LEXICOLOGIE

CLASIFICAHEADISTHIBlJTIONALI\ A TERMENILOR
DE ÎNHUDIRE
DE
lYL:\
GDALENA
VULPE
0.1. Nu există, probabil, secţiune a vocabularului mai intens studiată
decît terminologia de înrudire.
Denumind realităţi de primă importanţă în viaţa socială, termenii de
înrudire (1'1) se caracterizează,în marea lor majoritate, printr-o remarcabilă
stabilitate lingvisliccl;de aceea, ei au Iăcut, adeseori, obiectul unor studii
c o In par ati v - i s tor i c e. Pe de altă parte, potenţialul afectiv al
multor TI a atras atenţia lingviştilor preocupaţi de st il i sti cal ing vi stic ă, In epoca modernă, accentul cercetărilor s-a deplasat asupra caracierului sistematical acestui cîmp semantic, a cărui reţca simetrică de opoziţii
a servit ca material ilustrativ promotorilors ema n tic ii s ţ r 11c t ur a J e , G e o g r a f i ali Il g vis tie ă a văzut In T t JnateTialt'laproape
ideal al hărţilor onomasiologice,plecînd cie la premisa identitliţiiI,riaturale" a
noţiunilor scmtiiţicate. Cît de iluzorie este o asemenea identitate noţională
reiese Însă din studiile de e t 11oIi n g vis tic ă Ş i e t n 010 g i e, care
urmăresc tocmai trăsăiuril.eparticulare din sistenmul social al înrudirii, puse
În evidenţă de terminologialocală.
0.2. Studiile a căror tipologie am schiţat-o mai sus se bazează, toate,
pe materiale constituite din unităţi lexicaleizolate, ohţinute fie prin despuierea
unor lucrări Iexicograf'ice,fie prin anchete dialectale realizate eu chestionarul.
Criteriile de clasificare utilizate au fost cele logice, etimologice, semantice
sau formale.
În cele ee urmează, ne propunem să urmărim act 11ali zar e a în
te x t aLe r m e Il ilo r d e î 11r u d i r e.Punctul de plecare al cercetării
noastre se află, deci, în planul sintagmatic, nu în cel paradigmatic.
0.3. Nu constituie o noutate existenţa a două "serii" de TI: una cu
care ne a elr e s ă ro rudelor, alta cu care le TIUmim vorbind despre ele
eu o t.erţ.ă persoană.
Lingvistica şi, în special, dialectologia românească au distins, În mod
empiric, aceste două serii de 'Tt. Chestionarul ALR cuprinde cîteva întrebări "dublc" referitoare la un anumit grad de rudenie (462 frafej464 nene,
488J4,JOblirba[ "soţ", 542/2682 naş, 5L1ţ/2683naşă, 546, 547J2644cuniăiru,
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1.2.2. Funcţia de clasiţicare (FC): vorbitorul 'stabileşte statutul lui
X în raport cu Rep, locul lui X în schema genealogicăa Rep :
- in conştiinţa mea ea femeie [elJ nii mi-a fost socru, mi-o fost tată
('153/26).
în enunţuri de acest tip, substantivul nearticulat (nume predicativ)
are, după Ion Coja, val o are a elj c c tiv a 1ă 14,indicind apart enenţ.a
reîerentului (subiectul sintactic) Ia o cl a s ă de obiecte. Interpretarea se
confirmă,în mod empiric, prin intrebarea la care răspunde, în acest context,
termenul de înrudire: ce mi-a fost [el]? socrujtaUi.
Considerămcă numai - sau în primul rînd - în cadrul acestei funcţii
se poate vorbi de o clasificareÎn planul ideilor
1.2.3. Funcţia de adresare (FA) : expresia raportului de înrudire poate
funcţiona ea adresare sau apel:
ce mai faci verişoară'? S8U ţăţico, uino-nccav (Alheşt.i, Ialorniţ.a).
în cadrul funcţiei de adresare - supusă, mai mult decît celelaltefunctii
ale Ti, convenţiilor sociale (politete, respect etc.)- se produc numeroase
devieri semantice ale termenilor; ea urmare, una şi aceeaşipoziţie genealogică
poate fi denumită cu UI termen şi "apostrofată" eu alLul (de exemplu:
SOACRA-MAMA, SORA-'fATA etc.).
Diferenţieri de acest tip nu se realizeazănumai cu ajutorul lermeailor
specifci de înrudire: lexeme aparţinînd altor cîmpuri semantice -- ea MOŞ,
RUlVIAN,CHEŞTIN, 01\1ş.a. - sînt atrase, cu funcţie de adresare, în cîmpul
înrudirii, În special în vorbirea populară.
Relativaindependenţă
a adrcsărilfaţă de denumirenu este,de altfel,
proprienumaiterminologiei
eleinrudire.Reflexal unorconvenţiide comportamentsocial,această"deduhIarelexicală."
afectează
chiarşi lexemece nu se tncadreazăîn clasasulistanttveIor
relative:părintepentrupreot, conităpentru
doamnă16,
(popular
saud'ialeetal)
{ied,lică,durlănică
pontrubăial,plI1iş.a.
1.2.4. Diferenţa dintre cele trei funcţii contextuale ale terminologiei
de înrudire reiese clar din următorul exemplu .-_.un fragment din interviul
cu inîormatoarea E.M. din Bănia (care povest.iseceva despre baba Ilo(lstrâ):
M.V.: Ce fel de neamiti veneababa?._.c
E. IVI.:Babanoastră(FH)mi-Il
fostsoacră(FC).- M.V.: 11ziceai"baba"fiindcăerabel/Tind?
Sl1l1
[iitidcăii-era
soacrt:? -- E. M.: 111 da nu-i ziceambaba(non-FA
!), - i ziceammama!(FA)
Acuma
ţi-ampovestii
cel.
.•. amzisbabanoastră(FR)că-imoartădemult, damama
(FA)l-amzis,mama-soacră
(FAsau FR?).
2. Nretoda
2.1. Sistemul t.ermenilor de înrudire româncşti prezintă variaţii teritoriale atît în ceea ee priveşte in v e n t a r li 1 de 'termerii (el. hăn. uică,
tr ansilv. şogor) şi s e n sul acestora (eL mald. moş "unehi", transilv. moş
"bunie"), cît şi în eeea ce priveşte posihilităîile de act li ali zar e morfo14Ion Coja,op.cit.,p. 11, 28.
15Vezinota 4.
16Illgeborg
Seidcl-Sloly,
DieSpracJw
dCi'I:Iu[lichlreil,
BL,X, 1943,p. 52.
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sintactică c o 11L ex t Il al ă a lor. Aşa, de exemplu, În Muntenia termenii
SOCHUşi SOA.CHAnu se actualizează.la vocativ 17,în timp ee în Maramur-eş
actualizarea este nosihilă. Contextul X mi-e ... (X imi vine...) nil e reperat ,
În nordul Muntel{iei,pentru MAICA şi TAICA, dar este normal În unele
graiuri bănăţene. De aceea, o clasificare a TI nu se poate baza pe un material
heteroclit din punct de vedere dialect.al.
Incercareanoastră de:c1asificarea TI avind un caracter preponderent teoretic. am preferat să supunem analizei un material lipsit de patticularit.ăţ.i
d ialect.ale puternic marcate. Corpusul analizat, înregistrat în Suhcarpaţ.ii
Munteniei113,
reflectă graiuri în mare măsură apropiate de româna standard 19
şi de prnpriul nost.ruidiolect. Toate textele au lin caracter popular 20şi poartă
mărcile lingvistice ale comunicării orale.
Am comparat datele extrase din texte cu informaţiile ohtiuute ca
răspuns la un chestionar special privind TI, aplicat în locslităţ.ile Breb
(Maramureş), Văleni (Neamţ), Bănia (Caraş-Severin)şi Albeşti (Ialomiţ.a)21.
Hezultatcle acestei comparaţii vor fi amintite aici numai incidental, eu titlu
ilustrativ.
Numărul de cea 1 50()de exemple, eu care am lucrat, s-a dovedit insuficient pentru interpretări statistice, datorit.ă frecvenţei extrem de diferjt.e a
diverşilor Tî (CUSCHU+ cuscnA ...- 3 atestări, MAMA1-- 168 de atestări).
în unele cazuri, a trebuit să recurgem la idiolectul nostru pentru ilustrarea
unei trăsături dlstrihuţionale.
2.2. Un Iexem din cadrul terminologieide Înrudire poate.corespundemai
multor poziţii din schema genealogică. in analiza noastră, am considerat
fiecare din aceste "sensuri" Iexicograf'iceun termen aparte. Omonimek.le-am
distins prin numere 22.
Procedeul s-a dovedit necesardeoarece,în accepţii diferite, acelaşIcuvînt
poate avea caracteristici distrihutiouale diferite: MAMA1"mere" nil selectează un nume propriu, 1\L1
