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Crearea metodei geografice de studiere a qraiurilor populare de
către J. Cillieron, acum mai bine de şase decenii, a avut urmări profunde asupra întregii activităţi lingvistice din secolul nostru. Datorită
acestei metode, scrie 1. Iordan" "lingvistica a trecut printr-o adevărată revoluţie, care a modificat profund concepţia noastră despre
limbă". Nu-i mai puţin adevărat că în aceeasi perioadă ştiinţa limbii
s-a îmboqătit cu noi metode şi concepţii, care stau la baza direcţiilor
de cercetare ale lingvisticii actuale. Cu toate acestea, studiul qraiurlor poplare, .în carer:
loc. ad.evărata viaţă a liflbi şi vUl:derebie
cautate, 1Il ultimă analiză, principalele cauze ale ' schimbărilor rîn SIStemul Iânqvistic, nu şi-a pierdut nici un moment din importanţa sa.
Dimpotriva după o perioadă în care s-a admis că. numai .Iimbe ",în
sens saussurian, trebuie să-I preocupe pe lingvist, şi anume din perspectivă statică, sincronică, în ultimele decenii s-a subliniat tot mai
insistent însemnătatea studierii "vorbirii", precum şi a succesiunii în
timp ia "stă1rilorUlde !lii:mihă,
la1sp8Clre
lÎ,nl'reoare exh5ităo ISiir!1r!Să
inlbe,rdJ8pendentă, S-a realizat, în acelaşi timp, şi o perfecţionare a modului
de studiere a graiurilor populare, metodele s-au diversificat şi irnbogăJţit, prin punerea lor de acord cu rezultatele pozitive ale lingvisticii
din ultimul timp. Dialectologia structurală, preconizată încă de reprezentanţii cercului Iinqvistic de la Praga (Trubetzkoy), a cunoscut, astfel, progrese însemnate, care ne ajută. să pătrundem şi mai adînc în
mecanismul limbajului uman.
1 L Iordan,Lingvisticaromanică.Evolutie.Curente,Metode.;Bucureşti,1962,
p. 149,nota,
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Aplicarea metodei geografice de studiere a limbii a pus la dispoziţie fapte şi rezultate care s-au dovedit a fi de cea mai mare însemnătate pentru teoria generală a limbajului. Referindu-se la poziţia
acestei metode în cadrul concepţiilor dominante ale lingvisticii contemporane, cea tradiţională şi cea structuralistă, E. Coseriu, unul dintre cei mai de seamă reprezentanti ai gîndirii lingvistice din vremea
noastră" scoate în relief rolul ei în apropierea acestor puncte, de
vedere, în folosul cunoaşterii mai profunde a fenomenului studiat de
lingvist. "Metoda geografică, scrie Coşeriu 2, folosltăcu discernămînt
nu afirmă nici o poziţie dogmatică.: nici schematismul simpllficator,
care vede în limbaj regularitatea absolută şi uniformitatea, nici individualismul atomizan:t,care vede numai arbitrarul, eterogeniJatea şi
varietatea". Graţie metodei qeoqrufice, continuă acelaşi autor, se
poate surprinde mai bine "jocul dialectic constant dintre inovaţie şi
conservare, dintre creaţia individuală şi tradiţie", paralel cu " jocul
dintre ialC!Îull
ilinidividiuaU
şi norma sociaâă, 'dil1libre
,eterogeu1ii1tatf:,e
şi omogenitate". La baza geografiei Iinqvistico stă ideea "uniformităUi in
varietate".
Metoda geografică s-a dovedit a fi deosebit de utilă în clarificarea multor alte aspecte, cum ar fi raportul dintre Limbile de cultură
şi qraiurile populare, problema bazei dialeotale a Iimbllor literare,
datarea şi localizarea textelor vechi, stabilirea etimologiei unor
cuvinte, dezvoltarea studiilor de onomasâoloqie etc. Valoarea ştiinţificăa acestei metode, după multe decenii de punere a ei în practică,
este probată şi de amploarea neobişnuită pe care a cunosc în momentul de faţă, în întreaga lume, preocupările lingviştilor de a alcătui
atlase lingvistice pentru cele mai diverse limbi şi dialecte.
