Vietorcla
Neagoe,
Huxandra
Pană şi Magdalena
Vulpe,
EucUl'eştI,
HI7f),
p. l52, şi respectiv43:3.
40VeziC.M.Ştefănescu,
Terminologia
gcograj'icd
inDeliaDunăriişi Încomplexullaglznar
al Haziwlllui,
în "Studiişi cercetilri
de geologie,
W'ofizid\,
geografie",
seria Gcografie,
t. 12.,
1\165.
nr. 1.
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II.O.!. Intrucit pe baza unor izvoare literare din secolulal XIX-lea şi
pe baza informaţiilor din anchete dialectale se poate constata că lac cu sensul
de 'băltoacă' este utilizat în graiurile din sudul ţării (sudul Olteniei,Muntenia,
sudul Moldovei),arie largă pentru care baltă cunoaşte sensurile de 'mare
intindere de apă stătătoare', 'zonă de luncă a unei ape curgătoare', rămîne să
se constate ce raport se poate stabili Între această arie şi aceea în care puţ
se foloseşteîn mod curent cu accepţiunea de 'excavaţie În pămînt, amenajată
In mod special, pentru aprovizionareacu apă potabilă', luind în consideraţie
aceleaşi categorii de surse de informare.
1. Consultlndharta 1 din text, citată anterior, pe care am trasat limita
ariei în care Emil Petrovici a înregistrat cuvîntul puţ şi derivatul puţaI' 'om
care sapă puţuri' (pe hărţile 848. fîntînar, 849. prăjină.(de scosapa din fintînă).
850. fîntînă cu roată, 851. sul (la roata fîntinii) şi 852. ghizduri (la fîntînă),
din ALR II, s.n., vol. III), constatăm apartenenţa mai multor puncte din
Muntenia (705, 723, 728, 769, 791 şi 899) şi a cîte un punct din sudul Transilvaniei (182)şi din sudul Dobrogei(H87)la ambele arii.
Anchetele recente pentru inregistrarea de texte dialectale confirmă,
pe de altă parte, utilizarea termenului puţ În graiurile din Muntenia (TD.
Munt., 1, p. 45, 158, 171, 264; 11; p. o, 98, 104, 301, au, 345, 525, 562,
5'72,577, 655,7G5,809, 889, 89G,903). în unele cazuri, nu numai comentariile
informatorilor, ei însăşi corectarea tacită prin repetiţie subliniază statutul
de regionalismal lui puţ: "se sapă puţ ... şi vine fîntînă, puţ, cum îi spunem
noi" (vol. 1, p. 183; cf, 184:"fînt1nileastea ale noastre, puţuri, cum le spunem
noi") ; "te duci la fîntînă... şi scoţi apă din puţ" (1, p. 222) ; ,.pînă la o fîntînă,
adică pînă la un puţ" (I, p. 281); "o ducem la... puţ, c-asa se spune la noi,
într-altă parte se spune fîntînă, iar la noi se spune puţ" (TI, P: 852).
Neatestat pe hărţile citate elin ALB II pentru Oltenia şi pentru sudul
Moldovei(zonă în care a fost anchetat numai un punct), put a fost înregistrat
şi in aceste două arii laterale ale (suhjdialectului dacoromânesc de sud,
în anchetele pentru NALH. In ceea ce priveşte Oltenia, pe harta 2 din text
am marcat punctele în care termenul (adesea cu sinonimulfîntînă şi în sintagma puţ american,numind construcţia de tip mai nou, de lărgimea unei găleţ,i,
la care excavaţia este căptuşită eu tuburi de ciment) apare pe h. 216 din
NALR. Oltenia,vol. II. Puţ a fost notat în puncte ee se plasează pe teritoriul întregii provincii, dintre care trei (988, )l7 şi 998) se află în aria sudică
lac 'băltoacă' (cf. şi )()3, dinspre nord-vest, în care sensul respectiv a fost,
de asemenea, înregistrat).
.
în anchetele pentru NAI.R.Moldova .i Bucouina din zona reprezentînd sudul Moldovei(la care ne-am referiLmai sus), am înregistrat puţ alături de {intină În următoarele 11 localităţi: Floreşti-Cîmpineanca (jud.
Vrancea, pct. G51,fără nici o precizare privind utilizarea celor doi termeni),
Cudalbiw,Corod (jud. Galaţi, pct. fj,13,644), Păuneşti, Soveja (jud. Vrancea,
pct. 658, 6(9), Borşani - Cuţofăueşti, Pralea - Căiuţi, Caşin (jud. Bacău,
pct. 657, 653, 661; în toate aceste localităţi, Iaţă de fîntînă, s-a precizat
că put este termenul vechi, respectiv folosit de oamenii în vîrstă). in tre
localităţi din jud. Vrancea, Mera, Bitcari -' Nlstoreşti şi Nereju (pct. 661,
41înaceastălocalitate
s··aInregistrat
şitronpentru'ghizdelc'.

17

ROLUL
VARIABILEI
G.EOGRAFICE
: "LACUL"
DEL!NGA
PUŢ

6f57,6(38),cei doi termeni denumescsurse de apă potabilă de tipuri deosebite,
problemă asupra căreia ne vom opri în cele ee urmează. în sfîrşit, în două
alte localităţi, informatorii remarcă utilizarea cuvîntului puţ pentru alte
zone ale ţării: Frunt.işeni - Griviţ.a,jud. Vaslui (pct. 62U: "în Oltenia") şi
Lieşti, jud. Galaţi (pct, 650 : termen auzit cu ocazia concentrărilor, în zona
Brăilei). Ca şi în cazul Olteniei, vom observa că puţ este atestat în trei
puncte În care s-a notat şi lac 'băltoacă' (fi43,i344,l:î(7),cărora Ii se adaugă
alte două (657, 6(1), În care pentru acelaşi sens s-au înregistrat, paralel,
termenii baltd si lac.
2. Yntrueit nu se poate preciza cînd s-a produs izolarea contextului
a sări din lac in puţ cu sens figurat, pentru a satisface condiţia enunţată la
început (O.L), se impun precizate faptele care pledează pentru atribuirea
statutului de termen re g ion a 1 lui puţ, avind în vedere istoria cuvintului,
dat fiind că acest aspect nu a făcut obiectul unei cercetări speciale=, iar indicaţiile din principaleledicţionare ale limbii romane ee au În vedere problema
în discutie sînt neconcludeute(la Tiktin puţ apare ea regionalprin raportarea
la fîntÎnă, ee ar caracteriza vorbirea din Moldova) sau parţial inexacte (cf.
SCRIBAN, D., pentru opoziţia Între [intină în Moldova şi Transilvania şi
puţ în .vestu prii", ceea ce ar insemna în Banat, vestul Transilvaniei şi al
Munteniei; ef. op. cii., s.v., şi p. 12).
2.1. Cuvînt de origine latină (pitleus, -umş, prezent. şi în dialectele
aromân şi istroromân, puţ apare din cele mai vechi texte româneşti (Psoliirea
Scheiană.Coresi)şi a fost inregistrat şi în primele dictionare (ANON. CAR.,
l{LEIN, D., CLEMENS,DHLU, LB etc. ; eL DLR).
Imaginea de ansamblu care se creează pe baza articolului consacrat
acestui cuvint în DLH este că sensul principal (LI.) al lui puţ (ca şi o serie
de sensuri mai noi, în general din domeniul tehnicii exploatării subsolului)
aparţine lirnbii comune şi limbii literare. Evident, parantezele de circulaţie
de la sensurile 1I.b. ,,(Prin Munt. şi prin Dobr.) Groapă făcută in.}pămînt
în care se păstrează cerealele"şi 1n. ,,(Astron.; regional;art.) Pegas'' [, numele popular al acestei constelatiijv nu rezolvă decît parţial problema statutului de cuvînt regional al lui puţ, chiar numai dacă ţinem seama de faptul
că Tiktin şi Scrihan aveau în vedere opoziţia acestuia faţă de {ihlinilîn ceea
ce priveşte sensul de bază din vorbirea curentă.
2.1.1. Pe baza trimiterilor de sub L 1. din DLR ("construelie formată
dintr-o groapă, de obicei cilindrică, eu ghizduri împrejur, săpată în pămînt
pînă Ia nivelul unui strat de apă, şi dintr-un sistem de ridicat apa eare Iuncţioncază pe principiul pirghiei, al roţii sau al scripetelui, care serveşte la alimentarea eu apă potahilă ; fîntînă") constatăm utilizarea acestui termen
în limba literară dintre secolele al XVI-lea -- al XVIII-lea, înregistrat În
42Mcnţiunicu privirela caracterul
de elementlexicalmuntenesc
al luipuţ găsimla E.
Petrovlc
l, «Românii»
dinSerbiaoccidentală.
InDH,LX,193G-1938,
p. 226,IorguIordan,Toponitnio.
românească,
p. 240(cI.2.2.1.); vezişi ValeriuHusu,Contributii
la descrierea
grafurilor
dacoromănc
(pebazaALR1I2,uel.III). in "Fonetică
şi dialectologie",
V,1963.p. 86.careobservăcă pilişi putaT"formează
arieîn ::Vluntcnia
", şi MatildaCHragiu
Mariol.canu,
Compendiu
dedialeclologic
românii,
Bucureşti,
1975.p. 178,undepulfigureazăprintreelemente
le lexicale
ce individualizează
graiurile
munteneşli.
4:<NuInfimInconsideraţie
sensulII. c, "gurglliul
urciorului",
Inregistrat
InHăşinariCisnădic,
eeparcsă reprezinte
maidegrabăo contaminare
(sauo simplăconfuzie)
cu pută.
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texte reprezentlndMunteniaşi Moldova(pentru aceasta din urmă, la Varlaarn,
Dosott.ei,NicolaeCostin) şi provinciilede peste munţi (dar numai în dicţionare).
Pentru secolele al XIX-lea - al XX-lea majoritatea covîrşitoare a atestărilor reprezin[ii Muntenia şi Oltenia (limba vorbită şi beletristică].Transilvania (în afară de dicţionare) este reprezentată numai prin două atest.ări,
din Budai-Deleanu şi Coşbuc,nesemnificativeîn sinev',dar mai ales corohorat.e
cu absenţa cuvintului din texte de Jactură populară şi din toponimiew.
Pentru Moldovasituaţia este mai complicată, intrucit, în afara faptului
că termenul fi-autilizat mai demult În partea de sud!", unde mai este cunoscut
şi astăzi (cf. 1.), există, chiar pe baza exemplif'icărilordin articolul elinDLR,
atestări ale apelativului din documente de la începutul secolului al X\' III-lea
(UHICAHIUL,XXV, 147, din satul Dragomireşti,pnutul Neamţului, de la
I72D) şi de la Începutul secolului al XIX-lea (IOHGA, S.D., VI, p. 173,
pentru moşia CotîrIcşti, ţinutul Vasluiului, de la 18('9)'11.
Din documentele
slava-române dintre 1374 şi 1(jOOau fost semnalate pentru Moldovanumai
numele de sat Puterii şi antroponimul [Giurgiu1 Puteanul=, Iocalit.vteafiind
identificată ea Valea lui Darie, corn. Boşieş'ti,jud. Vaslu.i!".În nume de locuri,
puţ a mai fost semnalat pentru zona BirIad (Ptilu! Olarului), Galaţi (Puiurile
lui Caiorqiuv; Focsani (Puiul Nardul sau
lui Haref), Piatra Neamţ:
(Dealul Puţului), Tecuci (Puteniv».
Oricum, tradiţia utilizării lermenului puţ pînă în secolul al XVII-lea
în cea mai mare parte a Moldovei,reprezentind sudul acestei provincii, se
confirmă datorită precizărilor terminologice ce se găsesc Într-o hntarnică
din 1803, referitoare la moşiile Holboca, Torneşti şi Cristeşti, ţ.inutul Iaşului.