a,Mi\3' tnnen de adresare pentru o femei (străină)
în vîrstă, este u r mat în mod obligatoriude un nume propriu (mamăFloare 1,
mama Floarea), în timp ee JYJAJVIA2
şiMAMA1, .;ten1H:ncu care mama se
adresează copilului" şi, respectiv, "termen cu care o femeie în virst ă se adresează cuiva mai t înăr" apar fie IJre c e dat e de un nume propriu (Palllino
mamă !), fie fără asocieri sint agmatice.
2,:3.Perrtru a evi'ta glosările fast idioase ale TI discutaţi, am recurs la
notaţia convenţ.ionalăadoptată în etnologie23,şi anume :
17Vlrulcnţ»cuuoscutelor
versuriSoacră,soacrei,Poatnă.acră,De le-aicoaceeli le-ai
coace
... rezultătocmai.dlnîncălcarea
uneiinterdIeţiilingvistice.
18Vezinota 11.
19NuamIuatmconsideraţie
ceieîţ.ivat ermenidialcctatl
întîlniţi(MI,biiăşi băieţi"copii
de ambelesexe").
20Informatorii
sînt,fără excepţie,
ţăranicu maximum
7 claseelementare;
situaţiade
Înregistra
re a fost_. In intenţiecelpuţin tnf'ormală.
21Pentruamănunteprivindorganizarea
chestionarului
şi desfăşurarea
anchetei,vezi
Magdalena
Vulpe,Ancheta
dialectală
lexicală,În SeL,XXXVI,1985,nr. 0, p. 190-194.
22Vezi,în Anexll,lista tcrmeniloranalizaţi.
23De excmplula HohertFox,]{ins!tipandMarriage,1967,p. 36-37.
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/:::,_ . .hărbat
O
femeie
sex indiferent
f .-- ascendent -- descendent
.., '-" colateral de gradul 1·
căsătorie
Am introdus, În plus, următoarele convenţii:
.. - Hep este notat cuun simbol plin; A • •
-- Diferenţa de vîrstă între colateral! am semnalat-o printr-o linle
v ; ..f"""z,,.Irat
[l)I l'rea
rate mar'. mare,,... "înrudirea extinsă" (vezi infra) am marcat-o CH o lînie punetată : .-2
2.4. Cercetarea noastra, desfăşurată in sincronie, recurge Ia criterii
(morfo) sintactice pentru definirea contextelor diagnostice Instrument
al clasificării funcţionale a TL Pentru descrierea materialului, s-a dovedit
utilă relevarea, În subsidiar, şi a unor clase de Ti definite prin particularităţi
semantice.
2.4.1. Am numit termeni d'c Înrudire secundari (TîS) lexemele al căror
sens primar este exterior cîmpului semantic al inrudirii : BABĂ, RA..IAT,
BĂRBAT, COPIL, CHEŞT1N, FATĂ,' FECIOli, FEMEIE, MOŞ, OM,
RUMAN.
2.4.2. In cali/rulFA, convenţii sociale şi I sau manifestări afective determină forme variate de maaipulare a TI.
2.4.:U. Astfel, un "SI)perior" (in ierarhia genealogică)se poate adresa
unui ..inferior" cu un termen de adresare (TA) pe care acesta din urmă i-l
dat nrează, utilizind ceea ce am numit tIT!termen de adresare inversă (TAI) 24.
ierarhi" se stabileşte în funcţie de nivelul genealogie(mama se adres ează copiilor eu mamă, bunica eu bunică sali mamaie)sau, în nnelecazuri,
uurnai În funcţie de .virstă : .iiu-te tu, tălică, fiI'fă cutare treabă" spline sora
mai m a r e celei mici (Alhcşti. Ialomiţa). In materialul excerptat., am
inregistrat următorii TAI: MAICĂ3, MAIC)L, MAMĂ2,.MAMA4,MAM.Ă6,
MAMICĂ, MO, NENE" TArCĂ:lr;
.204.2.2.
Reguli de politeţe sau manifcstilri afective (de simpatie) det ermină utilizarea, in adr esare, a unor Ti denumiud poziţ.iigenealogicemai apropiat e de Rep decit: cele reale. Am numitcacest.itermeni fali/I'n; de adresare
metqţorică(TAM)2", Este vorba de asimilarea unor grade de înrudire prin
aliant ă la inrudirea cousangvină: TATĂ şi MAMĂ(şi derivat ele lor) pentru
24Despreadresareaijjveriî,veziLorenzoRcn.i.Murnă,tată,ucrtee!«.
Ll=sisiema
dell«
allocurioniiriurrse
in rtuneno,
În"CulturaHenlatina",
XXVIII,l\Ju8,[IISG.
1, p. 89- 99- cu o
bogalăbibliogrfie.
25Lislnnuepuizează
poihilitiHfle
n:,liedeadresareinversă.
26L. Hnzi, op.cit.,p.!l5 97,numetead.res/lfI;
ifWt:fSă
metaForică.
cecacelIoialUcu-Prinssub adresattirwcrsâ
jadrC8(1l'C
extinsă.
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"soeru" şi "soaeră" , mai rar FATA (FETICĂ) pentru j.soţie" D7.Adresarea
metaforică se poate asocia cu adresarea inversă ; soacra se poate adresa norei
cu llUWHI,
miimică :
Mărioară,du-lemătnicii
tu şi adu-rutCeVU,
. ' p'li tui potisă zici.riormeo
, {ilcutarelucru''
, nui-izicntciodat«
(Albeşt},
Ialomiţ;t).
2A.2.J. Termeni de adresare extins!';(TAE): relaţii sociale stabilite în
afara grupului familial sînt asimilate celor de Înrudire, ceea ee duce la utili ..
zarea termenilor de adresare eu extindere de sens. Ca şi TAM, TAE pot fi,
în acelaşi timp, TAI:
,. [Era]HIlcetăţean.
din comună
ilo·aleea, nu era de la noi,natald-ulcea.
[... J Unbăiatilnăr,necăsătorit.
1·.. ] Amindrăzni!
şi i-amspus:"Măinepoate"
(TAE)zic,"tuai mălaiaicea, r... ] dă-mişi miemă1"·· "NeneGheorghe"
(TAE),
zice,..."Îmidaitreisuiedemiipă lreikilograme
?" .Jummoşnl
e l" (TAE TA1)
(44fi····,H7).
:.l. DistrIbuţla termenilor de înrudire
:U.1. Functia de clasificare (FC) a r1'î se realizează prin enunţuri de
tipul X ii este '1'1Reperului:
._..fel] nil mi-a rost SOCFV,
mi-a [os!tat.ă(453/26);
- era [aici] Femeiaasta, că mi-e soră (242}26).
Schema morf'oslntactloă a contextului diagnostic al term enilor (eu
funcţie) de clasificare (TC) este următoarea:
Forma
Nom
,
ncucc
X[NOIll;]28Pron.
pers. [D.at
. ],-.COp8tl.-,Tî[
....i\rt]---nePlDntl
,J
FC este PUS[[în evilenţ.ă de marca [ ..·ArL] fi TI nume predi(atv (vezi
supra, 1.2.2.).'CaIitat ea de context diagnostic al clasificării este Îl!să condiţionată de prezenţa, în stînga copulei, a Rep implicat în forma neaccentuată
a unui pronume personal În dativ 30.
Construcţia aceasta cu dativul este, după cîte ştim, specifică limbii
române. Precâzarea poziţiei genealogicea lui X se face, În alte limbi, prin
construcţii de tipul:
X [Notl111
'-Cap ""T![rt.
hOt.]/"'HePLGenil]
N01l12
sau
---,----_.-27Neutrallzăr+i
opozlţ.iei
consanqnin
;::;;;
aiiatj seadaugă,aici,aceeaa opoziţiei
def/etlera!ic
(motivat;l,
poate,desituaţiaparticulară
a rel'erenţilor,
intrecareva Ii existato diferenţăconsiderabilă
de vîrstă).PentruFRATE,SOHii.
m loc de "soţ","soţie",veziL. Heuzi,op. cii.;
}J.H, 98.
28NOlll1·c.cc110InirurUv
CUfuncţiede subiect;NOJll,lcc=
nomhmtivcu tunet-iede !lume
predicativ.
20Copula
poate[i exprimată
prinnIteverbedecita j'i; a veni(nsocint
Înspee.ial
cugrade
de rudeniemaiIndepflrtate),
reg.a pica.(Sensulspecializat
la domeniul
lnru(Urii
al verbului
a veniest.econsCJJll1at
numaiîn DM).
o AtuneicîndHepd.l·usau Tu, el esteindieat,de obicei,11uma i prin Pl'Ol1.
pers.
atoni.ndati\!; cîndHep"}Jers.fi :3-a,exprimarea
lui şi prinsuhst.în dativestefacultativă.
Despreobligativitatea
prezenţeiHep]n enunţ,vezi1.Coja,op. cit.,p, 158.
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X"
""C' "'"'"l'!
""'}-:>.
31
Li\OlUIJOp [:LArt.
.NOlUhOL] ,ep[f'osc6iv!'
Asemeneaconst.rucţ.iisînt reperat.eşi în limba română, dar, spre densehire de cele cu dativul, nu sînt s p e ci fie e terminologieide înrudire, respectiv substantivelor relative 32. De aceea, nu le putem lua în consideraţie
pentru identificarea TC.
Pentru () clasă lirnitată de termeni, şi anume TT indicînd poziţii situate
pe acelaşi nivel genealogieeu Rep, funcţia de clasificarepoate fi exprimată
şi prin structurile:
X[i\nrnlJ'-"·COP-Tl[_,Art'J-'cU"""H.ep[AC!
:
.NOl1l2
.