Nu este cazul să facem o prezentare a realizărilor român/eşti în
acest domeniu.. Vom sublinia însă faptul că limba română şi dialeotele
ei, datorrtă lui G. Weigand, se numără printre primele din lume care
au fost studiate cu ajutorul metodei geografice. Lucrarea invăţatului
german, intitulată. Linquistischer Alias des dakorumănischen Sţn acbqebietes, a apărut încă la începutul secolului. în anul 1909. I-a urmat,
apoi, Atlasul lingvistic român, opera lui S. Puscariu şi a colaboratorilor săi, S, Pop şi E. Petrovici, considerată. pînă astăzi, pe drept cuvînt,
una dintre cele mai izbutite realizări de acest gen în cadrul dialectoIoqlei romanice.
Intenţia noastră este de a sublinia în aceste observaţii preliminare
la Ailasul luiqvistţc al Moldovei s! Bucovinei numai două aspecte ce
ni se par fundamentale şi care au stat sau vor trebui să stea în atenţia dialectoloqiei româneşti, acum cînd ea a păşit de la faza atraselor
generale la aceea a atlaselor regionale: este vorba de aportul meto2 EuqenioCoseriu.La GeografiaLinqUIstica,
MOT!
tevidco,1955,p. 32 (a oxtra..
suluij.
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dei geografice la elucidarea originii limbii şi poporului român şi de
problema amestecului de graiuri pe teritoriul dacoromân.
1. Cînd au pornit la realizarea Ailasului lingvistic român, S. Puscariu şi colaboratorii săii au avut în vedere şi faptul că atlasul avea
rolul de a aduce lumini noi în clarificarea uneia din problemele fundamentale ale culturii româneşti:
formarea limbii şi a poporului
român. La prima vedere s-ar părea că hărţile lingvistice nu pot da
informaţii decit despre stadiul actual al unei limbi. Intr-adevăr. J. GUlieron considera esenţială studierea diferitilor factori care guvernează
functionaree "vorbirii", a cauzelor care provoacă schimbările (omonimia, etimologia populară, polisemia]. a ariilor dialectale ale diferitelor fenomene lingvistice, a situaţiei speciale a fiecărui cuvînt. S-a
observat, însă, că alături de această perspectivă orizontală, sincronică, descriptivă sau strict geografică, materialul lingvistic carloqrafiat oferă poslbilităţi nebănuite în reconstruirea unor stări de limbă
mai vechi. prin degajarea diverselor straturi lingvistice suprapuse,
"sedimentate" în decursul timpului. Se poate merge, astfel, pe verticală, "pînă la limba de bază" 3, încercindu-se să se identifice şi cauzele care au determinat configuraţia lingvistică actuală pe un anumit
teritoriu. In felul acesta, cercetarea lingvistică este mult aprofundată.
Acestui mod dea proceda i s-a dat, după cum se ştie, numele de "geologie lingvistică" sau de "studiul str atiqrefic" al limbajului. Pentru
limba română" datorită absenţei ştirilor istorice timp de mai multe
secole şi din cauza apariţiei tîrzii a textelor scrise, metoda "ge010giei lingvistice" capătă o importanţă mult mai mare decît este cazul
cu celelalte limbi romanice. ALături de Puscariu, faptul a fost scos
în relief şi de o serie de lingvişti străini de renume, cum sînt K. .Iaberg. E. Gamillscheq, C. Reichenkron şi alţii, duqă apariţia primelor
volume din ALR. Ultimii doi, analizînd numeroase hărţi ale ALR, au
ajuns la concluzii fundamentale cu privire la continuitatea populaţiei
romanizate la nord de Dunăre, la configuraţia dialectală în epoca de
formare a limbii şi poporului român, la raporturile linqvlstice ale limbii române cu alte limbi în această, rperioadă atît de puţin cunoscută
din istoria limbii noastre. Chiar lucrarea amintită a lui C. Weigand,
de proporţii mult mai restrînse faţă de ALR, a constituit un instrument de lucru deosebit de util în chestiunea de care ne ocupăm, Se
ştie că o mare parte din materialul lingvistic, mai ales de natură Ionetică, pe care se sprijină argumentările lui A. Philippide din Originea
Românilor, provine dhl ',:lJm,QISHJ1llni
G. \Ve'llgl8trJ\CL
Este neîndoios, aşadar, că noile at1ase regionale româneşti, datorită densităţii mult mai mari a reţelei de puncte ancheta te, se vor
dovedi şi mai utile în elucidarea acestei importante chestiuni.