Faţă de interpretarea, la 18(;3,de către una din părţile în litigiu, drept {intinii,
a unui reper numit într-un ispisoc de la Duca Vodă, din lG71, putulltIi Ionoşcu Roşchild,se simte nevoia s[t se precizeze sensul apelativului f'lntînâ
('izvor amenajat.'), semnificaţia unui toponim format de la acesta şi diferenţele Iaţă de puţ, izoorşi şipot : "precum în urma acelui ispisoc să vede că s-au
făcut multe fîntîni de la care au luat numire şi valea, numindu-seValea Fîrrti--------H La BudaiDclcanu
apareîn Tif.'aniada
(p.3(7)în versurispusede "Mitroran
, poctuj
celde frunte"la nuntalui Parpangel,
adÎUlI(',3
fiindIocalizală
In Muntenia, pe lîngătabăra
luiVladŢepcş,iarla Coşbuc
în poeziaHoţjulu]
dinSiria(Poucsle
oricntaiă],
Niciunuldin texte
nu rcflect
ii aşadarvor bir e a din Transilvania.
45Pentruultimulaspect,veziCoriolan
Suciu,Dir:!ionarnl
istoricallocali!âlilo)'
din Transihwnia,1, Bucureşti,
1967;la p. 242 24:;sintlnregisll'8le
numdeFÎntîna
..., Finl1nclc,
Fîn
/înita; eLşi IorguIordan,op.cit.,p. 240,552.
46Jorguiordan,Lc'iC!11
grailliuidinudul Moldovei.
loc.cii.,p. 200.
47Pe baza unorsondaje,senllla1{lIll
euyîntuI,pentruzonaVashti,in cîteva[oponime
:
PullliCiobanului.
In hotaruldintresatelePribeştişi Popeşti(16:lU;ArhiveleStatuluiInşi,
Condica
K, nI'.384.f. 168'-',nr.8; comunicat
deNistorCiocan.,
dela Institutulde Istorieşl.Al'heologie"A.
D.Xenopol"
din Iaşi).Pulllidepialrâ(1776,hotarnica
moş'eiIIodorelli;
Arhivele
Statuhli Bucureşti,SchitulGolgota,
doe.IVll; cOlJ1l111icat
deAdl'hql
Macovei.
de la acelaşi
Institut); PuiulVirilului
(17!1:3)
şi Pu(ullui Bcjan(1822),ambelepc teritoriulactnala 1satuluiLuneaBanului,jud. Vaslui(Arhivele
SlatulniBucureşti,
Episcopia
Buşi, pachetXIX,
doe.18,respectiv
XIII, doc.4:1;eOlllunÎr:ale
de Corneliu
Istrate,de la aeelaşiInstitut).
48DEHS,S.V.JHl/,dinanul14)7.el]antroponim,
pentruTara Homâneaseă,
apare la
1.59!)
; ca entopie,autoriiDEHSî1scmnalem:ă
pentruanul15.59;el. şi Se1"XXXV,1984,
nr. 2, p. 146.
(9DHH,A.. III, p. 625.
fiOIorguIO,nlan,
1'oponimia
l'oml1ncască,
p. 240; eLşiPuiul.pentrufostele
judeţeBflCău,
Neamţşi Tutova,ibid.,J.l.552.
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nelilor, căci Iîntînă este aceea care curge apă din trinsa, iar care este adîncă
şi să scoale apă cu cir!igulsă numeşte puţ, iar care este fără ghizdelesau fără
budăi să numeşte izvor, cum şi care este din costişă să numeşte sipet" (UHICA.RlUL,XXV, p. 255; cf',şi 252). Chiar dacă confuzia se făcea intenţionat,
este de presupus că la 1803puţ avea altă situaţie În vocabularul curent elin
această zonă (Iaţ.ă de anul 1671), pentru ca o astfel de suhstituire să aibă
o minimă acoperire. contestată în spiritul trad iţ.iei: "de la fîntînă [hotarul]
merge drept pe vale la puţul lui Ionaşc]uJ Hoşchilă,pre care puţ dumnealui
vornicul vra să-I numească Iintină, care de-ar Ii fost Iintînă ar fi numit-o
şi ispisoculfîntînă, iară nu puţ, care puţ niciodată nu se poate numi fîntînă
f'iind adînc, şi este vederat precum il a divereşte ispisocul,căci cind în ispisoc
ar fi zis amîndurorafîntîni ar fj fost pripus că au fost puţuri şi le-au zis fînUni;
-dar de vreme ce ispisoculface deosăbire zicînd Întăi Iîntină şi apoi puţ,
nu mai rămîne nici un prepus..." (p. 256; cf. 258: "drumul... în loc să meargă
la Iîntlna lui Mihai,merge la putul lui Hoşchilă,care are deosebire").
-Se poate constata că în Moldovaerrtopiculşi toponimele din documente
şi din dicţionarelegeograficemai noi se Înscriu, cu o singură excepţie pînă
.acum=rn aria ce se Întindespre nord pînă la ()linie aproximativă Piatra Neamţ
- Iaşi (pentru secolele XVII -XIX. pentru zona Vaslui- Iaşi, atcstările
reprezintă aproape exclusiv toponime). Cu riscu! unei restringeri exagerate,
observăm, de asemenea, că doi dintre autorii moldoveni din secolul al
XIX-lea la care DLH atestă cuvîntul p1lţ sint originari din localităţi ce
se află la limita de nord a acestei arii: Ion Ionescu de la Brad (Roman)
şi Vasile Alecsandri (Mirceşti,judeţul Iaşi), dar ambii au putut cunoaşte
.acest cuvînt şi din surse diverse">.
Dar, desigur, nu o liuie de izoglosă propriu-zisă interesează în, cazul
-de faţă, ci conturarea unei ari i sudice a dacorornânei în care termenul
puţ este uzual. Cercetareamonograficăa toponirnici unei zone din sudsvestul
Transilvaniei, aceea a Secaşului - Tîrnavei, avînd ca rezultat, în)1speţă,
înregistrarea unui singur toponim format cu acest cuvînt (Pu/ul: ăI săc),
alături de 33 de nume pornind de la ţtnitn ă:»,atrage atenţia asupra posibilităţii existenţei unei zone de t r an z i ţie (cu ambii termeni) între;aria sudică
puţ şi cea nordică, pentru care acest termen nu a fost semnalat. Această
.ahsenţă ar putea fi însuşi motivul pentru care aria nordică a inovat, fYntînli
căpătînd aici sensul 'puits, Brunnen'. Raporturile dintre [intin ă, pandaco.românesc,şi puţ aduc, astfel, aspectul semanticîn diseuţ.iaasupra elementelor
(lexicale) de origine latină distribuite complementar pc teritoriul daeoromânesc, deschisă de Sextil Puşeariu pornind ele la varză - Cllrechişi rin ichi ,-rărunchi (Limba românii, 1, p. :Hl).
51Estevorbade numeleuneilocalităţi,
PlltLireni
(ibid.,p. 240),atestat,conform
unui
perilipsisdin 1714,la 14:35
(DRII,A, 1,p. 188;sat pe VolovăL
corn.Coţuşea,
iudoBotoşani;
p. 490); eL şi DIR,.A,XViI,II, p, 252(la1609).
52Pentruepocaeontemporană,
aparGlI.Brăescuşi Sadoveanu;la ambiicuvîntuleste
nesemnificativ
prinprismadatelorpersonale
(biografice;
la tiltimlll,pui este înregistrat.
de
altfel,în romanulMUreaCocor.
careevocăevenimente
din viatauneiaşezăridin Bărăgan),
53 v. Frăţihl,TopOllimia
VăiiSecaşl1lz1i-Tirnavei,
în "Analele
Universităţii
din Timi.'Şoara",
seriaŞtiinlefilologice,
X, 1972,p. 164;autorulmenţionează
că "apelativul
pul 'flntină'
,3dispărutdingraiullocal".Pentrutoponim
eleformatede la finlînă,vezip. 151 152.
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2.] .2. Faţă de situaţia pe care o prezintă perechile citate anterior, este
de presupus că piiteus şi (aqua) [oniana au existat paralel peste tot în latina
de la baza rornânei'" (ambele cuvinte au descendenţ.işi în dialectele sudice),
dar că se 1ee ţ i a şi evoluţia lor semantică pe teren românesc reprezintă
rezultatul unor condiţiigeografice/geologice
ce diferenţiazădouă arii tipice, una
muntoasă, iar cealaltă de cîmpie, ale teritoriului romanizat de la nordul
Dunării. Dovada utilizăr-i!mai vechi a lui puţ în "suhdialcctcle"bănăţean,
crisean, maramureşean, în nordul Transilvaniei. în Bucovina si în nordul
Mc;ldoveiar putea-o aduce cercetările de tip monografic ale' toponimie:
(minore) din această mare arie şi anchetele pentru Tezdurn!toponimie al
României55•Cele mai mari "şanse" în această privinţă le au zonele de podiş
şi de cîmpie, unde pînza de apă f'rcaticăse afli'!la o adîncime mai mare şi în
care, pentru alimentarea cu apă potab ilă, în lipsa Izvoarelor şi, în general,
a unor ape curgătoare, s-a impus excavarea pentru a descoperi surse de apă.
In acest sens, poate fi, de altfel, menţionat faptul că singurele descoperiri
arheologice de pînă acum ale unor puţuri se plasează în aria lingvistică
(sud-estică) a lui puţ';· : Ciolăneşti-- Teleorrnan (un puţ cu caracter votiv
atribuit, pe baza cerarnicii depozitate pe fund, sfîrşitului secoluluial II-lea
î.e.n.)57, Străuleşti - Bucureşti (obiectele descoperite pledeaza. pentru
.ut ilizarea ca sursă de apă potahilă, dar nu este exclusă nici funcţia rituală,
dela sfîrşitul secolului II - prima jumătate a secolului III e.n,)5Bşi Ghermăneşti - Vaslui (un puţ cu caracter utilitar, cu depuneri ee dovedesccaracterul autohton al populaţiei [de agricultori] ce l-a folosit, atribuit secolului
IV c.n.)';'.
2.1.3. Aparţin într-adevăr Iimhii literare cîteva semnificaţii ale lui
puţ din sintagme suhsumate în DLH sensului1.1. şi o serie de sensuri propriuzise (1. 2, 3, II. fa J). Este vorba, în primul caz, de rpu! colector=cavitate în
pămînt în care se strîng apele captate. prin mai multe drenuri, dintr-un
64Cf,H. Mihăescu,
La Latique
latinedansle sud-estdel'Europe,Bucurcşl.i-Pnr
is,1978,
p. 16,157,pentrunumeleCcnt.um
Futro,al uneiaşezăride pe teritoriulactualuluijudeţ
Caraş·Severin
.
.%Pe bazafişierlliuiTezaurului
toponimie
al României.
Moldova,DragoşMoldovanu
necomunică
absentaentopicului
şi a numelor
delocuriformatedeIaputin bazinulMoldovei;
ea ne o Jo g i s rn a fost insă Inregistratcu sensul'aven', Apari\ia lui pUIIn numele
Putul SIC,lnregistmt
In localitatea
Cost.lua,
jud. Suceava"'terenviran la marginea
satului";
eaicise lngroapăanimalale
pierit.e."
(Ilie Dan,Dicţionar
toponimie
al VăiiSolone/ului,
Iaşi,
1979,p. 5Ril),s-arputeadatoratermi]]()Iogiei,
recente,a normativelof
de igienăpuhlică.
5 Faptultrebuiecorelatcu posibilitatea
şi obişnuinţa
locuitorilor
din ZOlJa
mnutoasă
dea beaapădinriuri;ei. VictorPăcaJă,,"I,fonografia
comunei
Râsinari,Sibiu,1915; "Cutoate
căcomuna
e prevăzută
cuaproape
100fIntinipublice,totllşitreidinpatrupărţialelocuitorilor
beauapădela rIuşi nupotfi desobişlluiţ.i
deaceastacunielunchip... ; o daLăInvăţaţicu apa
deriu,altăapănu le maisUrnpăril
setea"(p. 351; cf.438).Pentruaceeaşipracticăin conditii
asemănătoare,
darşi Inalteeondiţii,
vezişi GlI.Crăiniceanu,
Igienafâzranului
roman,Bucureşti,
1895,cap.Băuturişi ape,p. 285 şi urm.Pentruzonamontanădin sudulTransilvaniei,
1ndeceniile3 _. 4,eLALRII, S.Il.,h. 848/833;
"Nusefacfint1ni,
sebeaapădinJiu"; vezişi pet.