sau

._- am Întrebat pe Necula: ăsta, pe... cumnat venea cu ea (G70j18);
ca a [ost culcatăcu mă-sa [...] şi ('-Unb ăiai,{ratecu b ărbatt-s«(188/111)
;
am trimis o [aiii, soră cu flori-meaasia (31'15;19)
:)3

·..Sg
X ,f\'0Il11J
"""şijeu""'Hep
[KomlJ
"'Cop""Tî[ KOtll2
__, rl ] :
şi amîndoi, Cll b ăiatu meu, [...] se au aşa de bine, chiar dacll-sfrati
nI/Ina de truimil([lEHj7).
:1.1.2. fn materialul nostru, am identificat următorii TC 34: BAlAT,
BAHBAT,BUNIC, BUNfCA, COPIL, CUMNAT35,[CUMNATA],CUSCHA,
[CUSCHlJ],FATAL,FECIOH, FI1J, FHATE, GINEHE, MAMAl,MAMAMARE (?l, [MAM Vq'REGA), MATUŞl> JUOŞl(?), NEI()T1>[NEPOT2],
NEVASTA, NOHA, PARINTI, SOACHA, SOCHU, SOHA. SOT, SOTIE,
TjTĂl' TATA.-MARE('?)TATĂ-MOŞ('?),TATA VITREG, TuşA1, UNCHI,
VAn (VEHIŞOR), VARA (VEHIŞOAHĂ).
a.1.a. Contextele X mi-e ... , X e... cu mine si.ezzsi X sintem... sînt excluse n6pentru următ.orii TI: BABĂ, CHEŞTIN, Ţ)'ADl\.'l,
DADĂ2.,FATĂ (FE·,
:lITopica T10Hepsau Hep"'rl vnriazăde la () lirnhăIa alta.
32Ionc nepotul
lui Petrusaunepotul
tăuarcacecaş!structurăcuA.zor
c cîinele
lui Petru
sau cîineletău.
83Exemplele
citatereprezintă,
de fapt,cont.rageri
slntact.lce
specifice.
vorbiriipopularr.;
formulărilc
complete
ar fi *N. veneacumnatcu ea,*băiatulera[ruteCL1
bărboli-so,
*(atuau soră
cunori-mea,
34întrucîttexteleexcerptato
an oferitpreapuţineexemple
de c'ontexlc
diagnostice-maiIrccvontc
în Int.eracţiunea
verbalăspontani'!
decîtÎn texteşi, În general,cu o frecvenţă
relativredusă- a trebuitsăapelăm,Instabilirea
acestuiinventar,la anchetaspeclală
efectuată
În Ialornltaşi la propriulIdlulect.Termenii
inlroduşidupăultimulerlteriut-amindusÎntre
parantezedrepte.
:35Întrucît:sraiuJ'iIe
munt.eneştl
dc nordnu stabilesc,la nivellexical,distincţiaintr«
diferiLeletipuride raportgenealogie
denumite
CU:\INAT,
nu am U).cut
nicinoidistincţiaÎntre
ele.Aceeaşiobservaţie
estevalabilăpentruUNCHIşi MĂTUşA.
3(;Afirmaţia
sebazează
pe :a) absenţaexemplelor
dinmaterialul
excerptat; h)afiTmaţii
ale Iuîormatortlor
din anchetelespeciale;c) idiulectulautoarei.Toatecriteriileenumerate
avinduncaractermaimultsaumaipuţinsubiectiv,
ampreferatsi'lUlsăm
msuspensie
elementele
pentru.care nu dispunemde datcconcludente: MAMA7,
MAMAIEl,:vrAMA-sOACRA,
TATA-sOCR1.J,
TATAIEi•
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TICĂh, FEMEIE (?), FIE, MAICĂj,MAICA2,MAICĂ2,lVLAICA4,
MAMĂ2,
JVIAMA3,
MAMAj,lVIA11A"MAl\IA", MAMAIEz, lVIAMICĂ137,
.'\:1
Ăi\UCĂ2,
J\IATUAz, lVWŞz,
':'vIOŞ",
:VIOŞ",NENE], NENE2, NENEa, NENE1,NENE5,
NEPOT:" OM, IUJl\IÂN, TAICĂ!, TAJCA2, TAIC.Ăa, TATĂ2• TATA",
[TATĂ,], TXfAIE2, TATIC(:\)j, TAT1C(Ă)2'TuşAz, TATĂ erĂTICĂ)1'
TXrA2, TATA",UNCHE/\Ş.
MajoriLateatermenilor mai sus citati pot fi r ecunoscuţl ca TAE, TA1v1
sau 'rAI. Este uşor de înţeles dc ce aceşti termeni nu pot avea o funcţie de
clasificare: omonirnia lor cuhrm enii clasiîicatori primari ar fi o sursă de
confuzii inacceptabile. Intr-o secvenţă ea: AUZ/il!pe s o a c r ă-m e o, "lozd[ino, ]ozd/'ino"[...) da totusillU i-atu răspuns dinse),zic "sli uedemmai strigă o
dotâ '1dacă mai slriyâ" zic, "e qtu:«In mama" (45'1j16),ambiguitatea semantică
a termenului ttuunăeu funcţie de reîerinţă este anulată de context; un enunţ.
cu hlIle\,iede clasificare ea Ana mi-e mamă trebuie să fie însă, în mod
necesar, univoc.
a.2.1.Fllt1C(iode adresare(FA)se realizeazăprin TÎ la vocativ.
TI avind marca i_Voe]implică în mod necesar Il.ep 0=pers. 1. Această
restricţie exclude posibilitatea det.erminării TI prin Hep ea atribut genitival.
Caracterul nereperat al unui rnunţ ea mama lui ]onell,ÎJll'egistrat în limbajul
copiilor mici, este exploatat, cu efect umoristic, în anecdota care-i prezintă
pe turei strigînd sub zidurile Cetăţii Neamtului: Monta lui Şteîct: cel Mare!
Mania lui Ştefan cel More !
Restricţia spociîicată mai sus imprimă caracter redundant construcţiei
TI [V'c!""Eep.pos). Excluse din stilul neutru şi din cel îngrijit al român.ei
literare aR,extrem de rar atest.ate în materialul consultat de noi, Iormulările
de tipul fă, sori-mea! (5G2J2),ascultă, frate-mia! cîştigă din ce în ce mai
mult teren În vorbirea tinerei generaţii orăşeneşt.i,extinz.indu-se,ef] puţin
în jurul capitalei, şi în mediul rural.
" l
Inregistrul
stilistical vorbirii
populare,
TAaLItrăsilturil
obligatorie
f+ Sg].
Formulede apelea miiicopii!saufraţilor! (numiilăsaţif) indjc:'\,
prinînsăşi
structuralorgramaticaUt.
depăşirea
cadruluiterminologiei
de lnrn(lire
: copil(II'C
aicisensulde ,;ornInprimiianiai vkţii",iar{rateIuncţ.tonează
ca TAE.Versuri
caZorilor
/ Surorilor
apartinnivelului
stilisticulIlterauu+i
orale,lJUvorbiriizifrlice.
:t2.2. Aproapefără excepţie au,T1 incompat.ihilicu contextul diagnostic
al clasiricărf selectează vocativul.
Intre aceştia .se disting, din punctul de vedere al pozitiei lor în raport
eu cîmpul semantic al înrudirii, trei categorii principale:
a) Ornol1imeale Ullor Te, rezultate din "manipularea sem cUltieă"
a acestora: TAI, TAM şi TA.E.
b) Termeni împrumutaţi din alte sfere semantice. La origine, aceştia denumes,: fie noţiuni cu o .sferfl foarte largă: Hl'J'VfÂN,CREŞTIN, OM,