3 1. Iordan.op, cii., p, 160.
BDD-A1523 © 1970 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.171.220 (2023-01-09 07:48:28 UTC)

VASILE
ARVINTE

4

2. Una din problemele insuficient studiate ale dialectologiei româneşti, În care- gleograiia lilI1gV'ÎSi!:,j.lc!ăe<s:t
chemetă să-şi SPUIT1,ă
um cuvînt
hotărîtor, este aceea Ci arnesteculul de qraiuri. ca urmare a dislocărilor de populaţie. Intr-adevăr, spre deosebire de alte teritorii romanicc,
cu o viaţă orăşenească. mai dezvoltată şi cu asezărâ rurale vechi şi
mult mai statornice, pe teritoriul dacorornân, mai cu seamă în zonele
8X1tr,aloa1rptad:iIClede·
d,ea[ şi 'de >(umipi'e,
,din ea'uz,e asupra dLIIOIra
nu ip'utem
insista acum, au avut loc, în mai multe rînduri, şi pînă, aproape ele
zilele .noastre, numeroase deplasări dintr-o reqiune într-alta, "foiri"
de sate .. FaPhll a avut repercusiuni însemnate-şi pe plan lingvistic,
determinind caparltia mnor zone restrînse cu grai .eterogen în cadrul
unor mape lingvistice întinse şi relativ unifare, .Peisajul lingvistic"
(Sprechlaadschaft) al acestor regiuni, în ciuda unor nivelări survenite
Între timp, se dovedeşte a fi, la o analiză mai profundă, mult mai
variat, .cu conditia. ca reţeaua de puncte cercetate să fie cit mai
deasă, Este meritul lui G. Ivănescu, in lucrarea Problemele capitale
ale vechii române literare, şi în alte studii, de a fi pus la contribuţie
datele ALR In elucidarea oriqinii unor qraiurt locale dacoromânesti,
Problema fusese -întrevăzută şi de E. Gamillscheq, Die Mundo.rt von
Şerbtineştj-Titujeşti. Ea fătnîne una dintre sarcinile fundamentale ale
dlalectoloqlel-românesti, prezentînd interes nu numai pentru Iinqvisti.
ci şi pentru' elnografi,folcloriştL istorici şi demografi. Pentru a sublinia Încă. o dată importanţa ei, vom aminti aici faptul că anchetele
întreprinse pînă .ln prezent pentru Aiiasut lingvistic al Moldovei şi
Bucovinei (ALMB),despre care vom vorbi mai departe, au dus la descoperirea în centrul Moldovei, pe valea superioară a Bîrladului şi pe
cea a Vasluieţului, a unor qraiuri cu trăsături ardeleneşti de nord,
eventual bucovinene. Ponetisme i.ca lapce, irace (cu dentalele africatizete] , apoi palatalizarea lablalelor în faza caracterlstică qraiurllor
ardeleneşti ..denord, în .qonere un inventar al fonemelor diferit de
cl al. graiului ..moldovenesc, precum şi numeroase fapte de natură
lexicală, nu lasă nici o urmă de îndoială ·că ne aflăm în faţa unor
insule lingvistice a căror vechime nu poate fi prea mare. in acest
Sens vorbesc şi: diferenţele de port, obiceiuri, tradiţii, creaţii Iolclorice.r.Procesul de nivelare linqvistîcă este în curs de desfăşurare, dar
mersul său este încă foarte lent. Este aproape sigur că aceste aşezări
au fost întemeiate. cu oameni veniţi din Bucovina sau din nord-estul
Transilvi;lIlii, la sfîrşitul secolului al XVIJI-Iea şi începutul celui următor. Un alt exemplu îl constituie qraiurile de tip muntenesc din Ţinutul Vrancei şi de pe Valea Trotusului (Soveja, Caşin şi. alte puncte).