105: "Nuse preafac fintini".
57M. Petrescu-DImbovita
şi SilviuSanie,Cercet(lri
arlzeoloflÎce
in aşezarea
gefo-dacicti
dela Glolăneşlii
dinDeal(jud. Teleorman),
In "Arheologia
Moldovei",
VII,1972,p. 2·11-258.
58Margareta
Constantiniu,
Vn puf din secolele
II _.III c.n. descoperit
la Străuleşii
(Bucl1re.ti),
in "Studiişi cercetări
de istorieşi arheologie",
t. 31,1.980,nI".1. Ii. 149-152.
59V.Palade.VI!putdinsecolul
al IV-leac.n.la Gliermâneşti,
corn.Banca,
jUdetulVaslui;
id., t. 29, 1978,nr. 3, p. 407-- 421.
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strat de apă freatică" şi de "puI absorbant= groapă făcută pînă la un strat
de teren permeabil şi prin care se introduc în sol, in cantităţi mici, apele
uzate din canale, după o curăţire prealabilă de corpurile in suspensie pe care
le conţin". Determinantele (colector,absorbant) probează că este vorba de
creaţii recente din domeniul arneliorării solurilor sau canalizării (trimitcrile
sînt.la Iucrări tehnice sau cu caracter enciclopedic).In al doilea caz, ne aflăm
în prezenţa unor sensuri derivate de la puţ 'excavaţ.ie",denurnind gaura prin
care se extrage petrolul (1.2.), săpătura din mină care leagă zăcărnîntul cu
suprafaţa sau cu o galerie principală, servind la extracţie sau la aeraj (1.3.)
şi, în sfîrşit, "locaşul unei nave în care se depozitează lanţurile ancorelor"
(II. [a D. Numai pentru sensul 1.2. există atestări de la începutul secolului
al XIX-lea.
În toate aceste situaţii avem de a face cu pătrunderea, în epoca modernă,
are g ion a J i s m II 1li i puţ în diferite tenninologii tehnice datorată, probabil, preponderentei specialiştilorsau a autorilor de cărţi tehnice originari
din sudul ţării în elaborarea terrninologiilorrespective. Dar, la aceasta, se
adaugă. fără nici o îndoială, influenţa pe care au exercitat-o, dat fiind aportul
acestor limbi la formarea terminologieiştiinţ.ificeşi tehnice româneşti, modele
din limbile franceză şi italiană. în ambele limbi, descendenţii lat. pidens,
fr, ţniiis, it. poz-o, au ca semnificaţie de bază aceea de 'excavaţie, de obicei
strîmtă şi circulară, practicată în sol pentru a atinge b pînză de apă subterană, în scopul de a o extrage'. Substantivul puils se găseşte Însă în
sintagmele puils de mine, d'exiraction,- de desceniedes mitieurs, d'aerage,
'" depetrole, petroli[ere,- d'aerationd'un tunnel,»-de [ondatum»: d'ascenseur»d'escalieretc. şi "Pllits G/U chaines, compartiments ou sont Iogccsles chaines
des ancres"?".Aceeaşieste situaţia şi în italiană: pozzodi petrolio, di [otulaziOlU,rvd'estrazione: (in construcţii navale): pozzo delle caiene, della deriva,
ridl 'elica»,
.
Chiar pentru utilizarea în scris a substantivului puţ "modeluţ< italian
poate fi invocat începînd cu secolul al XVIH-Iea, din traducerea IuiAmfilohie
Hot.miulw,pînă la construcţia neobişnuită puţ artezian, la G. Călinescu(cf,
DLR, s.v. pu], 1.1.), pentru care vezi it. pozzoariesiatto= (cf'.şi CADE, unde
se trimite la fr. puiis artesietiş.
Evident, punctul de plecare pentru sintagmelecreate pe teren românesc
de la substantivul pui a fost puţ de păcură, de factură populară, înregistrată
frecvent in documentele cu caracter economic din Tara Românească din
prima jumătate a secolului al XIX-Iea64,dar influenţa construcţiilor din
limbile străine citate explică generalizarca utilizării cuvîntului Într-o scrie
60CI.PaulRobert,Dictionnaire
olpliabctique
elanoloţjique
de la {anguc
{rarlfoise,
Paris,
V, 1902,S.v.puits.
61Giacomo
Devoto,Gi:mCarleOii,Dizionario
delialin[Juaitaliana,Florenţ.a,
1971,
S.\'.petro/io,pozzo.
62Gramatica
fizicii
..., p. 233r,324'.
63Devoto- Oli.op. cit., S.v.pozzo.
64VeziDocumente
privitoare
la economia
Tarii Romt1neşti.
1800- 1860.culesede I.
Cojocaru,
EdituraŞtiintifieă,
Bucureşti,
1958,voI:r. p. 265,266(a. 1822),}).354(a. 1825),p.
404(a. 1828),
'1,'01.
II, p. 908,909(a. 1846); cf.put cupacura,ibid.,vol.1, p. 256 (a. 1822),
p. 272, 273 (a. 1823),p. 310(a. 1824),p. :342(a. 1825).Atcstări pentru graiurile
popularede astăzi, vezi In TD.Munt.,II, p. 90---91 (gaurade put,puţ,gurapuiului),
174(gurajJulului),
308(-).
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de lerminologii tehnice, eu atît mai mult eu cît în Moldova,În secolele al
XVIII-lea şi al XIX-lea, excavaţiile amenajate pentru extragerea petrolului
s-au numit gropi de piiCllrăsau băi de p ăcură, iar proprietarii ('5i lucrătorii)
qtoposi=, Paralel apar însă şi denumirile [intin.ă,f'lntfnlide păcur ă ("să aveţ.i
11opri acele fîntîni ele păcură... si! nu aibă treabă călugării de Bistriţ ă a lua
păcură", ](i'12- H\43, Tazlăul Săratw ; "oalneni bătrîni ce s-au tot hr ănit îrrtr-acolefîntîni de păcură", 1MG, ibidem),[intin ă ncoqrâ(.,fîntîna neagră
în brădct, drept în deal, în stînd"; HH2---1GiI:>"
Tazlăul Sărat=), rÎT/lînii
neofjriica păcură (1646, Fărloeşli, pe Tazlăul Sărat; ibidem, p. 292); cf.
şi [intitii de păcur ă numite apoi "acele piicuri" (1709; ibidem,p. 298), locul
unde erau "fîntînile" numindu-se "poiana eu p ăcurile"(1(j;)8; ibidem,p. 292).
Se poate nota, În acelaşi timp, că exeav:Jţ.iilede la exploatările de sare
din zona Trotuş Vrancea se numeau quri de octiă=, dar masivu1 de sare se
afla la rnică adincime (ibidem,p. 7).
2.1,!J.Luînd în consideraţie rezultatele analizei sensurilor acestu i
cuvînt şi a vechimii şi semnificaţiei sintagmelor create pe baza lui, avînd
ca punct de plecare iuforruaţ.iilsdin DLH, putem conchide că puţ 'excavaţ.ie
în pămînt, amenajată în mod special,pentru aprovizionarea cu apă potabilă',
care În trecut a putut să fie folosit într-o ariemailarg[tadacoromânei.se
prezintă ca un termen re fi ion a 1, caracteristic graiurilor din Muntenia
(cu zoneleînvecinate din Olt'nia şi Transilvania) şi clor din sudul Moldovei.
2.2. Statutul de termen regionalal lui puţ este pus in evidenţă, indirect,
de analiza evoluţici semantice pe teren românesc a (adj.] lat. [oniatui şi a
valorii de Intrehuinţara a cuvîntului [iuiin ă în perioada în care s-a remarcat
restrîngerea ariei de circulaţie, în graiul'ilepopulare, a lui puţ.
2.2.1. în afara ariei sud-esticepuţ-palar de pe harta 1 din text, în punctele din întreaga ţară anchetat.e de Emil Petrovici s-a înregistrat termenul
[intin ă [cu roată ] (în Oltenia şi bunar, ciuturli). Mai mult, chiar în aria puţ
apare şi [iniln.ăea sinonim în pct. 7n1, 89l, 928 şi U87,din Muntenia şi din
Dobrogea(pe hărţile din ALB II, s.n., v ol. LlI, citate mai sus: 1.). Coroborat.e
eu informaţiile din anchetele pentru NALR. Oltenia,Muntenia şi Moldovaşi
Buco/lina la care ne-cun referit mai sus, aceste date ne aLestăcă, cel puţin
Începîndcu deceniulal treilea al seeoluluinoslru, în graiuriIe populare româ,neşti din MUIltenia,Oltenia şi sudul Moldoveise poatc semnala tendinţa ele
generalizare a termenului f'inlînâ,cu sensul de 'exeavaţie în pămînt, amenajată în mocIspecial, pentru aprovizionarea eu apă' în detrimentul lui puţ
Cl]acelaşi sens, sau al aitor termeni loeaIi (mai ales In Oltenia), ca rezultat al
influenţei limbii iit('J'arc 6"; de remarcat însă că DA nu Înregistrează pe
65Valel'ian
Popoviei.
Jncepu/urile
e.n:iloolârii
capitaliste
a pclrohzhri
inAlaldova,
in Studii
şi materiale
deistoric
mOdcJ'J1â,
1,1()f,7.
p. 251,257-- 251'1.
264,267;el. id., Unmoment
dinlupta
împotriva
exploatâriia (jropaşi!or
din.nBâile
de pâwrii"dela Luedceşti Bacâula mijlocul
sec.XlX,în "Studiişi cereetiiri
ştiinţifiee".
scriaIII, Stiintesociale,Iaşi,VI,1955,nr. :) - 4
unde sereproduee
în 185:3
de ngl'opaşii
cu gropiledepăcurădepe moşiaLucă,ceştilor"
(p. 128). ojalobăfăclJt{\
66
S.D.,
VI.p. 291; el.şi "Fîntîna
deSIlS
..., grr;apa
dejas"(p.2()2).
67IOFtGA,
Ibidem.
p. 291.
68D. Viteu,F:cploatar('a
sdriiÎn"'[o/douu
pinâla 1828,în "Anuarul
Institutului
deIstorie
şi Arheologie
<11\.
D. Xenopoh".
X[, 1974,p. 28.Nu neoprimaiciasupraţ'lnlinilor
deslatină.
69Pe harta216din NALR.Oltenia,
vol.II, s"anotatcăfîni1nă'excavalie
specialame1I1ajată
...' esterecent(saucăcelălalttermenestevechiinraportcuacesta)în pet.920,946,956
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flntinll (:puils, Brunneu') la scriitorii munteni incluşi Îl! bibliografia Iişată
pînă la publicarea tornului II, partea 1, F -I (l934).
2.2.2. De fapt, lat. [onlana este cunoscut in graîurile de pe Întreg
teritoriul dacorornân întrucît, spre deosehire de pul, care numea in primul
rînd o excavaţie'", [intin.ă numea 'apa care izvorăşte, izvorul propriu-zis?".
Acest sens este înregistrat în DA din primele texte (P'saltirea Scheiană,
Coresi),dar apare şi. după secolul al XVIJ-Iea72,la scriitorii moldoveni, dar
mai ales la cei munteni. Astfel trebuie interpretat, de exemplu, cuvîntul în
următorul context din cronica lui Neculce,în care este explicat termenul mai
nou, cişmea: "făcut-au... aşijdere şi 2 cismele, fintini aduse pre oale, eu mare
cheltuială..." (ci. DA, s.v, eismeoş.Flnttnă 'izvor' poate fi semnalat şi la Eminescu, în Sara pe deal: "Apele curg clar izvorind în flntine" (în aceeaşi poezie
cuvîntul apare şi cu sensul 'puţ.' : "SeîrJîie-n vint cumpăna de la fintinfl"73).