37JUi-emiimică
apare,celmult,învorbireacopiilor.
Construeţia
esteshnţitifcao abatere
de la l1ormiî.
38S. l'llşeariu,Plwlesde lin[Jllisliqlw
1'0l1l1wÎnc,
Cluj Bucarest,1937,p. '1fi:3,
relev1nd
caracterul
ireverenţios
al forlllnlei,
()explicăprinsubslituÎrca
pers.a 2-acupers.a 3-a.
Sillgurele
excepţiislntMAICA1,
TAICĂ]
şi FIE, termenie,] o poziţiesingnlal'ă
în
sistem,asupraeăl'oravommaireveni.
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FEMEIE, fie categorii ele vîrstă.; BABA, AI0Ş, UNCHEAŞ FETICĂ. O
dată intraţ.i în sfera termiuologieăElînrudirii, aceşti termeni primesc sensul
de
si "saţ.ie"'Jl:
[soţ.iacătresoţ.:]"miicreştinef plinetiui! miliiia să-icaute"(617;14);
mamace-tizis:"mâirutnane,maibinesi!rămineui
JUl/JW
cu vacile"(464/1;')
;
.rumuie,cumi maistau"(:j3D/20)
;
.unchea«
!"... [emeiamaide / inai hâiritl.Ci
fald de noi; Hun.('hea
I" iCt,
"baiaasiacurge"(4:l:l;7)
:
.... [soţulcMresoţ.ie:] "femeie"
zice,,,{eciorll
ne-aduce-o
{ald"(tlc:K;:"'I.
c) Termeni specifici,a căror origine trebuie căutată fie În diminutivarea
hipocoristică a Te - MĂMICA,lVIAlVfAIE,
MAIcA etc. fie în aşa numitele
Lalluiărter"euvil1t(gingurite" din graiul copiilor .- :NENE,DADĂ,'rATĂ etc.
:1.2.:3.Se admite, în principiu, 'Ii numeroase defiuiţiifdin dictionare o
afirmă, că orice TÎ (în!elegîndu-seprin aceasta, în modtacit, termeni de clasificare) poate funcţiona şi ca termen de adresare. Analiza textelor dovedeste
îpsă
oricede
TIadresare.
este compatihil cu trăsătura morfosintactică [VocJ,
marcăcăa nu
functiei
Următoarele grupe de 're 11II functionează ca 'rA
a) Termenul colectiv pAHINTI:
[Părlnti nu le spui'1] Nu! e ! cumsăsţnii"pârinţi":; mamaşi lalâ.
Părinţicindzice: "mergem
la părtnţttmei",san.rnerqetn
la ţrăriniiiiăi",da mamă
şi tatiicindteducilezici(VMenÎ,
Ncamţ
).
SingularnlPJ\HINTE Iuncţ.iuneazăea termen de adresare, dar In afara
teIjmiunlogieide înrudire.
Considerăm
că pARINTE,
termende adresarecătreun preot,nu poatefi
situatIn acelaşiplancu J\IA1TŞA,
MAMA
etc. Chiardaeă extinderea
de sens
porne'5le
tot de la cxtrapolarca
unorsentimente
de respectarcctuos,restricţiile
Inalegerea
refcrentului
nu maivizeuzâ raportuldevîrstăintreacestuşi vorbttor,
eiatatutulIuiprofesional
şisoeial: unenoriaş,
hătrinchiar,i Seva adresapreotului
cupărinte,miel!.detînăral'fi aCesta.în aceeaşi
situaţie,de "s]lccifieare
profesională",
Se
găsesc
""lAIcA,
MAICUTApentru
călugrtril.e
şi
SOliA
pentru
suroriInedicaJe.
b) SOT şi SO'PE, termeni Cu eonota1ia "oficial", "formal":
-- [SespuneşiJiUsoţie"?J_. Semaizice,damunadacăspuneculpa,'"soţia
mea,scUlne/Jusla
meaCirăculaşa".Nwnodac!1
spuneCl/lua.
Dacasă zică,.filisotie"
În curie"villO-nC()(l",
rm! nu l La oricefalllilie(Albcşti,
Ialomila).
40ln graiurileluateea exemplu,
termenulînseamllă
"ombătrîn",Im"unchi"
.
.n Predominanţa
-- numerică
şi de frecvenţă
- a termenilor
masculini
reflectăo ll1cn
..
talitateculturală:respectul
datoratdenevastăbărbatului,
căruia---maialesdacăe multmai
în virstlldecitea ._.nu se cadesă-1spunăpe nume.
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e) Termeni denumind poziţii situate la un nivel genealogieinferior în
raport eu Rep : COPIL, FECIOH, GINEHK NonA ; pentru aceştia, adresarea se realizează su fie prin TAI, fie "pe nume".
el) F11ATE şi SOBA sînt substituiţi, în adresare, tie prin nume proprii
(pentru meziui), fie prin respectuoasele NENE, DADA etc. pentru fraţ.ii
şi surorile mai mari.
e) SOCHTJşi sOAcnA sînt înlocuiţi eu TAM: TATA, MAiVri,şi derivat.ele lor:
Nurorile
melemi-azistniunicii,
c-asami-ttziscopiii,bâie!U
mei.Câ 1Jwi
e obişnuiuţa
şi dupi:soţ, sausoţie.Daciisofiai-a zismii-si/!I((fJ1â.
1-11:15
şi soiu.tol
mamă,cînda oorbttcuea.Ducătiătat»i..a zi«mă-simămică,
i..a :18şi norasnacrti
101mămică,
şi t ăticut
u! t ătic«(Albcşli,Ialomttu).
In aceeaşi categorie cu SOClUl, SOACHAal' put5a fj încadrati, pro··
hahil, şi termenii corelativ! GINEHE şi (mai ales) NORA, a căror evitare în
adresare nu se explică numai prin poziţia genealogică descendcntă. Un coment.ariu al inîormatoarei din Albeşti ni se pare relevant în acest sens:
.. [OI'f'im('lcî zic] illdl'ioilrâ,
cum o clicaniă.Păt ])/1poţi «ă-}zici
.nor-meo.La
cu/arclucru",nu-izicniCiodalil.M.V.: DaraltlC
soacr«
zic.rior-mco'";
Nori-mea
în [uţ.ă.».mI prea! Pr('(1rar ! Adic«
... aleacarcsemailra!laşa
cirodatăde pâr.
Restricţiile care limitează selectarea vocat.ivuluipentru Ti sint impuse,
în marea majoritate a cazurilor (punctele e --e), de re g u 1i de c o mP o r t fi J11e n t s oei a 143 diferite de la colectivitate la colectivitate,
AlU\serie de l'cstrie\ii esie de natură stilistică. Prezente în tex tele noastre
popll,lare,aceste re.stl'icţiyot.Ii all1Jltcîn .stilul soem.n, ceremonios <lUfle142)
sau m eel comercial (PnJ'/n(1! Da(1 copllloFdulczUTl!).
.
:Ut Spre deosehire de funcţia de dasificare şi de cea de I\dresare,
fUllcţiade referintii (FH) a TI se actualizează în contexte variate. 1 arca maj()rital\:' a acestor contexte au În comun relaţ.insinlactieCl
T 1'11ep: .\Iribllti'
Hepernl poate fi exprimat prin:
a) suhstantiv - comun sau propriu în genitiv:
întreba lâllloru pe mm r...) şi pe lai-al miresii (100/28);
vine un frate <l-alu cumnafâ-mca(125/24);
avea poru!Jlb[...] qinetele II! Cornuc(24/12);
b) pronume personal pers. a :3-a în genitiv:
mama ei era cam bolnaut1«()89jl4);
c) pronume demonstraUv în genitiv
lr(tlcle(lstuia !lil era a('%;
(1) adJectiv posesiv.
I)jntre aceste eonlexLe,pertinentf\ penLru clasificare se dovedeşte aso·
cierea ('\1adjectivul posesiv, eu condiţia exmniniil'iicO!lcolnitent'ea trăsătnrii
contexInalePos cu trăsătura
Ar!1.
H 'Vezişi motiv:ueasoeialiiexpusăinexemplul
din1:h'inill
(sapra,p. 118):aW1!!i1
[,
'Iil":/s('â-1baha[wHsI1'l"j
câ-iuwartâdenrull[jJ deri,nu se rna"j
supftril
!1.
", el'. S Pnşcnril1,
Of!.!'il.. p. 4(\2,
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iJ.!J.1.Este bine cunoscut faptul că 1'1, precum şi alte cîteva substantive
relative 44, admit contextul T
'""'Pos, cu condiţia ca atit TI cît şi
P os să fie la singular '10.
1° In vorbireapopulară,construcţiile
cuposesivconiunctsîntde departe
celemaimllneroasc.
Frecvent-a
lorrIdicată-- asociatii
CIIvechimea
101
..46_...cxplică
puternicasudurăa sintagmelor
respective,
sudurăcu consectnte
atit În planul
ronettc,cit i în celmorfosintact
ir.şi În celsemantic.
In primulplan, remarcăm:
a) unitateaaccentuulă
a sintagmei:nenâst
ă-meavs. ncnâs/amea;
h) modificări
foneLice
suferitede Tî, modificări
ee nu aparîn pozitie
independentă:
socră-tuiir
(31/1l),tnă-s«tţntssitu}, lac-fu(4fi4/24),
[ra-su(428/2;5)
ete.l'i :V1e11
tionămciIacestemodific.iri
seproduc în special
inainte de poseslvu1
de pers.a 3-'1:
c) modificări
înformaposesivulul
masculin?"
singular,devenitnencccn
tuat:
meu>mio, miu; tău>10,tu; său>so, SLI.
Înplanulrnorfosintactjc,
sintagma
TI Pos estetratatăcaun singurIcxem,
supunindu-sc
regulilor
f'Iexiunf
i nominale:
Gen.Dat.lui tată-său,mă-sitşi chiar,
la Bran(Braşov),
me-stt
, Voc.sor-111e049•
În sfîrşit,pe plansemantic,"Incorporare:."
posesivulni
s-a făcutîn detrimentulfuncţieisalereferenţiale,
deinclie3I'e
a Rep.Invorbirea
popularăcorespund
normeiconstrucţiica: buriictiţ-s«
Il! Mariana(581/10);s-a sttpărat mamă-sa
băialului
·(292/22),
trăiamă-saIn mamamea(606/21),
cindveneata-sti[lăcăului.
şi cumă-s«lut.(611/2),
[ra-suIn Aţroslu.
(428/2fi)
; dormea
cusocru-eu
[emeiiăştia
(:328/26),
esl«fralecu taică-stiIIItăticit(6G8/fi),
chiarlaică-su.
lui daciiera [... 1
nu-iţ accacei-amrâeuleli[c_.c
tatălvitreg](4(jOj25)
: cindseduceacolo[jâscşlc
pe
/a-S11
lui(305/8).
Eleindicăreducerea
Iuncţfei
poseslvulul
Iaaceeadesimpludcterminantgramatical,
similarcu llll art.icolhotărlt&o.
Re per u 1 termenuluide
inrudireesteindientabia eleatributulgcnitival(substatltlval
sau pronominal)
următor.
Toateexemplele
citateaiciilustreazăconsLrucţii
cu adjectivulposesivde
pers,a el-a.Nu;lmîntîlnit,înTDJ\-l
II, exemple
pellLl'lJ
pers.1, atestate,totuşi,de
B.CazocLl
fIup{,
Al,H51
; singurul
exemplu
elecaredispunem
pentI'lll'eluare3
adjectivuluiposesiv
elepersa 2-aarcearaeteremfalie: IIolcaestelai-tu[âa'? (531/1).
2°. încadrareaformelormasculInebârballl-meu
(40il/17),Cl111l1Wlu-mio
(601/16),
moşlI-meo
(b\Jl;:l)
ele. ln schema
TI ,--Art]
'Pos poatesuscitanedlllnefire.Într-adeviir,
dinpUllctul
devederealnol'lne!or
varianteioralea limbiistan·
dare],-li ar trebniinterpretatca articolhotărît.Textelepopulare,
notateîn transcrierefonetieă,infirmăînsă aceast{,interpretare:
44DarllUtoale :*duşmanII-meu,
'kcolc[jri-mea
nu sintl'cl)crate,
vecirm-tctll,
slâpÎnâ--sa
da.
Al'fi interesanteleuruIărit,în aceastăordineeleidei,efectele
intersecUirIi
sferelor"substantiv
relativ"şi "termenexprimînd
relaţ.iiconstante"
(Gl'allwlica2
Academiei,
r, p. 1(0).
45A. GrHur,
Le.qenre
pCl'sollnd
cnrOllmain,
BL,XIII, 194fi,Il. 102.
'16S, Pl1şeariu,
loc.cii.
47A. Graur,op.cil.,p. 102--10:l: idem,11'011'8
SUT
/'cmploi
cncliliqlll
desadjeclifs
]Jossessifsen l'ownain,
BL,XIII, 1\J'15,
p. 15il·-lliO.
'18B. Cazacll,
I1cmarql1es
S11l'
l'emploidesadjecU{s
possessi{s
cnrOllillain,
BL,XV,1947,
p. \J7.
4!lVezIşi A. Gl'allr,Ho{es
sur l'cmp/oÎ...,
p. lilO.
50B. CazaCIl,
Of!.cil" p. 9\1.Exemplele
pe carese bneazllaIirmaţiaconţ.!]]
exclusiv
atributepl'ollominale.
51B. Cazaeu,
op,cii.,p. 95·..9li.
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a) finala-u apare11\1111ai
inainteapersoanei
1 a poseslvulul
; peliIrupers.
a 2-aşifi3-a,amîntîlnit,consecvent,
bMbfl/î-sO
(188/14),
bărbat-tu
(:H8jH),
băruac-su.
(5H7j14)&2
;
b) poseslvul
prezintămo(Wiei'irile
caracteristice
formeicoujunctc
;
c) Jnalnteapers.1 il posesivulul,
vocalafinillă-11allel'neavlcu (, â şi il
Ml'oali-mill
(455jJ2),
bărbttlt-tniu.
(454j2),
l'Ilmnall-mill
(385/17),
cnninuli-mro
(27/18)"
ţectort-mio
(581/15),
moşî-mÎu
(5:18/6).
1 (1),fişi IIfunc\ioneaz,l
aicica vocalede'
sprt]!n,evitînd,printr-oepeuteză,
formarea
unuigrupcousonau
uc (tin,rm, sm)
greude articlIlnf,3.
Formelecuscrt-meu
(460;27),socră-min(:l!/11), socri-miu
(:334/17)
arată că şi cl1scru-meu,
socru
..meu trebuieInterpretateea sintagme
cu sul}t;tnntiVllI
nearticulat.
:1.3,1.1.Termenii selectaţi de contextul