Si aiC'i, cu toale că. transnantarea a avut loc în urmă cu mai bine
de trei sute de ani. din vremea lui Matei Basarab şi a lui Vasile Lupu,
structura fonologicăJ, morfologică şi multe partic11larităţi s-au păstrat
cu deosebită îndărătnicie, într-un amestec de graiuri care merită, toată
atenţia dialecto!0gilor. Exemplele pot fi cu uşurinţă! înmulţite, MuHe
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sate din regiunea muntoasă şi subcarpatică a Moldovei s-au întemeiat cu oameni veniţi de peste munţi sau au sporit numeric prin asemenea adausuri, Pe de altă parte, numeroşi locuitori ai unor sate din
zona deluroasă şi de cimpio il aceleiaşi provincii se ană aici pentru
că părinţii sau bunicii lor, originari de sub munte, au primit sau au
cumpărat pămînt în aceste reqiuni agricole cu o populaţie mai rară.
Un proces similar a avut Iad în tot cursul evului mediu; el este, însă,
cu siguranţă, anterior Întemeierii statului feudal moldovenesc şi se
încadrează în problema mult mai vastă, cu implicaţii linqvistice şi
istorice deosebit de importante, a originii şi dituziunii pe arii atît de
Întinse a graiului moldovenesc.
Dialectoloqia poate contribui substanţial la elucidarea unor asemenea probleme, sau a altora adiacente, cum este aceea a absorbiri i
unor enclave Iinqvistice şi etnice eterogene, proces în urma căruia
toponimia, antroponimia şi chiar graiul moldovenesc ]11ansamblul lui
au căpătat unele dintre principalele lor tr ăsături caracteristice. Fenomenul bilinqvismului poate fi surprins şi pînă astăzi în multe localităţi din Moldova.
In ciuda opiniei unora că probleme de felul celor discutate pînă
acum ar fi extrallnqvisticevoonslder ăm că eIe nu pot fi ocolite de cei
care se ocupă de istoria limbii române şi a dialeotelor ei, fie numai
şi pentru motivul că: în această. formă ele se pun numai la noi. Noile
atlase regionale româneşti vor constitui. cu slquranţă, una dintre cele
mai de seamă surse ale studiilor viitoare, referitoare la cele mai
variate şi importante probleme pe care le ridică cercetarea, sub toate
aspectele, a limbii naţionale,
.1
AtlasuI lingvistic al Moldovei şi Bucovinei (ALMB), la care
lucrează în prezent un colectiv de dialectoloqi din Iaşi, se integrează
şi el acestui cîmp larg de preocupări. Reprezentînd unul din cele
şapte atlase re'lionale ale teritoriului dacor omân (la (Iare se adauqă cel
al dialectelor româneşti din Peninsula Balcanică), ALMB este conceput
ca parte integrantă. a Noului atlas lingvistic român, pe regiuni, operă
ştiinţifică de interes naţional, la care sînt anqajate, de mai mulţi ani,
colective de cercetători din Bucureşti, Cluj. Iaşi şi Timişoara. Ca şi
alte atlase regionale, în primul rînd cele ale Unor teritorii ele limbi
romanice, atlasele regionale româneşti vor prezenta, faţă de vlucrările
similare din trecut, un mare avantaj: o mare densitate a reţelei ele
puncte anchetato.
Cu toate că, după cum se stie, unităţile de qrai nu coincid pe teritoriul dacoromân cu limitele provlnciilor istorice, s-a convenit ca
zonele repartizate fiecărui atlas regional să respecte, în genere, aceste
graniţe. Vom avea, prin urmare, un atlas lingvistic al Olteniei (două
volume de hărţi, un volum de texte şi un 9losar dialectul au şi apăIBDD-A1523 © 1970 Editura Academiei
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rut), unul al Maramureşului (primul volum de hărţi a apărut), apoi un
atlas al Crisanei, altul al Transilvaniei, un altul al Banatului, apoi
unul al Munteniei şi Dobrogei şi, in sfirsit, atlasul Moldovei şi Bucovinei. La baza lucrării a stat ideea de a prezenta fapte de limbă comparabile atît intre cele mai diverse qraluri şi dialecte româneşti, cît şi
între stadiul actual al acestor qraiuri şi cel din vremea cind a fost
alcătuit vechiul Atlas condus ele S. Puşcariu. Primul aspect, care asigură unitatea lucrării, se realizează prin folosirea obligatorie de către
toţi anchetatorii din toate centrele a aceluiaşi chestionar. Mai mult
încă, pentru obţinerea unor răspunsuri comparabile, marea majoritate
a întrebărllor au fost integral formulate, anchetatorii fiind datori să
le adreseze ca atare celor pe care îi folosesc drept informatori. Cit
priveşte compararea cu materialul din vechiul atlas, ea este asigurată
prin includerea în reţeaua nouă a tuturor punctelor anchetate de S.