Pentru scriitorii munteni, care foloseau În mod curent termenul put, [inlin ă
apare cu sensul 'izvor' pînă la jumătatea secolului al XIX-lea. Astfel, după
Iordache Golescu, Condica limbii rumânesii (cea 1832), heleşteul este "apa
ce se stringe din vine de apă curgătoare,adică din fintini, proprindu-Ii-săcurgerea cu zăgas" 74.La fel trebuie interpretat {inUniiÎn următoarele versuri
ale lui Iancu Văcărescu: "În cringşor, unde-ofîntlnii!Clrglndface heleşteu"75,
în graiurile din Muntenia {ÎnfÎni'ls-a folosit, prin generalizare, pentru orice
fel de izvor, astfel că Iosif Genilie,vorbind de producieleminerale ee se găsesc
în solul Ţări i Homâneşti,alături de aur, argint, .sare,menţionează şi ,,fîntîni
de păcură multă; acestea sînt şi mai căutate" 76.
2.2.3. Acest sens al lui Fintiniise păstrează in graiurilepopulare din
sudul ţări! pînă in zilele noastre, aşa cum at.cst.ănumeroase ohservaţ.ii de pe
harta 2JG din !VALR.Oltenia. vol. II, în legilură eu utilizarea cuvintului
discutat :"fînUna era cînd luai apa de la suprafaţă, nu era groap<ladîncă"
(pct. 908); "fînlJna îi aşezată pe un izvor care curge" (pct.. H li ;1 cI. 921,
926); "fîntinLte pe un deal şi care curge slngură la vale" (pct, 927); "un
CfO\ de 1 --2 m, îngrădit, cu blană sau cu ciment, de unde izvorăşte apa"
(pct. 941); "fintînă. [se ziceJ la izvor, apa curge singură" (pct. m50); .f înt.inâ
sau ştubei ; apa izvorăşte dintr-un buştean de lemn, eu o firidă pe unde iasă
(falEidebutiar)
, 959,\J66(futădeciniură],
96:3
(fatădeput),90S(fată(leşiub»!
; înacestGIZeste
vorbaşi dediferente
Înceeaeepriveşte
amenajarea).
FintinăcuacestSe!;5
apareşiîn TD.IUvII/.
;
vol.1 : p. 337,4li2 463,474
;vol.II . p. 274-- 27f>
(ef.şi "adatdevinădeapă").4:.36
(el'."cînd
ai giisitvîna"),027(arecumpănă),
tH3,Cuvintul
{întiniî
estemaifrecventdecîtpili(eL1.).dar
adeseanu sepoatepreciza
sensulcucarceste intrebuintat
(cI.voI.1,1).24,\,2'15,261,297,339,
37S,380,4()9.4:n.439,'156,407; voI.II. p. :3(;4.499.51,1,6:\2,5:\8,691.709,
gOl.g?:l),
70Vezi,de altfel.sensurile
lat. ptill'lls.
dupăQuicheratDavcluy---Clwtehrin.
Dic/ionnairelatin-/rt1Il\'ais,
cd.a 61-a,Paris, 1922: "puils;silo;troupOlll'
plante!'desal'bres;cachot
ponI'les escla,cs; ablmede l'enfcl'''_
'Il Vezişi sensurile
originare
ale fr, {onfaim
"eal!viveqni sort de lene el serepandil
la surfacedusol,sourcc"
(HobcrC
op.cit.,S,y.)şi it. !()Jl!ana
(arhaic)"sorgenle"
(Oevoto Oli,
op.cit.,R.V.).
72Cf. in DAun citatdin])osoftei
; pe dealtă parte.Puşcarin,
op.cii.,p. 273.api'ccia
că ffntinăcu sensulde 'izvor's-a folosit"pînăprinsecolul.
al XVII-lea".
73Cf.Diclionarul
limbiipoetice
(!lui Eminescu,
subredacţiaacad.Tudo!'Vianu,Bucureşti, 1955,S.\!.
74ApudConstantin
C. Giurcscu,
Is/oriapcscuitului
şi a pi8Ciwltllrii
în l!omânia,
Bucureşti,1964.,
p..127.
75DupăDA,s.v.heleşteu;
S-(1
corectatwr!ndprincurgînd
cumapare 1n vol. Colectie
dinpoeziile
ti-luimarelui[ogo{ăt..
.•Bucureşti,
1848,p. 12.
76Geografic""
1835,.Il-1S6.
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apa" (pct, 956; cf. şi pct. 945, 951, 953, 955, 960, 96.1).Sensul 'izvor captat', pe baza textelor dialectale înregistrate în această provineie, a fost
semnalat pentru pct. 910, 119, 920, 121, 924, 929, 950, 954, l58 şi 926:
"fîntînă înseamnă că este o ... un izvor care stă grămadă jos, nu ciutură,
Are deosehire Iîntîna-ntre l= faţă de] ciutură" (NALR. Oltenia, Glosar).
De remarcat că toate aceste puncte reprezintă Iocalităţ.ice se află în jurnătatea de nord a Olteniei, în Podişul Getic, unde groapa special amenajată
din care se scoate apă (eu cumpăna) se numeşte ciuiur ă (pct. 916, H21,926,
sso, 9fi4),bunar (941, 945, 950, 951, 953, 955), eventual puţ (pct. 927).
Sensul În discuţie este confirmat de înregistrarea in localitatea Peştişani, jud. Gorj a substantivului [pl.] [iritinisuri 'izvoare': "rriul] vine din
fîntînişuri 'izvoare"?" (ALE II, s.n., h.822, pct. 8:3()),localitate în care, în
ancheta pentru NALR. Oltenia, la întrebarea "Cum îi spui Iccului de unde
iese din pămînt apă bună de băut T", s-a răspuns izuor,[inlin.ă,adăugîndu-se:
,,['înfÎneşteapa" (cf. vol, IT, material necartografiat, planşa 47, [1()25]. pct.
D38).Pentru acelaşi uz în graiurile din sudul Transilvaniei, cf'. toponimul
Ftntinişti "nume al unui versant de deal, eu multe izvoare", înregistrat de
M. Homorodean în localitatea Beiu - Orăştie; autorul derivă numele de la
(întind, "aici eu sensul etimologiede 'izyor'" 78.
Atestări incidentale ale sensului 'sursă amenajată de apă. potabilă'
al lui {InUndse găsesc şi în Texteledialectale. Muntenia. Astfel, În localitatea
Dienci, Vultureşti, jud. Olt, se subliniază chiar diferenţa semantică faţă de
puţ: "m-am dus să iau apă dă la o fîntînă acolo... aia nu mai era puţ,
e fîntînă mică Iăcută dă lemn, aşa, la suprafaţa pămîntului, une iese
izvorul dîn mal direct în ea" (vol, I, p. 20). Acelaşi sens este de presupus într-un text din Suhaia, jud. Teleorrnan, dat fiind că fîntîna despre
care se vorbeşte are ,.douăsprezece ţu ţuruie" (ibid., p. 785) sau, pentru o
localitate elin zona de sub munţii Buzăului (Slon-Ceraşu, jud. Prahova),
întrucît fîntîna se găseşte pe una din văile din sus de sat, unde se adapă
noatenii, şi unde informatoareas-a întîlnit cu un rîs (val. II, p. 251).
Observaţii similare eu cele citate din anchetele pentru N ALR. Oltenia
am notat în trei localităţi din judeţul Vrancea, unde am înregistrat (întînă
alături de ţiu]; observaţiiprin care se subliniază ideea de a d î ne i m e pentru
realitatea denumită prin cel de al doilea termen: Mera (putul e adinc de 8-·1{)
m), Bîtcari-Nistoreşti (puţul este cu cumpănă) şi Nereju, unde se precizează
că fîntîna este aceea din care se scoate apa cu ajutorul unui cîrlig sau cu găleata [imItă cu mîna, iar puţul este cu eumpănă sau cu roată (vezi 1.).
Pentru zona din centrul Moldoveiîn care Pllţ era mai mult sau mai
puţin cunoscut pînă la începutul secolului al XIX-lea, constatăm, pentru
secoleleal XVII-lea şi al XVIII-lea, utilizarea lui fîntînă în diferite sintagme
ce conferă acestui termen semnifieaţiilede 'excavaţie în pămînt special ame77Glosăutilă pentruexpliC1trea
luiflntiniş(atestatşi în numede loeuri)de la Radu
Sp.Popeseu,
GraiuJ
gorjenilol'
delîngămunte,Craiova,
1980,p. 128-129.undegăsimşi o bogată
listădetoponime
porninddela !intimI.într-orecenzie
la op.cit.,Valeriul{usuatribuiefinl1nii
valoarea
de"prezentă
etllografieă"
(sevorbeşte
de"construirea
fîntînilo.]'''
; A.nuarul
IeED.1982.
SeriaR,2,p. 440).Defapt,înaceastăzonil,{întinadenumeşte
Inprimulrindoprezenţă
geografică
nalurală,aspectnu maipulinsemnificativ
pentruistorialimbii.
78Noledetoponimie.
in eL, XVI,1971.2, p. 286.Pcntrn..sinonimia
parţ.iaIă"
{intînă-iZllor
Inaeeastii
arie,cI.şi O.Vinţeler,
Dinmicwloponimia
comunei
lUa....înStudiideonomastică,
III, Clllj-Napoca,
1982,p. 369·-370.
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najată ...', 'sursă amenajată'. Este vorba de fîntînă Cl1budeu, dintr-un act
din 1690 (cu un adaos din 1699), referitor la seliştea Cotirleştilor (ţinutu 1
Vaslui), fîntînă în care a căzut un băiat (vinovatul este pedepsit cu plata
unui boU)79,sau {Îllilnc'1
cu budăi, dintr-o mărturie hotarnică de la 17715,privitoare la satul Fedeleşeni(ţinutul Roman):".
2.2.4. Diferenţa dintre aria sudică, care a păstrat pîni] la sfîrşitul secolului al XIX-lea distincţia iniţială (ctimoJogică)Între [lntin ă 'source, Quelle'
şi puf 'puits, Brunnen', şi cea nordică, în care [iniin ă a evoluat de timpuriu
spre sensul 'puits, Brunnerr':", este pusă în lumină de circulaţia termenului
[intinar 'om care sapă fîntîni sau/şi se ocupă de întreţ.inerealor' (cî. DA,
s.v.), înregistrat În graiurile din Moldova,dar şi din celelalteprovincii, mai
puţin Muntenia (vezi] .), după cum atestă ALB TI, S.11.;h. 848 (în numeroase
puncte de pe această hartă s-au notat răspunsuri de tipul meşter, maistor,
zidar, pidt ar, lemnar, dar şi [omJ care{ace [sapâJ [lniini [bllnar},săpăior etc.).
Pe de altă parte, ţtnttn ă, ca termen dcsernnlnd o amenajare specială, a
fost utilizat În Moldova, în terminologia exploatării petrolului, cel puţin
de la jumătatea secolului al XVII-lea (vezi 2.1.3.).
.
Locul lui fintinii 'source, Quelle' Iau luat treptat împrumuturile izoor,
sipet, atestare în scris de Ia jumătatea secolului al XV-Iea82•Paralel, dat
fiind faptul că izvorul (sau şipotul) a cunoscut diferite anienajări (plasarea
pc sursa de apăa unui trunchi de copac scobit, captarea pe un uluc, dirijarea
apei pe o ţeavă etc.}, pentru ţţnitn ă 'source, Quelle' s-au folosit apoi şi alti
termeni: şt(i'lubei(şi şliob) (DLR), budăi, budău, Inulolău, budui, buduroi=,
apoi ciştnea(cf'. DA), termeni care (exceptîndu-Ipe ultimul) au fost înregistraţi în graiurile populare după texte aparţinînd tuturor provinciilor
româneşti (şi au pătruns în toponirnie'"). Această mutaţie a creat condiţiile pentru ca, mai mult sau mai puţin recent, [iniin ă 'puits, Brunnen",
ca termen al limbii literare, să poată pătrunde, fără a provoca, confuzii,
în aria sud-esticăpuţ, fapt confirmat şi de anchetele pentru Atlasdl limbilor
Europei (v. harta 3 din text).
.
2.2.5. Pentru statutul de termen regional al lui puţ pledează Însă în mod
convingător faptul că [tnttn.ă 'source, QueUe'a fost utilizat de .scrritori munteni pînă la jumătatea secolului al X IX-lea, sens înregistrat. în graiurile
din sudul l:ării pînă astăzi, mai ales în zona suhcarpatică.
79CI.DA,s.v, budăi,dupăIORGA,S. D., VI,p. 145.