l
!
1

Tl[-'Artj'-"POS[1!Q,3]
.
sint: BAHBAT, [BUNIC], BUNICA, CUl\INAT,Ct;MNATA,.[CUSCR,;\],
CUSCRU, l'ECIOH, FIE, FIU, FHATE. GINEHE. ;\IAICAh :VIA.'\IA7
(sic 1), MĂTUŞAj,MOŞI,NEPO'1\, NEVASTA, NOnA, sOAcnA,'sOCIUJ
SOHA, TAICA1,TUŞĂ1, UNCHI, [vAn], [VAIA].
..
.
Cu excepţia lui FIE. FIU (în vorbirea populară), MAleAl, TAICAt,
toţi termenii de mai sus sînt selectaţi şi de contextele diagnostice ale clasificării.
3.a.!.2. Următorii 1'1 admit numai combinaţia
Tr[Art]''''''P()S[2,
3J:
DAD?\v iVIAtvUI.'lS\
MAMA",MAMA-MARE;. [Mkr\:IICi\l}.NENEl>,
TA1'.\1' TATĂ-MAHE, fTA.TIC(A)d, [TATIC(A)g],TATA'l'
Y
Moină-tu (ruă-ta] şi mamă-sa (m(l-sa) comută eu mama "m,amam,ea"bJ,
paradigma Iiind idee.i
Tr[Jrt.llOt.J! Tt[-ArlJ'-"POS(2J
! T1r-ArlJ'-'POSp].
Cu excepţia,termenilor MAMĂlşi '1';\'1'.\1'TI din această eaHgorie nu·
sîntseleetaţl <le'contextele diagnosticeale clasilicăriî,dar pot fllHeţiona'eaTA.
TI dinaeeastăsubdlSi'i
au in COIHun
o trăsături'(
de conţinut:unicitatea:
(nerepetabllttatea)
In raporteu reperula pozlţiei gencaloglcc
denumtte.Această,
Â ()
unlcttatepoatefi ab sol lit ă (pozIţiile ş),

.
sit li a ! ion al (i, dică

[egat.ă
derealitateaparticularădin planul de rdel'inţă (pOZ'iţiiIl\
,
4 O
.re

}

, )

sau s u h 1e c t.i v. (cel!:'două per\chf de Imnk!i'lîut.