Pop şi E. Petrovici. In funcţie de acestea şi de necesitatea realizării
unei retele de puncte uniforme, au fost incluse şi localrtăti studiate
de C. Weigand.
Metoda de lucru a anchetatorilor Atlasului lingvistic al ]Vlo1dovei
şi Bucovinei nu diferă de cea folosită în alcătuirea celorialte atlase
regionale româneşti. In ultimă analiză, ea o continuă, cu unele îmbunătăţiri, pe cea preconizată de S. Puscariu şi aplicată de E. Petrovici
şi S. Pop în atlasele 10f, pe linia unei tradiţii care îi conferă, qeoqraHei lingvistice româneşti nota ei de originalitate în cadrul lucrărilor
similare dedicate altor teritorii romanice.
Intrucit întreaga problematică legată ele alcărutrea Noului AtIas
lingvistic român, pe regiuni a fost abordată şi discutată în numeroase
studii, referate, sau recenzii asupra volumelor deja apărute, 4 nu ne
4 il. Caxacu,Le nouve/Atlas linquistiqueroumcm,I. L'Oltenie,Ptincipesd'claboralion; rintcunetanonde quelouescartes In .Revue roumaincde Iinqnlstique",
XI. 1966,p. 1 şi unn.; id., Studiide âiuiectotoqieromdnCl,
Bucureşti1966,p. 57 şi
urrn.j D. Macrea, Les a/las ltnquistiouesteqiotuiuxroummns,în .Revue roumaine
de linquistrque",
X 1965.nr. 1-3, p. 205şi urrn.i EmilPetrovlci,LesnouvecuxAtJas
linqt).siiqucs
de 10 Romaniaorienţcl«,în "Ades du colloque'internationalde civilisution.litteratureset lanquesrornnnes",Bucarest, 14-27 septernbre1959,p. 183şi
urrn.j A. Rosetti.Le Nouvel atltis linquistiqueroumainel le Traile d'histoitede la
latiqnemumamc.în .Ades du X-e Congresinternationalde Ilnquistiqueel de phi1010gleromanes",Strasbourg,1962,torn.,III, P. 853 şi urm.; T. Teaha, Despre
Chestiona
mi NouluiaUnslingvisticroman (NALR),tn .Foneticăşi dialectolo\jie",
V, Bucureşti1963,p. 109şi urm.; id., DespreAtlasuJlingvistical Olteniei,tn .Limba
romi\nă",XIV 1965,nr. 3, p. cl51şi urm.i nr. 5, p. 609şi urm.; Atlasullingvistical
Oltenieiil fost Hcenzatde 1·T.MiMescu,In SCL,XVIII,1967,nr. 6, p. 677-1378,
G.
Brîncuş,In .Limbaromână"XVIII,1969,nr. 1, p. 935,!. Ml1'rii,
In CL.XIII,196B,nr.2,
p. 367·3fj8,I. Florca.în "Anuarde lingvisticăşi istorie literară",XX, laşi, 1969,
p. 252--256.Atlllsuilingvistical ?viaramureşului,
de R. Todoran,în CL, XIV, 1969,
nr. 2, p. 352··-:353.
Culegereade Texte diaJec!ClJe.
OlteniaII fost recenzată de G.
Brincuş,in .Umbaromână".XVIII,1969,nr. 2, p. 185-188,RuxandraPană,tn SCL
XIX,1968,nr. 3, p. 340--343.1. Mării,în CL,XIII,1968,nr. 1, p. 134--136,iar Glo·
şar dialectal.Ollenia,de 1. Mării în eL, XIII, 1968,nr. 2, p. 367--368.
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rămîne decît să prezentăm pe scurt situaţia actuală a lucrărilor pentru alcătuirea Attasutui lingvistic al Moldovei ,şi Bucovinei.