80iua., dupăURICAHIUL,
XIX,p, 33.
61Primaatestarecertăa acestuisens,dupăDA,estedinBibliadeIa Bucureşti
(1688).
în documentele
slavoromăne,
[lnlinii,[inlinea(deosebit
de frecventcu formade pl. articulat)
şi [tntiniţăau fost.lnregisl.rate
numai!ntoponimie,
!nceplnd
deIa 1126(D1-<:11S,
s.v.).Dupăcomunicarea
luiDrag()ş
Moldovanu,
în Bucovina
şi InnordulMoldovei,
{intinde
aresensulde 'izvoare(ncamc1l8jate)'
; cI. mai susfinlinişuri,
fîntîniştişi (a) [inUni.
82CLDEHS; primelealestăripentruizvor:1453In ŢaraHomânească
şI 1490In Moldova; In antroponimie
:1496in TaraHomânească
; in toponimie:1415In Moldova,1186
In TaraHomâncască;
pentru$ipol: 1441In ŢaraHom;1nească,
1190in Moldova;in toponimie:1145tn Moldova,
1482In ŢaraHomânească.
83Prinbudllroi
'11orn,
ogeagIa caseleţăr:lneşti'(cf.DA)se poaLo:l
explieasensul'coşul
princareiesefumulîntr-ocasăţ.iirăneasc:1'
al lui{'îlltînâ
(sens.Inregistrat
InCADEşi DA).
. 84ef. IorguIordan,op.cit.,p. 77,239.501-- 502,552_In ceeace priveştesensullui
fîntînăea toponim,
autorulobservăcă "foartedesestevorbade izvoarenaturale,şi llun.urna·i
iriMuntenia
(cuteritoriilelingvistice
aferente),
undetermenulconsacratpentru 'I1ntlnăarc
tificială'estePlltci şi În Moldova.,
PrInurmare,eelemaimultedintreacestetoponimiee
sînt
sinonime
cu lzvorul,Şipotuletc."(p. 210).
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Diferenţa dintre uzul curent în Muntenia şi Moldova este ilustrată
de nararca aceleiaşi teme de către Ispirescu şi Creangă. La primul găsim
termenul puţ: " ... fata slei putul şiplecă inainte...rc(Fata meşuluiceacuminte,
ISPIHESC L, p. 348), căci [il/Uni!Înseamnă 'izvor, halta de lîngă izvor';
"Pe atunci se botezau copiii într-o Iintînă sub un munte..."; .,'" o capră...
se adăpa la apele cele limpezi ale nnUnei" (iMei.,p. 134, 135). La Creangă,
fata moşneagulni dă de ,,0 Ilutînă milită şi părăsită", pe care o "rîneşte"
şi,.grijeşLe foarte hine", iar la întoarcere ,,fîntîna grijită de dinsa era plină
pînă-n gură de apă... şi pe colacul fintinii erau două pahare de argint" (Fala
babei şi lata moşneaşului; CHEANGA, P., p. 287, 290). Dacă aici fîntînă
poate 55 mai însemne încă şi 'izvor amenajat', în Fonestea lui Harap Alb
apare însă ,,0 fîntînă cu ghiulele de stejar", care "era adîncă şi nu avea nici
roată nici cumpănă, numai o scară de coborît la apă" (ibid., p. 204).
H I. CU. Pe baza comparaţiei dintre semnificaţia termenilor lac şi
baltă, pe de o parte, şi a lui puţ fală de [intină, pe de altă parte, am putut
constata statutul de elemente re g ion ale dacommâueşt.isudice al lui
Iac 'băltoaeă' şi al sensului 'excavat.ieIu pămînt, amenajată în mod special,
pentru aprovizionarea eu apă potabilă' al cuvîntului puţ pentru o perioadă
ee se înscrie Între prima jumătate a secoluluial XIX·lea (pe baza unor texte
apar-ţinîndlimbii literare) şi deceniile;)-8 ale secoluluinostru (pe baza rezultatelor din anchetele pentru AL.B şi NALIi).
0.2. Izolarea din lac in puţ este, la rîndul ei, () mărturie privind utilizarea regională a celor doi termeni, eu sensurile menţionate, datorită raporturilor ee pot fi stabilite între ei în diferite variante ale expresiei idiomatice,
atestate pentru secolul al XIX-lea tot din surse munteneşti.
1. Interpretarea ea uzurf regionalea lui lac şi put în expresiileidiomatiee construite eu a sări, (1 da, Il cădea presupune satisfacerea condiţiei ea
realităţile denumite de cei doi termeni să se giîseaseă in ve c i n il ta te
jnH'(ată
cest_
aspct
estepunct
uşor dll1.t\
el,e.'îlmis
ŞI
1.2.2.1.,îneumecil1
prrvrrenatur;,l.şi
la semnificatia
lUI lac
mtr-un
ALR.(vezi
Oltenia), prezentăm cîteva contexte caracteristice, după Crăiniceanu, Igiena...,
şi
a sublinia elementele lexicale de referinţă. Este' vorba de extrase, comentate, din rapoarte sanitare apărute în "Monitorul oficial" din
anii premergăLoripublicării cărţii (ef. Băuturi si ape in i diferite judeţe).
în care, pentru judetul Dolj se semnala (188\1)că "apele de băut lasă de dorit
in părţ.ilecîmpuluişi multe fîntîni sînt înconjurate de lucuri (subt n.) formate
din apa din ele, in care zac porcii şi bivolii" (p. 2)3); pentru Ialomiţa (1895):
"apa de băut din puţur-i s-a îmbunătăţit, astupindu-se gropile din jurul
puturilor... şi punîndu-Ii-se cumpene" (p, 2(6); pentru jude[:ul Olt (1894).:
,numai eele [fîntînile] de Ungăcase se infectează şi pe lîngă unele dintre ele "
sînt IJliltacuri(sub!. n. ; p. 301); pentru Vlaşca (1887): "puţ.urilepentru ape
au hă!ţ.iprimprejur" (p. 309; eI. şi p. 2\)0, 30/(, 308, :l2G).Se Jloate observa
varia dintre uzurile literare lÎnlÎncl balUl 'apă stătătoare pu!jn întinsă
i adlncă, hăltoaea'85şi termenii locali puţ şi lac (bâ!lac),care pătrund În
textel e cu caraeter oficia1.
80AcestecuvintesIntllsociate
înmodobligatoriu
Inversurile
populare
dinTransilvania:
"M.ere
noraIa fîntînii!Cudimaşasoacrii-nmÎnii/:;lj·oafunel-oelată-n
uaH:}
(= biiIloaeaele
ap{lmurdari!
ce se formează
pe Ungăfîntînădinapa ee se varsăpe jos din gtlcată)1Şio
ţipăpestepoartă:/ Na-o,soacră,că-ispălată1"(JarnikBîrseunu,
Doine".,
dupi"i
DA..sv. baltâ).
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o adevărată şansă pentru aprecierea raporturilor dintre puţ şi lac
în grniurile din tsudul 1ării alătură cele două uzuri regionale la N. Filimon,
Într-o frază din cap. XXVIII al romanului Ciocoiivechişi noi: "in unul din
colţurile curţii era un pul cu roată, lîngă care se .Iorrnaseun lac de apă, ce
servea de scăldătoare cîtorva raţe româneşti şi leşeşti" 86.
2. După Zanne, Pronerbeleromânilor, a sări din lac tn=pu! (în sursele
citate verbul se află la prezent sau la pcrfect.ulcompus) apare la Iordache
Golescu(Condicalimbii rutnânesti,cca 1832),la Anton Pann (Povestea corbii,
III, 1853)87şi la P. Ispirescu (Legendesau basmelercmânilcr, 1872)ks,scriitori
cu o marcată specificitate lingvistidl regională, O atestare contemporană
găsim la Zaharia Stancu (,.... aciuindu-mă aici, sărisem, cum se spune,
din lac În puţ,"; DLR, s.v, put).
La .Iipescu (Opincaru..., 188J), Zanne înregistrează a da din lac in
puţ (op. cit., vol. 1, p. 201).
În sfîrşit, pornind tot de la Zannc, constatăm că primele atestări ale
formulei a daca din lac in put aparţin unor dicţionare (Laurian şi Massirn,
Dicţionarilll..., 1872,s.v. pui, şi Dame, NOL/flerw
diciunuutiteţroncais-roumain,
1893-18\)4, s.v, lac; s.v. puţ apare Însă "lI sări din lac în pur').
2.1. Chiar considerînd anterioritat.ea a testării formulei cu a sări ea
avînd o valoare relativă, simpla existenţă a acesteia în aria sudică lac 'băltoacă'
-- puţ 'excavaţie în pămînt special amenajată pentru aprovizionarea eu apă
pot.abilă' ne îndreptăţeşte s-o considerăm drept constatarea unei întîmplări
(ce s-a repetat) şi care const.ituiapunctul de plecare pentru o zicală al cărei
sens figurat a rezultat din referirea la situaţii comparabile din viaţa cotidiană sau la mediu! social. Aceasta din cauză că a sări, prin comparaţie cu
a da şi a cădea, se individualizeazăprin caracterul concret al mişcării descrise
(în cazul de faţă o mişcare bruscă, ca aceea pe care ar face-o cineva voind
să se ferească de incorivenienteleee rezultă din a fi nimerit într-o băltoacă,
mişcare de jos in sus În urma căreia ar cădea În puţul de alături) ; pe de altii
.parte, a sări a dezvoltat un număr considerabil mai mic de sensuri abstracte,
figurate.
2.1.1. O probă în acest sens o constituie, mai întîi, faptul că, pe măsură
ce ne îndepărtăm de optica unei copii a realităţii (a constatării unui fapt
real) ca aflîndu-sela baza acestei zicători=, verbul a sări, tot mai puţin înţeles
în ordinea de idei a motivării, poate lipsi90sau trece pe al doilea plan, În favoarea lui a cădea, care la Iordache Golescuse afla în explicaţia sensului figurat
("... cind dintr-o primejdie mai mică cădem într-alta mai mare"; "se zice
pentru cei ce, vrînd să scape d-o mică supărare, cad în mai mari necazuri"
(ap. Zanne, op. cit., I, p. 201). In al doilea rînd, a sări nu apare niciodată
pentru a explicaformulările ce pun pe primul loc pe a da sau a cădea. în cursul
testului la care ne-am referit mai sus (cî. 1.1.1.),am înregistrat frecvent expresia in formularea cu a cădea, paralel cu cunoaşterea sensului 'apă stătătoare
86DupăDLH.,
manuscris,
LiteraL, s.v.lac(cr,Opere,
H, Bucureşti.1957,p. 26'!).
87Zannc,op. ctt.,vol. 1, 1895,p. 201.
8RIbid.,voI. Il, 18U7,p. 716.
80A c.ăreioriginenu am gElsit·o
explicatăIn literaturade specialitate.
90CI,Scriban,
Dictionar
.....ti.V.{ac:"acâdeadin lacînpul.a ajungedintr..o starerea
!nlr-altaşi mai rea".
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Întinsă şi adîncă' pentru lac (CURENT). Aceeaşi optică pare s-o dovedească
prioritatea acordată lui a cădea înreqistrîndu-sc formula s.v. puţ în DLH,
explicată pornind de la verbul a da : "a cădea(sau a sări) din lac în puţ = a da
de un rău mai mare, fugind de alt J'ău".De fapt, apariţia lui a cădeaîn formularea zicători! nu este numaidecît un efect al "glosării" ei pornind de la acest
verb'", căci este uşor de presupus, iniţial, o succesiune a celordouă mişcări :
*a sărit din lac şi a căzui În puţ.
Pe de altă parte, a cădea,cu sensurileproprii, nu e x p 1i c ă raporturile
ce se stabilescîntre lac şi puţ ca un fapt din realitate, mai ales datorită valorii
prepozitie! din. Prezenţa verbului a cădea constituie ore mot i var e a
acestor raporturi, pe baza unor sensuri figurate din contexte ca a râdea la
pal, - cu inima = "a despera" (în Lexiconul de la Bruia, 1825), pe mîna
(in ghearele)cuiva (DA, s.v, cădea),- în mizerie,- În dizgratie(CADE)etc.