52Nu avemexemple
pentruceila'lţ[lermenl'dar cunoastemmoş-su;cuml1a.sif;
vezi
,1 A. erauJ',N()Is lIr I'emploi.
.., p. 159.'
,
sa CI.S. Pll{'ariu,Limbarom,dni!.
Il. RosliJ'fu,
BucUl'eşti,
J95\),p. :129.
l>!MaifrecventIn formallIâ-sa.n1l1.-1a.
lH.SUD
forma: mă-a mare(f)54f8),
,
.56
.Mamd-meaj
c\t.,tde l)uşcaduEturie$.
••P. 402,'eşte,.}lrob!1hlI,
un zlariftlIfml.sm.;i·
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deosebite,
de.celemai multeori, prin denumirtdiferite,alegereaacestoradin
seriudesinonimcposibile57
nefiinddirijatăde regulisocialeferme).
Clasarefcrenţială
unici/alenuestelnsăcooxtensi
văcuclasadistrlbuţională
P(}Sr2:
3j'
a.a.1.:t Următorii TI (grupaţi după criterii semantice) nu sînt selectaţ.i
contextul Tl['-Anl---Pos:
a) Tl'3 : BABA,BAIAT,COPIL, CHEŞTIN,FATAl.FEMEIE, MOŞ2r,8,
I, HUMAN, UNCHEAS;
h) TAM: FAT'2' lViAM1IE2'TAlcA259,'rA'TAIE2,'11\.TIC(i)2;
c] TAE: DADA2•lVIAICA2,MAICA,,"9,MA.MAa,
MAMA.j59,i\IATUŞA2•
)Ş,,59,NENI';, NT'NE559,NEPOT:;, TuşA", 'rATA,);
d) TAI.: MAICA3,iVIAIC.i\.j,
MAlVIA2,
l\L\MAJ, MAMAr;r;o,
lVLĂ::\HCĂ2,
) S.l, 'TArA,,;
, e) cornpusele TATA-socnu, MAMA-sOACRA,TATA-]vIOŞ;
!")SOT, SC)'Ţ'IE61.
a.a.2. Sintagmele eu structura
TTrArl..
hot,""Pos
lt şi ele caracteristice pentru funcţia de referinţă. Frecvenţa lor În tipul
text utilizat de noi este Însă.relativ redusă. Numărul mic de exemple de
re dispunem nu ne permite identificarea obiectivă a valenţelor tuturor Tt
'egistraţi. Ne limităm, de aceea, la cîteva ohservaţii :
a) TI selectaţi de contextul Tir-Acti'-"Pos.i, 2,3] sînt. selectaţi şi de
[Ari.hol.],....Pos. Diferenţ.aîntre cele două formulări este de natură stilistică,
ima fiind mai familiară şi mai populară 62,
Excepţie deJa regul{lIac, din nou, FIE, FIU (în vorbirea populară),
;\ICAt şi TAICA1.
b) Termenii selectaţi de contextul Tlr-'Arll""'POS[2.
aJ şi, totodată,
dusi de cont.extul diagnostic al clasificării, nu sînt selectati nici de
·'Art.'
110"]
""""Pos
: DADA, NENE" NENEa. TATAl' TATĂ2'
'
. c) .rrs . BABA, BAJAT, COPIL, CHETIl\, FATAL.I"E.MEIE,rvwŞz,
IL RCMAN, UNCHEAŞ, incompatihili ClI contextul 'rt-Art'-' Pos,
it selectati de contextul TI [I\rt.hol.J,-..Pos. După cum se vede. este
.rba atît cl termeni de clasificare(BAIAT, COPIL, FATA.I)cît şi, luai ales,
; termeni de adresare-- aceştia toţ.i d enumind raportul [, O. Seriei de
ionirnepentru această poziţie genealogieăi se adaugă SO'I', SeypE.
Pentru TIS în discuţie, prezenta posesivuluiconstituie un indiciu formal
upra sensuluitermenului:în textul dat, vorbitorul are în vedere sta 1.u t 111
eu eal o g i c al reîerentului, şi nu sta tu t u 1 său d e v Î r stă sau
ritPentruexplicarea
sinonimi(:j
extremele])ogate,veziMngdalena
Vulpe,IUPlll'litiOll
fi/oriale
de",110ms
eleparenicendaco-follllwin
(â'apn'sI'.ALJ1),
In RHL,XI, InUti,1, p. 46
r,f)
)d.
5RDcosebindll-sc,
astfel,de AIOl: mâşLl-mclI
"buniculmeu",moşLl
mcu"soţulmeu",
"oîn aceiaşIUmpTAI.
IlOTnacelaşitimp·TA:Vr.
tllCI'.TUHGs_v.sol: V. Scurtu,o/!_cii.,p. 177,'rottli, solie··mea
nilesle()eOllstl'ueţie
incipialexcJtisiî,
el'.S. Puşcariu,LimbaJ"omânâ,
1,p. 4HpassilJl,
62.i\.,Graur,Nolessur!'emploi
..., p. j GO,
semnalează
existenţ.a
unordiferenţe
scmarrtice
:rc nc/)usl(l"{nI:U
şi nevastamea.
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des e X, Să se compare, în acest sens, bătrîna noastră, mama omului meu
(411J1O) cu [dascălul] era piir CIIlat-al meu. [...] Se duce omu acolo... sau
rumănu meu eu cum a venit rumânu [...] cu femeia (342/4) sau fata mea
a fost la Bucureşti(79j13)eu piiruittt băiatului [...] nu-i plăcea poate fata aia
(H6/0).
Atributul genitival exprimînd Hep apare în aceleaşi conditii ca adjectivul posesiv non-conjunct.
4. în paginile precedente, am identificat funcţiile contextuale ale termenilor de înrudire (de clasificare,de adresare şi de referinţă) şi contextele
diagnostice ale fiecărei funcţii; am stabilit, de asemenea, inventarele de termeni corespunzătoare fiecărui context diagnostic.
SeInţelege
delasinecălistncontextelor
diagnostice
nuepuizează
inventarul
contextelor
ce pot fi selectatede TI. Stabilirea
unulasemeneainventarpoate
interesao gramatică
a substantivului,
darnufaceobiectul
lucrăriidefaţă.
La rîndullor, Inveutarelc
terminologice
prezentateaici, stnt, probabil,
incomplete,
corpusul
utilizatfiindlimitat.Leconsiderăm,
totuşi,suficiente
pentru
demonstraţia
avutăîn vedere.
Itaperturlle dintre Inventarele terminologicefuncţionale pot. fi caracterizate astfel:
4.1. Sfera cea mai largă o constituie 'Il putînd îndeplini ţuncţia de
reţeriniă. Ea cuprinde totalitatea termenilor de clasificare-- termeni compatibili cu contextul X mi-e ... -- precum şi majoritatea termenilor de adresare.
Termenii de adresare inversă nu pot avea FR.
Termenii de adresare extinsă pot funcţiona ca termeni de referinţă cu
condiţia de a fi determinati de un nume propriu 113
:
vorbea nenea Ghită, [...] stăpinu nostru (202/7).
l
Calitatea
determende Inrudirecu funcţiedereferinţăa unuiTE lnsoţit
deunnumepropriuni separeînsădiscutabilă
l referentul
esteindicatprin nume,
TI Iuncţlonlnd
casimplu
"modificato!'
depoliteţe".
Aceastaexplică,
de.attrel,gama
largăderaporturi
genealoglce
şiextragenealoglce
acoperită
deunulşi acelaşitermen
rcspccttv,pentrua fămineconsecvent
i metodeinoastrede analiză,marele
numărde omonime
înregistrate
la TAE.
Singurii termeni îndeplinind, În_corpusul excerptat, exclusiv funcţia
referenţială, sînt FIE, FIU (?), MAICAl,TAICA1•Exceptînd anumite situaţii
marcate stilistic (şi valabile, în special dacă nu exclusiv, pentru MAICĂl:
Înjurături şi versuri populare), contextul compatibil cu aceşti TR se limitează
la Tî[--Al"t,)
'"' POS[1,
2,3J.
4.2. în interiorul sferei largi a TR, sferele TC şi TA se intersectează,
În sensul că mulţi TC pot funcţiona ca TA. Reciproca nu este valabilă, din
moment ce am definit TA ca Tt compatibili eu vocativul şi excluşi de contextul diagnostic al clasificării.
6UPosibilitatea
asocleritunuiTI cu un numepropriuconstituieUllcapitolapartetu
"gramatica
terminologiei
de înrudire".Restricţiile
semantice
şi gramaticale
careguvernează
asemenea
asoclerlnuţin seama,in modconsecvent,
defuncţiacontextuală
a TI ; prinurmare,
specificarea
lor nu contribuie
la clasificarea
întreprinsăaici.
9 _.-Lingvistică
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Funcţionarea în adresare a TC este limitată, după cum am arătat, nu
de restricţii de conţinut, ci de convenţii sociale sau stilistice.
4.3. Schematic,raporturile dintre inveritarelede TÎ clasificaţifuncţional
(cu mijloace distribuţionalej pot fi prezentate astfel:

o
0000
xxxx

TÎ de clasificare
TÎ de adresare
TI de referinţă
Substantiverelative
Termenieleadresare

TC,TR
TA, TR
3. TC, TA,TR
4. TAI; TAE
5. T'l{: fie, (fiu),maică,taică
5. Clasificareafuncţională, bazată pe criterii distribuţ.ionale,a terminologiei de înrudire, deschide Ilai perspectivc de studiu.
5.1. Scopul ultim. al cercetării noastre a fost fundamentarea teoretică
şi elaborarea practică a unei metode de studiere aprofundată a acestui capitol al 1e x i c u l II i eli ale c taI, capitol cu importante implicaţii etnologice.
Ca şi În fonologie sau în morfologie,varietatea diatopică a limbii se
rrîatiifestă,in domeniul lexicului, nu numai la nivelul inventarului de unităţi,
ci si în modul de structurare şi de actualizare a acestuia. Iată cîteva exern.nle:
, - în Maramureş, SOCRU ---SOACRA.funcţionează ca TA; în m'ajoTitaLeacelorlalte graiuri, nu ;
- pe Valea Almăjului, MAICĂeste TC (cu sensul "bunică"); În unele
graiuri munteneşti, cu sensul"mamă" el este numai TR, iar cu sensurileextinse
TA (la fel TAICĂ);
_...,.În centrul Moldovei(Văleni, Roman), VĂR nu funcţionează ca TA :
pe nume, că ti-ai să-i zici oăru ! aşa cînd le duci, "mă, un'te duci" ? "mă duc
la oăru-meu"; în graiurile munteneşti da, fiind şi TAE ;
- tot Ia Văleni, FHATE nu funcţionează, în adresare, ca TAE;
'Ia Albeştd, Ialomit.a, da;
.: Ia Bănia,' Almăj,în graiul tradiţional NEVASTĂ nu este TC (terlllcnui curent fiind MUIERE), ei termenul cu care fraţii şi surorile mai mici
se adresează soţiei fratelui mai mare.
Dincolo deasemenea deosebiri dialectale, o cercetare comparativă pe
plan romanic ar scoate, probabil, în evidenţă particularităţi şi corespondenţe
"neaşteptate,
5.2. Cîmpul semantic al înrudirii se încadrează în clasa substantivelor
relative. Stabilirea contextului diagnostic al clasificării (X mi-e...) poate
contrihuiIa studierea pc.baze lingvistice,de (Ol11
portament Inortosintactic 6\
."S:acesterfnteresante clase semantice.
64Studiuiniţiatde IonCoja,op.ctt.,J).160,252.
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.._-------POUHUNECLASSTFICATIO
DISTHlBCTIONNELE
DES TEHMESDE PAHENTI
HESUME
L'ubjet de cetteetudeest.constltuepar les Lerrnes
de parente(T1')actuallsesdansle
texte.Lepnlntde vueadopt.eest celuitonctionnel
, lescrlt.eres
de ctassittcationdistrfbutton,
nels.
LesTP fontpartie de.la classev-beaucoup
pluslarge--dcssubstantiţ«
relttli]«,expression dun rappor+(soclal) cl.ahlientredeuxrMerentscaructerlsespar le trait r+HUlnainJ
Toutcmploiel'unTI' supposeuner6ference expll.ciLe
ouimplicILe-·
fiI'autretermedu rapport,le repere(Rep).
Lesrecherches
de semantlquc,
ia pratiquedialect.ologique
el, surtout, certnlnes
Interpretationsethnologlqucs
ont suggereI'exist.ence
de trois[onctions
coniexiuclles
pourles TP;
a) la re{f:rcnce
(leIocutour
designeX par sa qualite eleparentde Rep); b) la ciassiţication
(le
locuteuretablitla placede X dansle schemag.ncalogique
de Hep);e) Vtulresse
directe.
L'auteurse propose:
1Cde decouvrir
lescontext.es
morpho-syntaxlques
propresil realiser
chacune
desronottonsmeuttonnecs
cl-dessus,2° d'etablirlesluventaires
de t crmescompatlblcs
avecchacundescont.extes
dtagnostrqucs
et :l' depreciser
lesrapportsentreceslnventatres
terminologlques,
autrement
dit d'Ctablir
les capaeit:(s
fonetionneJlcs
de ehaqueTP. Les contextes
diaguostiques
tiellueuteompte
desrapportssyntaxiques
entrcTP el Repuimique des traÎts
llIorphologiques
assoej(sauxdcnxtermes: nornbre,cas,personnc,
art.îcle.
Eu comparanl
les troisinventaires
termino]ogiques,
ou constate:
L'inventaire
leplusricheestceluides!crweseler{,te.rcnce
; il comprclld
touslestcrmes
classificatcul's,
la majoritedestermesd'adresse,
ninsigliedeuxeouples
de(cnnc>
specifiques.
-'- LaplupartdeselassiIieateurs
pellvcntfOJ]ctionner
COllllllC
ler!llesd'aclresse;
l'c1I1plol
(]·,sclassificatcurs
dansceHefOllction
estlimitepar descOllvcnLiolls
sociales
el stylisUques.
-- LesLerlIJ.es
d'adressesontillcompatibles
aveeles contextes
diagnostiques
dela classificatioll.
La variCte"scmantique"
des TP remarqnec
en dialectologie
peut ctrc deerite,d'ulle
maniiere
plus acleqllatc,
C0ll1111e
differcllce
fonctiollJlelle.
Ianuarie1[J86
BllWTeşii,
str. Dăniceni,nr. "
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