In stadiul de pregătire au fost efectuets mai multe anchete de
probă, care au 'avut drept obiectiv însuşirea şi stăpînirea la perfecţie
de către anchetatori a transcrlerli fonetice, o dată, cu familiarizarea
acestora cu diferitele variante ale qraiurilor populare din această.
parte a ţării şi deprinderea modalitătilor celor mai adecvate de a
conduce o asemenea anchetă. Intre anii 1966-1968 au avut loc 19
anchete de probă în tot atitea localităţi din judeţele Iaşi, Suceava,
Bacău, Botoşani, Neamţ şi Galaţi, la care au luat parte toţi cei cinci
anchetatori ai ALMB. Este vorba, în afară de sernnatarul acestor rînduri, de Stelian Dumistrăcel, cercetător principal Ia Centrul de lingvistică, istorie literară şi folclor din Iaşi, Ion Nulă şi Ion Florea, cercetători la acelaşi institui, şi Adrian Turculeţ asistent la catedra de
limba română a Universităţii din Iaşi. Pentru asigurarea omcqenitătii
în ce priveşte metoda de lucru, unii membri ai sectorului nostru de
dialeotoloqie au participat şi la
citeva anchete
efectuate de
dialectoloqil din Cluj şi Bucureşti pentru atleselo Transilvaniei şi al
Olteniei. Către sflrşitul perioadei de pregătire, s-a trecut la efectuarea
de anchete definitive de către fiecare cercetător în parte, asistat însă
de toţi ceilalţi membri ai colectivului.
Reţ,elcmaALMiBcuprinde un număr de 21O puncte, re:lţăde cel e
numai 10 puncte pentru acelaşi teritoriu din ALR II (Petrovici) şi 47
de puncte din ALR I (S. Pop). Prin urmare, la cele 57 de puncte ale
vechiului atlas, se adaugă acum un număr de 153 de puncte noi, ceea
ce prezintă un avantaj cu totul remarcabil pentru studiile viitoare asupra acestor graiurî. in mai multe cazuri, au fost incluse şi localităţi
anchetate de Gustav Weigand. Punctele din reţeapa ALMB sînt numerotate ICUoif,renitfie 461-,570, illicrriUsiv.
.
Teritoriul Moldovei şi Bucovinei a fost împărţit în cinci zone,
fiecare anchetator avindu-şi zona sa de cercetare, întocmai ca în
cazul Atlasului lingvistic al Oltenlei. .Pornind de la nord spre sud,
repartiţia zonelor pe colaboratori este urrnătoarea : Bucovina este
anchetată de Adrian Turculet , Nordul Moldovei, intre Siret şi Valea
Prutului, pînă la sud de Iaşi, aşadar întreaga Cîmpie ai Moldovei, intră
în obliqatie ,llulIon Nuţă i bazinul Bistriţei şi al Trotusului, la care se
adaugă cîteva localităţi de la răsărit de Siret, alcătuiesc zona în care
lucrează Ion Plorea , reqiunea icunoscută sub numele de Podişul Central Moldovenesc, cu bazinul superior şi mijlociu al Bţrladulul, pînă
la Prut, iar la sud pînă aproape de limitele judeţului Galaţi, constituie
zona care i-a revenit scrnnatarului acestor rînduri; în sfîrşit, partea
de sud a Moldovei, din Munţii Vrancei pînă, la Valea Prutului, iar la
sud, pînă la Milcov şi Siret, intră în atribuţia lui Stelian Durnistrăcel.
În T'e,ailiizalrea
,aio8:slileli
,împărţ'iri au flOls:taViube
Îln vedere, lin p([limu,l
rîn/el,!c'fi'tleni.i
de il1latitllră
1!i:nglVis'tikă.
Aoasteaou iolSltIllualteiilnconsideraţie
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şi in ce priveşte densitatea reţelei de punctaanchetate, care este mai
mare în zona de nord-vest, adică în Bucovina, pentru considerentul
că graiurile de aici prezintă, după cum se ştie, o varietate remarcabilă, precum şi in regiunea din sudul Moldovei, unde problema interterentei dintre graiul moldovenesc şi cel muntenesc impunea de la
sine o 'astfel de procedare. S-a tinut, totodată, seama şi de marile unităţi geografice care se conturează pe teritoriul studiat: Cîmpia Moldovei (cu Depresiunea .Iijiei]. Podişul Central Moldovenesc cu batinul Bîrladului, bazinul Bistritei şi cel al Trotoşului, deşi nu întotdeauna
putem vorbi de o concordanţă între acestea şi unitatile de grai.