Această rcmotivare (în majoritatea expresiilor citate, lui a cădea i se poate
substitui a ajunge; vezi mai sus şi explicaţia Ini Scriban) este exterioară
punctului de plecare, întrucît neutralizează importanţa suportului lexical
iniţial al expresiei,al cărei sens figurat are la bază diferenta dintre lac 'bâltoacă' şi put. între [ac 'apă stătătoare întinsă şi adîncă' şi puţ (care este
prin excelenţă adinc) ca ipotetic punct de plecare pentru a sări (a cădea,a da)
din lac tn puţ diferenţa este de valoarea nuanţelor (CUHENT: din lac te
mai poţi salva înot.îndetc.) ; ar, pentru a se contura Q imagine cu note transmisihile este nevoie de contrastul pe care îl subliniază sensul regional al lui
lac (pentru semnificatia acestui cuvînt la Pann, cf. se/osul bea apă din orice
lac, ap. Zanne, op. cii., IV, p. 118; de observat şi că în TDRG sare (sau dă)
din lac tn puţ apare sub sensul 'kleine Ansammlung stehenden Wassers' ;
cf. 1.1.1.).
Hemotivarea imaginii ţinînd seama de sensul literar al lui lac duce şi la
reinterpretarea semnificaţiei expresiei, prin atenuarea diferenţei dintre cele
două situaţii comparate. O mărturie in acest sens pare s-o aducă redactarea
explicaţ.ieipentru a sări din lac În puţ în DLH, s.v. a sări: ,.a/intra dintr-o
nenorocirein alta (subl.n.), a scăpa ori a fugi de un necaz şi a ,da de altul mai
mare" n, ce reflectă importanţa tot mai mică pe care o suscită În astfel de
cazuri punctul de plecare'", lexieografuldevenind chiar involuntar interpretul
vorbirii curentes-.
'
2.1.2. Formularea a da din lac in put, deşi poate reprezenta o variantă
propriu-zisă, datorită numeroaselor sensuri ale verbului (J da, pare totuşi
să se afle în aceeaşi situaţie cu a cădea-v, reprezentînd o interpretare a efec,
tului, şi nu o descrierea cauzei, ea a sări -, În măsura În care a da poate
fi interpretat ca 'a ajunge', 'a nimeri' (cf. DA, s.v, (1da, rr.s.j, Este de remarcat
91Cf.şi Dicţionar
deexpresii
şi locut/uni
l'omtlncşli,
Bucureşti,
1969.s.v,lac: nasări(sau
a cădea)
dinlacin puţ= a că ele a [subl.n.] dintr-onenorocire
Inaltamaimare,a da de un
rău maimarefugindde alt rău, a da dinrău in mairău".
92Manuscris,
LiteraS.
93Vezişi explica
tia pentruai carte,ai parl«In Dictionarul
deexpresii,i.( .dacăai ştiintă
de cartereuşeştimaiuşorîn viată"; cl, D1VI,
DEX)careneglijează
sensul'document,
act de
posesiune,
de hotărnicie,
înscris'nI ]ni carie.
94Vezi"asâri(saua căâea.a daefe. [sub!.n.]dinlacInpul"1nDEXşi MDE2,
Încaro
etc.,nejllstific.a
t bibliografie,
poatesă reprczinte
însăcunoaşterea
alLorformulări.
din vorbire
cu a ajunge,saueualteverbe,eVHllual
considerate
p ()s i b il e.
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că pentru numeroase expresii şi Iocuţiuni există variante paralele eu a da
si Il ci/dea: posărea uicleană dă singllrii ÎJI laţ, cine sapă groapa altuia dă el
;ingur într-insa; a da in brînci, - in nas, - in qenunchi,- pe ginduri etc.
(ibidem).
2.2. Proximitatea în spaţiu şi în timp şi sensul evoluţiei rrău]->--[mai
rău] caracterizeazăcîteva zicători sinonime: a sări din căldareÎn toc (Lauriau
şi Massim,op, cit., s.v. (Jsări; el'. a cădea din căldare i'n foc, s.v. cădea, unde
acesta este Însă motivat În planul realităţii), ca să scapi de [utn de multe ori
le arunci Îl] loc (DA, s.v. arunca, tot după Iordache Golescu,explicată astfel:
,,'" ca să scapi de o primejdie mai mică, intri în cea mai mare" ; Zanne,
op. cu., 1, p. lM -185)U5.
În alLe zieători sinonime prima notă este absent.ă, accentul căzînd pe
[rău] -+ [mai rău J : fuge de ciini şi dă pestelupi (înregistrată în DA la verbul
a da, de la Iordache Golescu: "adică [fugeJ el-unrău mai mic şi dă piste altul
mai mare" ; Zanne, op. cii., 1, p. :-380)
sau f'llgede ploaieşi dă de ttoroai.e(DA,
loc, cii.). Avînd ca punct de plecare o metaforă (ce rezumă situaţii cum sînt
cele prezentate anterior), la acelaşi grup aparţine a scăpa de dracu şi a da
peste iatii-su (SCHIBAN, D., s.v. drac).
In sfîrşit, expresivitatea asigurată de rimă şi de ritm pare să stea Ia
baza altor formule: a ajnnoe din pod În ylod (DA, s.v. ajunqc, după Pann,
Povestea uorbii, precedată de Cine are tooerăşn erod...) şi am scăpat de dracul
şi am dat pestelocul (Dame, op. cii., s.v. lac), ce pare să fie o variantă ăcomodală lexical, din motive de sonorit.atew,a zicalei citate În alineatul precedent
după Scrihan. De altfel, este de observat că in aceste formule se pierde şi
ideea de cont.rast, prezerrtîndu-se două alternative: [una}-;- [alta ]"'.
Desigur,evoluţia formei primare a expresiei pe care o cercetăm a avut
loc În cadrul acestei familii îr azeologiceşi al cîmpului Irazeologic ee se conturează pe baza expresiilor citate, sinollimice,date fiind elementele lexicale
comune (a sări, a cădea, (1da) şi semnificatia lor general{l.Pentru analiza ei
în dia crnnio, putem observa, mai întîi, existent-azicătorilor ee pun în relaţie două verbe:
a le arunca (în Ioc)
v /(de fum)
a scapa,".(de dracu)
a da (peste tată-au, =-Iacul)
osCLşi Il'.lombet
dela ţ.oelc
surICI
braisc= [ornherde malellpis,,'augerm.vomIIrgcll
in dieTraufc,princureTheoehar
Alexi,lIumiinisch-dClltsches
Wăr!ulwch.
Bmşov,1906,lraduee
rom.din lac in pul. ldeea[riiu]-;.
[mairău) esleilustralăşi de l·lIS.IraonUIna BUOJIhlMH
(= din foe111
vîlvl1taie)
salIde hulg.OTTp'l,n<J
TaHarJIor( dinseaÎeteîn măeieş).
96CLşisawl-- dracul(Zanne,
of!.cii.•III,p. 352,darşi•.Părnînlu
clatinăpelaeuJaci]or,j
Pe dracudracilor"
; Al.Rosetti,Limba<icsci'n{rcc!o}"
româllc,lii.
BUU'lCŞ-U,
Jll7f).p. 106(pentru
formadepl. face,eLmaisus,L 2.2.1.,2.2.2.,şi UDHESCU,
Gl.).Asocierea
celordonăcuvinte
poatefi explicatăaşadarşi printr-unmotival mitologiei
populare,
intrucitprintretermenii
pentru"drae",pe Ung,!
ăl dinbaltâ(DA),gibilllşi celdinlac(ibid.).
AJiilnri
elenculslapoatefj
pusăşi sintagma
celdinlăoâric.rJiselllală
deVasileBogrea(cI.Paginiislorico
jUolo!licc,
Cluj,
1971,p. 115- 116),care,eombi'!lînd
o ipotetidiflprcpiut'eleIODO{U,
aducejn discuţieposibilitateareferirÎÎ
la răgâlie"
darcOIH.:hit!e
: "J1Jai
proLabil
insa3vernn {,necu L1J1nUrne
deloea·litatc(pecarcdkţlollarele
geografiee
de caredh;punem
ilignCff'a7ii)".
lntnlcJt
apare
InMuntenia
(Zanne.of!.cii.,VII,p. ,lO),provincie
aledtfelgraiur!cm,o,;c
şi
oelusivelorsurdeilltervocalice,
c-uv!ntul
trebuiein1.npretat
dreptIar-dric.
Pcnlmlac"locuinţa
tuturor drac.ilor",
eL Zanne,op. cii., VI, jJ. 577.
97Vezila IonBuelai-Deleanu
. "...ncşli.ind
!lndesitscapedeo nevoiedaupe alta", Tiganiada,
'Argulllcnlla
Cinlecul
VII(dupăDLH,manllSct"is,
Litcf_l
S. s.v.scâpa).
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./(de ciini) -.
d /(pesle lupi)
11fugz-,".(de ploaie)/ -- a a",,(de noroaie).
De aceea, considerămcă nu este exclusă o variantă eu două verbe de tipul:
a sări din lac şi a cădeaîn puţ, coutrasă în a sări (a o/dea, a da) din lac În puţ,
sub influenta formulelor în care al doilea verb nu S( impune eu necesitate:
a sări din cii/dareÎn foc, a râdea din căldare-«,sau nu este de presupus (a ajutuţe
din pod În ylod).
Pe măsura "extinderiiut.ilizăriizicalei în afara ariei regionalismelor puţ
şi lac 'băltoacă' şi sub influenţa sensului 'apă stătătoare Întinsă şi adîncă'
altui [ac, expresia a sări (o cădea ) din lac Îl! puţ tinde să se apropie de tipul
alternativ elor [unaJ-+[alta], datorită influenţei formulelor ilustrînd această
situatie (o scăpa de dracul şi a da peste lacul, eventual a cădea din eâldare
fn [oc, întrucît este vorba de căldarea cu apă. pusă la fiert, expresia provenind, după toate aparentele, din mediul pescarilor).
IV. Analiza cntopicclor bcltă, lac, ţiu] şi {înfinli pe baza răspunsurilor
Înregistrate în anchetele pentru atlasele lingvistice româneşti şi a unor anchete Loponimîce,coroborat.ecu date din texte literare din secolul al XIXlea, subliniază faptul că prezenta şi semnificaţia acestor termeni în grainrile din diverse arii ale dacorornâneisînt direct legate.de Iactori geografiei.
1. O realitate geografică dominantă, hălţile Dunării, eu implicaţii economice majore (pescuitul, creşterea vitelor] şi cu efecttîn plan demografic
(transhumanţa), a determinat cristalizarea unor semnificaţii puternic individualizate ale termenului baltă în graiurile din sudul Olteniei, al Munteniei
şi al Moldovei: 'cea mai mare apă stătătoare' şi 'zonă de luncă a unei ape
curgătoare', În restul ţării, bal/li înseamnă i'n mod curent 'apă stătătoare de
dimensiunimai miei, băltoacă", Strins legatii de aceste două arii mari in ceea
ce priveşte sernnilicaţ.iileJui boltă se prezintă situaţia termenului lac in vocabularul graiurilor populare româneşti. In primul rind, În aria sudică marcată de Dunăre, lac s-a specializateu sensul de 'apă stătătoare de djmensiuni
mai mici, băltoacă": termenul numeşte însă 'cea mai mare întindere de apă
stătătoare' În zona Carpaţilor Meridionali (lacurile moutane). :'
Dacă în zona de sud imprumutu rile qhiol, japşâ, zăion etc. coexistă
cu lac şi balUlşi se explică prin necesitatea de a numi ape stăritoare de diferite tipuri şi dimensiuni, în zonele de podiş şi de cîmpie din Transilvania,
Banat şi Crişana, pentru care apele stătătoare nu se prezintă ea o determinantă geografică, termenul lac a fost Înlocuit de împrumutul fân, pc cind
bultă s-a păstrat pentru a numi cele mai frecvente ape stătătoare, cele de diruensiuni miei (şi foarte mici).