Fiecare anchetator este în acelaşi timp şi autor. In afară de efectuarea anchetelor pe teren, fiecare trebuie să lucreze la cartografierea
materialului adunat din zona respectivă. Ca şi la celelalte atlase regionale, ancheta pe bază de chestionar este însoţită şi de adunarea, din
toate punctele studiate, de texte dialectale pe bandă de. magnetofon.
Acestea sînt selectate şi transcrise fonetic, în vederea pubiicărtt unor
volume de t.exte, care să faciliteze studierea problemelor de sintaxă a
qraiurilor populare, Această operaţie a şi început să fie efectual:i'i ele
fiecare anchetator In parte, iar în cadrul Sectorului de dialectoloqie
al Centrului de lingvistică din Iaşi cercetătoarea Doina Hreapcă a
trecut la transcrierea materialului adunat. Benzile de magnetofon se
păstrează în arhiva fonogramică a Centrului.
Pe lîngă volumul de texte, ALMB va fi însoţit şi de un glosar
dialectal, Întocmai ca şi celelalte atlass reqionale româneşti. cuprinzînd fie termeni nelnreqistraţi în lucrările existente de lexicoqrafie,
fie cuvinte cu sensuri noi fală de cele cunoscute, cu forme care
merită a fi consemnate. sau pur şi simplu cuvinte despre a căror arie
de răspîndire nu se ştia că include şi Moldova sau Bucovina.
Sub latura etnoqrafică, avută parţial în vedere de autorii chestionarului, fiecare anchetator trebuie să realizeze fotografii sau schiţe
ale unor obiecte sau unelte caracteristice satului sau zonei în care se
desfâş5ară ancheta. Pentru aceasta, precum şi pentru realizarea înr eqistrărilo« dle texlbedi:alle1cta!I'e,
cQlleJCltivul
,are la diJspoz,it1eşli'Un Iehrri;
dan ampersoana il·uiC. Isoveamu.
P!fJimeil.e
'dGllciheltede:Hnill:iive
iau fost reailriz·a,te,
ourn s-a dlră1tat,încă
de la finele anului 1967. Ele s-au înmulţit In cursul .anului următor.
pe măsură ce unii anchetatori mai tineri au ajuns în situaţia de a stăpîni toate datele necesare unei '8CtivităJţiatît de complexe şi pline de
ră:spu.ncle:r,e.şrt'iimiţifioă.
In :momerl'lJu!l
de ;f,a4ă(septernonie, 1970),avem reaIizete un număr de 120 !a:n,ch\:lto
defiln!itiv,e,,oeo.aoe repr,ez'iJ1Ităpeis:ie
jumătate din totalul punctelor din reţea. Intentia vnoastră este de a
termima această primă ,eitalpăa h.lIC'f:ă:r.ii
în decursul anudui 1972. Pentru
a asigura unitatea lucrării sub aspectul metodei de lucru, al transcrierii fonetice, membrii colectivului de anchetatori se întllnesc periodi·e,
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de regulă după efectuarea fiecărei noi anchete, şi analizează rezultatele obţinute sau fenomenele caracteristice graiului din punctul
studiat.
L'ATLAS
LINCUXSTlQUE
DELA.MOLDAVIE
IT DELA BUCOVINE
RESUME
Apresun" succinctcpn;senl.aUon
de quclquosaspvc.tsconcernantla valeur
scientifiquctoujourssctuel!edes atles Iinquistiques,
nationauxou rc(!ionaux,
l'uutcur
s'occupede la manieredont ou a prepare les travaur en vuc dclaborer l'Atinslinquisticuede la Moldavieei de la Bucov
iue, partie intcqrantedu NouvclAUaslivuţutstioueronrnainpar regions.
Jusqu'apresentles cinq chcrcheursont amassedu rnaterieu eu parcourent
plus de la moiticdes pointsdu reseau,s'clcvantil un nombre total de 210.
Mothodede travail avec ceux qui ont fournides renseiqncments,transcription
phonctique,enreqistrernent
des textes dialectaux,photos,priscs de quelquesobjets
d'Intoretethnographique,
tout a etc rculiseconforrnernent
aur principesqui se trouvent 111] base des autres atlas linguistiquesreqionauxroumains.
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