Paralel, în graiurile d in Întreaga ţară, familia termenilor ce numesc
apele stătătoare s-a îmbogăţit eu alte împrumuturi: iezer,iaz, heleşteu,rimnic,
ultimele trei mai mult sau mai jHljjnlegate de ideca de 'amenajare, rezervor
artificial de ap[t stătătoare, creat în vederea pescuitului'. DihoLomia [termeni iniţiali J - [termeni ulteriori1 ţine seama de originea cuvintelor enumerate în limba română: baltd, (probabil) autohton, lac moştenit din latină, tău şi heleştellde origine maghiară, ghiol, de origine turcică, iar celelalte de origine slavă, Întrucît cuvintele la eare ne·-i-unreferit (mai pu1jn
ghiol şi Uill)apar paralel în textele slavo-romtlne,din secolul al XV-lea (începînd cu heleşteu,la 1496 -- 1:)08,pînă la zapşă, la HiOO;DEHS).
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2. Un alt factor geografic primordial, existenţa a numeroase surse
tie apă potabilă la suprafaţ: pămîlltulu În zona muntos, prin omparaţie
cu zona de cîmpie şi de POdlŞ,unde s-a Impus, ca practică uzuala, excavarea În pămînt pentru a da de izvoare de apă, şi-a pus amprenta asupra
prezenţei ca elemente ale vaca bularului curent În graiurile din două mari
arii ale dacoromiinei(sud-estul şi nord-vestul ţării) a cuvintelor puţ şi [inlină,
ambele de origine latină. Cercetări etnograficeconfirmă concluziile .prelucrării
şi interpretării datelor lingvistice. Astfel, în Mehedinti, Într-o zonă în care
pînza de apă freatică se găseşte, in general, la Omică adîncime,forma primitivă a amenajării unui izvor o reprezintă siutbeiu!(un trunchi de arbore scobit,
plasat pe sursa de apă), iar [itiiina este constructia din lemn sau din piatră
(eventual din cărămidă sau ciment) ce corespunde ctşmeleidin alte zone ale
tării.?", Pentru diferite arii ale Transilvaniei se semnalează, de asemenea,
utilizarea, pentru aprovizionarea eu apă p otahilă, a apelor curgătoare şi a
izvoarelorsumar amenajat.eşi, paralel, impunerea treptată a excavatiilorspecial amenajate, sub formă de [intin i CLIcîrlig, cu cumpănă sau cu roalăOg(deşi
în zonă se păstreazăîncă urmeleutilizăriitermenului[inlitiă 'izvor (amenajat)' ;
cf, şi III.2.2.3.). In ciuda unor rezerve in ceea ee priveşte imp ortunţa facto-rului geograficpreluate de Dumitru Irimieş(în op. cit., p. 1:37,autorul se referă
la "păcatul detcrminismului geografie"), evoluţia formelor de amenajări
pentru captarea apei potabile face mărturia unei adaptări succesivela condiţii ale mediului înconjurător mai puţin favorabile, adaptare ee se explică,
desigur, prin dezvoltarea agriculturii şi crcşt erii animalelor (ihid., p. 147,
173),dar care are Ia bază, În primul rînd, sporul demografic natural şi mişcările de populatie, ee au determinat extinderea aşezărilor omeneşti în arii tot
Inai ÎnLinse'°o.
De aceea, "emanciparea" omului faţă de condiţiile mediului îmbracă,
de fapt, aspectul adaptării la constrîngerileacestuia, aşa cum se poate aprecia
şi pe baza concluziilorunui examen din punctul de vedere al hidrologului:
"... dacă în cadrul unui sat, cele mai vechi aşezări ale lui se află În imediata
apropiere a surselor naturale accesibilede apă, tot aşa, În mare, dacă satele
vechi s-au aşezat lîngă izvoare, bălţi şi ape curgătoare, cele mai noi au trebuit
să recurgă la puţuri" 101,sens general al evoluţiei care, în linii esentiale, poate
fi destul de uşor imaginat şi la scara unei (foarte) mari arii geograficeprezen.8 Georgeta
Nltu, Tipuride ,,{1ntîni'"
In cîtevasaledin Mehedinti.
In "Historlca"III.
Bucureşti,
Hl74,p, 255,257,260,Inaceastăzonă,Itnttnlteeucumpănă,
euroatăsaucuscripete
senumescbunare; autoareafoloseşte
In modcurenttermenul[iniinăcu accepţlunea
evoluţiei
semantice
extremea cuvîntului
din aria nord-vesticii
.
•" DumitruIrlmleş,TiparidefintinidinTransilnania,
in .AnuarulMuzeului
Etnografic
al Transilvaniei
peanul1976",Cluj-Napoca,
1976,p. UO,145,1-17,,155-159;
veziobservaţIa
dinnotaprecerlcntii
cuprivirela utilizarea
eurentădecătrealltora termenului
fintînă.
100i'nceeacepriveşteimportanţa,
într-ounitategeografică,
a apelorpentrucontltulrell
aşezărilor
şIdispersarea
lorulterioară
Infuncţiedesporulpopulaţiei
şideprincipalele
eiocupaţii,
vezi,de exemplu,
PompiliuPoghirc,SatuldiI!Colinele
Tu/auei,
Bucureşti,
1972(In speclul
p. 150--Hi4).
101MarcuBotzan,Apelein viatapoporului
român,Bucureşti,
l'J84,p. 149; efoşi 1. R.
Mircea,jl,şezl1l'i
în CiInpiaDunâriileya!edesurseledeapelpolabilă,In .'Huzeul
Sa/ului.AIlIl'lr
1966',p, 2·15-248,
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tînd diferenţe nete În ceea ce priveşte nivelul la care se află pinza de apă Irea tică. Evolutia semanticădin aria nord-vesticăa lui fîntînă de la 'source, Quelile' la 'puits, Brunnen' (ultimul S\OIlS
consolidat în special în zonele de cîmpie
şi podiş ale acestei arii) i lustrează procesul ua tural a J adîncirii şi arnenajări
"gropii" de lîngă un izvor; "groapa s-a putut adînci, consolida şi proteja
cu un acoperiş. De la această groaprl, la săparea unui put, la o distanţă mai
mare de sursă şi mai aproape de aşezare, nu este decît un pas" (Bot:r.an,op.
cii., p. 149: cî. şi p. 157 : deşi se sustine efila origineaexcavării puţurilor stă
experienţa mineritului, "pentru puturile obişnuite, de mică adîncime, era
suficientă experienţa captării unui izvor sub formă de fîntînă căptuşită cu
lemn sau piatră" ; autorul foloseştetermenul [iniinii cu sensul popular al acestui cuvînt din aria sud-estică a ţării).
Pe plan lingvistic, explicarea arici generalizate [tntină 'puitsv Brunnen'
prin raportare la aceea care cunoaşte, paralel, pe [lniin ă 'source, Qucllc' şi
puţ pe baza considerăriisituaţiei geograficeeste un corolar al apartenenţei
a cest.or cuvinte la categoria errtopicelor.
l. Importanţa izclărilo: lingvistice şi În ceea ce priveşte cercetarea
ent.opiceloreste pusă în lumină de interpretarea expresiei Il sări din lac in
puţ, urmărind evoluţia ei de Ia valoarea de constatare a unui fapt din realitate la aceea de metaforă, analiză ce dovedeşte că regionalismului put
îi corespunde şi sensul regional 'băltoacă' al lui lac.
4. Factorul geografic (şi implicaţiile sale demografice, etnografice,
economiceetc.) Îşi găseşte, pentru cercetarea.ent.opicelor(şi a altor apelative},
o primă expresie în distribuţia tel' itorială a cuvintelor înregistraLepe hărţi
lingvistice. Dată fiind însă optica prin care sînt interpretate uneori rezultatele variabilei geografice pornind de la hărţile lingvistice, considerăm
necesar să facem cîteva precizări (deşi elementare) asupra acestei probleme.
Cuvintele ee apar pe o hartă lingvistică reprezintă răspunsurile unor informatori din Iocalităţile anchetate la un chestionar care cuprinde Întrebări
ce definesc diferite noţiuni pornind de la conţinutul acestjira în limba
literară, numite prin termenulliterar (care devine şi titlul hărţii). Astfel,
ceea ce pune la dispoziţieo hartă lingvistică,ea izvor de informare, reprezintă pluralitatea termenilor care în graiurile anchetate denumescnoţiunea
urmărită (punctul de plecare este deci onomasiologic).Interpretarea acestui
material nu se face aşadar pornind de la titlul hărţii (care uneori se dovedeşte mai mult sau mai puţin convenţional), ci de la conţinutul noţiunii
descrise prin Întrebare.
De aceea, dacă apreciem ca întemeiate observaţiile lui Teorlor Oancă
privitoare la faptul că anumiţi termeni, într-o zonă oarecare, denumesc noţiuni caracteristice acelei zone':", ca reflex în diacronie al variabilei geografice,
ne surprinde critica pe care autorul o face pe marginea for m 111ă r i i întrebărilor 1 639 şi 1 640 din Chestionarul NALR în funcţie de termenii lac
şi boltă ("reţ.inem,aşadar că lacul e «Întinsşi adînc>, sprc deosebirede baltă,
care e mai mică şi mai puţin adîncă, de vreme ce se formează şi prin revăr]O Aspecteale relatieicniopic
- toponim
..., loc.cil: : "toponimicel.e
formatecu aceste
entopice
reflectăsensulparticularal acestoracare,uneori,segăsescîn opozi
ţiocu celg(meral
{p. 46); .entopieele
!Iiscutate
...prezintăsensuriproprii1naceastăzonă,in fUllctie
de caracteristicl!elocurilor
..." (p. 50).

s'rLIANDUMISTRACEL
sarea apelor peste maluri"; loc. cit., p. 48)lG3,sublinierea aşa-zisei c o fi t r <1d i c tii între aceste note şi răspunsurile înregistrate în sudul Olteniei
(dar nu şi în partea de nord; ci. 1.2.2.1.)şi, în sfîrşit, clasificarea răspunsurilor
înregistrate pe hărţile 331 şi 332 din 1"L4LR.Oltenia în trei categorii: "la
obiect", "uniee" (observăm că pentru acest grup intervine de fapt şi un alt
criteriu de clasificare)şi "inversate" (p. ;50).Considerămcă toate răspunsurile
înregistrate pe hărţile citate sînt "la obiect" (care este conţinutul noţiunii
a cărei denumire a fost urmărită), întrucît ele nu trebuie raportate la titlul
hărţii; informatorii ignoră acest cuvtnt eu valoare de reper, sub care este Înscrisă întrebarea în Chestionar,după cum adesea ignoră şi ceea ee se înţelege
în alte arii lingvistice printr-un anumit termen (în cazul de Iaţă lac şi baltă).
Prin urmare, est.ecel puţin confuză concluzia că răspunsurile de pe ateste
hărţi ar dovedi că."imaginea pe care subiecţii anchetaţi şi-au format-o ['1J
despre lac şi baltii [aparţinînd cărui nivel al limbii ? 1este strîns legală de ceea
ce le oferă natura În spaţiul familiar lor" (p. 50) ; de Iapt, întrucît nu se pune
problema unei selecţii denominative în ordinea de idei a mot i văr i i,
informatorii din punctele anchetate În sudul Olteniei, pe baza trăsăturilor descrise de întrebările din Chestionar, au răspuns prin termenii lac sau
baltii conîorrn accepţiunilor moştenite ele ei ale acestor cuvinte, aceepţ.iuni
recunoscute în formularea Întrebărilor respective (şi indiferent de ordinea
în care acestea au fost puse).
Preocuparea lingvistului de a surprinde în nuantele cele mai fine specificul graiului din fiecare localitate şi din fiecare zonă, în special cînd este
vorba de cuvinte polisemantice (aceasta fiind însăşi raţ.iuriea anchetei),
este excelent ilustrată de eonfnmtarea, pe o hartă semantică, a Lermenilor
înregistraţi pe baza întrebărilor l 6:Hlşi HHO (a căror formulare nu a avut,
după cum se poate uşor constata, urrnări negati"e asupra proprietăţii răspunsurilor) pe hărţile 331 şi 332 din NALR. Ollenia. Factorul cultural, concretizat în pătrunderea termenilor literari în graiuri, respectiv în preluarea unor
sensuri ale limbii literare în utilizarea cuvintelor care în graiurile populare
au alte acceptiuni (aspecte relevate În legătură eu termenul flnlină în graiurile din Oltnia şi' Muntenia) eonstituie"ohieduI unui alt nivel al analiei.
5. Semnificaţiile cuvintelor boltă -- lac şi {fnfînrl(_. put) în graiurile
populare româneşti, care prezintă distrihuţii complementare ce pot fi puse
în relaţie cu existenţa, pe teritoriul lingvistic dacoromân, a două (subjdialecte, unul sudic şi altul nordic, constituie argumente in favoarea unităţ.ii
de ordin structural il vocabularului limbii române. Pentru studiul entopicclor în graiurile populare, considerarea variabilei geografice reprezintă
o aplicare a metodei de cercetare Wărter utul Sadien.
10\CritieăIn caresubscrie
Valentin
Ţurlan,op,cil., p. 77: "... subiect
ii anchetatideosebesc"bedia"de "lac"princaracteristici
localeale reliejulu
i, careuneorisint alteledecrtdeterminiirilc
couprinse
in lnlrebiiriJe
direeteI'n fornllllate
pentrurealizareaatlaselorşi. amzice,
decîtceleaHatc1nrle[ini(iile
datede dieţionare,
chiarde cătrecele!Tin
i exigente".
CJtdespre
eriUeUe
fikuledicţionarelor,
şieleIU(Târi
pcrfecUblle
in timpmaialessubanumiteaspecte,acei>lea
sînt1ndrept61.ite
atuncidnd sereferiila insufieienl.c
de ordinbibliografie
saula elefieienj:e1e
de informare
si.interpretare
In Iirnite1e
materialului
de fapleavul la dispoziţie
şi, desigur,nu la posibiJ.iUiţ.ile
ce le oferăcerceUil'ile
speeiale
ulterioare.
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LE H()LEDE LA VAH!ABLE
G!OGl{APHIQUE
LE "LAC"PIUS DU r-urrs
A partir de J'expression
idtomnt.ique
a stiridin Iar in pul (text!i!'
llemen! "saul:er
du lac
dansle puits"ponrexprimaI'Idee.le "tombr.:r
de mal en .ris"),enregislTi,e
chczle"ee!'iva;ns
de provcnance
vaIaquecommeJord,wbeGolescu
, Anton PaIU!,Pelr« Ispirescu,Zaharia
Stancu,I'auteurpl'(;cise
le sensrcgiomll'flaquc(el'l'au)'du motroumainloc«lal. I/1C11s)
et
demontrcI'uppart
onancede pui «lat. plllw.,)il l'mm.ge
courautdesparlers populuircsele
la zonesudde IHHoumanie.
La recherch«
setondcsur I'anaIyseparallcle des!llolslacel.baltă
(le dernier probabtcmeu!
d'origineautochtone}
qui nomrm-n!
l1HC
eau stagnantede diverses
dimensions
, dunoparl, ei,desrnots puţ eLfîntînâ(...
-: lat. [aqua] [oniona),
comrne
denomiuat ionspourdiverse«
sourcesdeau potablc,ti'autropart, Lesmotsont ete Ctlldics
d'apresdes
textesreprescuta
ttrsde la secunde
moitie du XVIII'el de la premiere
moit.iedu XIX'siccles
(deschroniques,
desdocumcnts
surla propriet«
Ioncierc,
desmanuels
degeographie,
desocuvrcs
Iittcraires
et (lesdictionnaires}
el, C11
ce quiconcerne
lespar!PI's
populnircs,
d'apn\sles resuItaIs descnqncl(,s
pOtirl'A!!::':'
1;J]guistiquc
rIlwJwin
11(enregislremenls
d'cntre192}d 19:18)
el pOllrLe NO!wcl
"1llllslingllistiquc
1"OUmafil,
par r(;gions
(enql!i'tes
desd0cennies
7·- 8 du
XX"sii,cle).
Lf'sprinri'pales
eoncluslons
reSllltant
de la rf'che.rch_e.
sur rhislnlreet l'f,voluUon
sernant iquedesmot"baltii,lac,f"1nlinâ
ei:puţpOD!'
lesparlerspopulaires
foullwinş
tl pOllrle nivcau
litteraircde In ]allgllcs()u[If'ssllivantes
;
1. Dansla regiOIl
sud-esl de In HOlummie,
Iyant commedomirwnte
geographique
1e flenveDauube.()!]a con,erve.
le mot{mUri
((lu'ourclrouveaussidansd'aulreslaJlgues
elela
presqu
'îIeBalcaniquc,
le llalnwle,l'ulbnnais,
leneO·grN!Ue,
leserbe.Je,croate,le bulgare,proven3ntdusubstralîHy1"it'l'c
ei ihraee)pon]'BOlnl11er
'.In
<1')
eanslagnanle',les
grandesIltarcscarlicll'!'Îsl.lqlles
au bassininf(;rieu!"
(hl
ceHeregioll:rppartient
aus,i
e developpcment
semantique
du motbalfdvers'zonede mare>,schorres
el ma!"(cages,
bojse;
pâluragedansceHezone'. noLio\1
el'unegrandeimportance
pom'les mO\lvemenls
saisonnieTs
desbergerstransylvains
([(;5CarpalesM(,rtdiOIWUK
dansle proeesslls
de la tl'Hnshurnanee.
Danscehel"l'gi()!l
laca le seD[;
speda!de 'f!aqm, 'rali)',pendanlqnedansIesCal"pHes
Mhidionaux
le rnota eonsel"v{
la significaUon
d'(tyma
!lomrnnnlles
lac;;alpesll'cs.
POllr
la plllparldela HOl1lUanie,
In partienorden premierlieu,don!:la realit.)design('.c
pal' ce mot
n'a pasrepl'{;se.nte
nucl\ol.Îo!l
d'lmportance
g(wgraphique,
laca He remp]acc
pardescmpnmls
d'origine
hongroise llo1armncnt
eu Tnmsylvanie.,
hde"tcu)
el slave(.ii'zcr,
iaz,rinltnic,
ete.),
pendantquebaltă specia
ÎÎse,1V(;C
le sens'cati
depeliLesdimensions,
l"bqife
(d'eau)'.
C'est a h,lpr{oecupation
elesgcographes
la propl'i(tede leu.rsli.:rnles
leehn.iques.illaterminologie
scientifiqllc
duXIX'·sii,dequ'ondoi(la seJeetion
dumut/(u/parla langue
litteraircpont"l!(;signer
'la plusgr[lIlde
(surInee
d') e:lllstagnanle',
:Jeception
deveuucCOllrHnte
par l'intennecliRire
de ricok,
2. La significalion
'soul'ce,Quclle'(le
qu'ontrouvccJi,siespremiers(erits en
rOlilnain
(v. anssllessensoriginajres
dufraTJ(ais
t;')[I.{aint
eLde l'italienf'ontana)
:subsisle
d:lI1s
deslexlesdiverscsapparlemmL
il la Valaehic
milieudu XIX' siecle.
Lesenquetcs:rc'(;cnles
pOTir
lesaUasHng1!lslLqlH:s
rotHuains
r;roHvenl
rernploide
fîntîni!
avecceHesig.nificaUoll
danslesp3/"krs
popnlaires
delazoned, colJillcS
tinsuddesCarpa
t.es
Merid'Îonaux
de 1'OltenÎe
ct aussidanslesparIersde la Val:Jchie
et de la l'cgionI110ntagneuse
du sudde la Moldavie.
Lesaires-Hmwins
Iimilropllcs
sonii consid{'rcr
pOliI'
expliqllcr
ie statutde f"Înl1nâ
(hlllS
tOllteInparUenoreidebnOUlli8nie,
gnrdanlla bignifica
Uon'sourcc.,
Quellc'dansla I.nponym
il':
Flnlina(suivi de diverscs
delerminaliol\S),
J"lniÎnc!c,
FÎnt1nila,ele_,
fail.eXIJ!icable
vue I'existencedansles IloyauxmonlagnCllx
de ccttc zone rlenombrcuses
sourcesd'eau (potahIe)
de 8I1r1"e(',
cxempbnllespcupbdesy sejournlwl
de Cl'cnscr
despuils,commepratiquccon
ranle.Par c(J!lsequence,
au Jur el Arnesurcquela populal
ions'cstrcpancJuc
eLrkLinltivement
-etahliednnsIeszonesdeplateanxeLdepla.-Jnes
environnantes,
fintiniia nornnH\
3lJs::d,
l'ex{avatiun spreialeUlent
arn{n.ag(e
pourF3pprovb;:ionnefnenl
en caupoi.ablci
p1Jils'.Flnllflâ
1puit.s,
Bruflnen'
canlcHrise
lO\ltela partienordde Ia HoulIHlnie
(lesprovinces
Banal,Crişana,Maramureş,Bucovina,lespl1l"tics
seplentrionaks
de 'Transilvania
el de Moldova).
Tandisque
juoqll'('fl
18:15
un manurlde geographie
paruil Bllearesl
allestefhllinâde pâcurâ(pâcurl1
<
lat p[ci1la)
'giscrnent
de naphle',danstlrsdoeuments
de Moldavie
('critsenlreHH2et 1709on
trouvele mcrnesyntagmc
ponl"'puit.spCtro!ifere,
exploitaUon
de pHrole'.
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L'airelinguistique
scptcntrionale,
correspondant
au (sousjdialecte
de cettograndezone
dudacornurna
in,a irnposc
[tnttnă'puits,BrulIIlcn'
dansla langueIitteratre,
comptetenudu fait
quel'ona utitisedcpuisIongt.emps
desempnmtscommeizvor,sipoi(dor-Iglne
slave) et puis
ciştnea'sourced'eallanlcnagee'
(d'origine
turquo),etc.pour'sourcc,Quelle',
LesparIcrsde la partiesud-estde la Roumanie
(uotmnmcnt
la Valachieet le sudde
la Moldavic},zonedeplaincoudeplateauxbasoula nappcd'eauphreatiquesetrouveI'nprofondcllr,
conna
isscntcommetermeusnelle motpuţ 'puit.s,Brunnen
', qui,dapreslespremiers
texlesrournains,
appurtlentit la vieille langueroumalneIitteralre(lespremierestraductions
deslivrcsdecultechret.ien).
Dcpuisla finduXIX' siede,puţa regagne
sonimporlance
et merne
rentorce
sa posttion
dansle vocabulalre
du roumainceriiet parle par I'tntcrmedtalr«
dela terminologie
deI'exploil.al.ion
du petrolee.ldesmlnes (pu!l11
sorulei,minei),dontle Iraneais
ţnitts
et I'it.aIien1'0220
e11tant qnetermestechniqucs
sontpal'aillcul'sIIprcnr!l'e
eu eonsideration
dansle cadregeneralde l'infll1ence
du frallr;ais
el de l'italienen ee quiconcerne
l'aspectmodernede la languel'oumaine
iitteraire.
3. AyanteOl1ll1lC
jJointde departl'ai1'emcridionale
put- lac 'flaque(d'ean)'(prcs
dupuits,nomm(e
baltadelîngă{1ntină
danslesparJersdunord),j'expression
idiomatique
a sări
dinlacîn pul,dOIltl'evolutiol1
a (te al1alisee
elpartiI'dela va;,"uiinitialedeconstatation
d'un
fait concretjusqu'asonutilisationmetaphorique,
temoigne
de cesemploisr(gionaux
et met
eulumierel'impor!.al1ce
desisolalions
linguistiqllcs
pourla recherche
destCl'mes
designant
anssi
lesdeiailsduso1.
L'csquisse
historiquesur les rnolsroumainsbaltă- lac el pul -- (intînăsonligne
l'imperaUL
de considere!'
la pariable
gcographiquf,
eommeapplication
de la mHhodcWorteruIld
Sachen,
poml'interprMatlon
desl'esultatsdes enqueteslicguistiques
dausle dornainede la
topollymie;
c'estunprobleme
qne]'auteura aIJOJ'd('
dansI'analyse
destermosnwnle'montagne'
el:milguf(l
'hautcul'(lJoisee)
dans la montagne
ouisolee'ponrlesparlersdusuddela J\1oldavie
(voirl'artielccite ci-dessus,
la note2).
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