VLADCOJOCARU
În studiul intitulatFaze i'npopularea ţărilor româneşti(Cuprilejul unei hărţi
statistice vechi descoperite in ultimultimpi, George Vâlsan subliniazăfaptul că,
până în secolul al XVIII-lea,hărţile referitoare la ţările româneşti sunt adevărate
monstruozităţi,atât cartografice,cât şi lingvistice.Începând Însă cu acest secol,
adaugă el, hărţile devin, măcar parţial, adevărate documente geografice'
precizia lor tot mai mare, prin informaţiiletot mai bogate, dar şi prin fidelitatea
înregistrăriidenumirilor.Referindu-sela hărţile anexate,la traducerea lui
Cantemir' şi mai ales la volumullui Del Chiaro(începutufsecoluluial
autorul studiului scoate în evidenţă, cu tot conturul lor diform, meritul
a
transcriemai exact numelelocalităţilor."Probabilacestea sunt primelehărţi lucrate
după indicaţiuni partearomânilor",apreciazăe15.
Spre sfârşitulsecoluluial XVUI-J.ea,
ruşii şi austriecii,datorită interesuluilor
crescând pentru aceste locuri vizate spre a fi anexate, încep să lucreze şi ei hărţi
'întemeiatepe observaţiiproprii asupra ţărilor româneşti.În timpul războaielorcu
Poarta Otomană,Marile State Majoreaustriacşi rus au iniţiat "ridicMeaîn plan" a
Moldoveişi a Ţării Româneşti.
i
între anii 1764 şi 1787, Statul Major austriac execută hărţi ale ţărilor
imperiu-- aşa-numitelehărţi iosefine (iniţiatede viitorul împărat Iosif al Il-leaj s-,
ridicărileacestorafiind realizatepe terenoHarta generaluluiFriedrichWilhelmvon
Bawr", intitulată Carle de la Moldavie,pour servir (l I'histoire militaire de la
guerre entre les Russeset les Turcs,Amsterdam,1781,ridicatăîntre anii 1768şi 1
1În "Buletinul
Societăţii
RegaleRomânede Geografie",
anulXXXIII,nr. 1 şi 2, 1912,
p.200şi
urm,
2
Vi1lsan.op.
cit.,p.205.
J Estevorbadeediţiagermană
a luiHusching
din1769J'770laDescrierea
Moldovei,
careare
msaanexatădoaro schiţă.Maiînainte,în 1737,aparusela Amsterdam
HartaMoldovei,
după
originalul
dusdeAntiohCantemir
laParis.
-1A.MariadelChiaro.
IstoriadelleRevoluzioni
deltaValachia,
Bucureşti,
1923(traducere
de
C.Cristian).
5George
Vâlsan,op.cit.,p.206.
(,Inginermilitar(general
Jnl773)dinarmataluiRumeantev,
născutIn Germania,
darplecat
ulterior
dinarmataaustriacă
Înserviciul
Rusiei.
AUL,1.xr.n. XLIII,2002-·2003,Bucureşti,
p. l03-117
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deşi este considerată din punct de vedere tehnic mult inferioară hărţilor iosefine,
rămâne, prin informaţiile oferite, un document de mare valoare pentru trecutul
Moldovei, în primul rând în ceea ce priveşte identificarea vechilor
dispărute.
Acelaşi lucru îl putem afirma şi despre harta rusă de la 1835, Karta teaţra
voiniv Evrope 1828 i 1829godov, scara 1: 420 000, Petersburg,1
începutăîn
1828 şi terminată înainte de 1831, căreia George Vâlsan îi atribuie, iarăşi,
calificativul "preţios documentgeografic [...J pentru studierea distribuţiuniişi
mişcăriipopulaţiuniiîn ţările româneşti'",aceastăhartă realizândşi prima statistică
geografică serioasă de la noi. Luând însă în considerare modul de culegere a
materialuluişi de intocmire a hărţilor, ne punem întrebareadacă aceste hărţi sunt
numai documentegeograficeşi istorice,
Astfel, Bawr ne dă informaţii asupra activităţii sale cartografice şi asupra
şederii sale in Ţările Române in memoriul intitulat Memoires historiques et
geographiques sur la Valachieavec un Prospectus d'un Atlas Geographiqueet
Militaire, Frankfortet Leipsic, 1778.Lucrareaa apărut şi in ediţia din 1781a cărţii
lui Jean Louis Carra, Histoire de la Moldavieei de la Valachie8•Vom cita un
fragmentrelevantîn ceea ce priveştemodalitateade realizarea lucrăriişi progresul
llrlm,ritÎn mod deliberatdin acest punct de vedere: "Am învăţat, prin propria mea
esperienţă, cât sân' de neperfecteşi pline de greşeli hartele relaţiile ce avem
locurile car' au slujit de teatru răsboiuluide faţă; prin urmaream intreprins
opera ce prezentpublicului,şi in care m-am căsnit a perfecţionaşi a îndreptaceea
ce alţi geografi sau au neglijat, sau au făcut rău. Lăcuirea mea intr-acesteţări [...]
mi-au inlesnit mijloacelela aceasta.Am pus de s-au ardicat în privinţaaceasta
către nişte ofiţeri de stat
nişte harte atât de drepte şi esakte,precât m-au ertat
tulburările răsboiului; şi spre a constata esactitatea Jar, le-am confrontat cu
desluşiriledate de administratoriisau ispravnicii
ţinut'".
Remarcăm faptul că Bawr era preocupat de
muncii sale, şi
aceasta nu numai în ceea ce
partea geograficăşi cartograficăa ei, ci şi
retentor la autenticitateadenumirilorculese: "numele locurilors-au tradus precât
s-a
conformcu sunetullimbeiţării"lO,Acestecitate, ca şi multe altele din
memoriullui
1,ne sugereazăposibilitateaca denumirile
să aibă un
autenticitate mare decât s-ar putea crede
moment.
halta rusă din 1835 a fost lucrată de o
armată
touozrati şi cartografipe
cum aflăm
cartea C. Giurescu,in
VâJsan,op.
cit.,p,212.
8 Cf traducerea
românească
a lui N. T. Orăşeanu,
IstoriaMoldaviei
şi a României
de
M.Cana,Bucureşti,
1857.
Ibidem.
p. 161·162.
10Ibidem,
p. 164.
II"Locuitorii
ţăriim-auasigurat
că...", jl. 171;,,[
...] euamgăsitmunţiiîngeneral
maipopulaţi
decâtcâmpiile",
p. 174.Acesteformulări
trădează
uncontact
directal luiBawrcuteritoriul
cuprins
în
hartasa.
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care este
icat materialul
din hartă':',
o
ca fiind
hartă serioasă a ţărilor noastre, modernă în toată
cuvântului,
Ridicările hărţii au fost realizate o
de ofiţeri,
completat
de o altă echipă de gravori ai planşelorŞ1de una de scriitori ai slovelor şi crtrelor
in munca lor din teren, echipele cereau ca ajutor de la
un "cinovnic."
priceput
care "să
să
catagrafiedupă forma ce să cere,,13,
şi un
de limbă rusă. Alături de forme populare, remarcă
Giurescu,
apar şi
din condicilevistierieişi de la isprăvnicii".
Şi totuşi, în pofida culegeriiatente a materialuluitoponimiepentru cele două
hărţi, există
mai multe ori dificultăţifoarte mari în descifrareacorectă a
numelor.
că densitateaacestora
în mod semnificativ,"începândcu
harta lui Dimitrie
- consideratprecursoral geografieimodernel5,Citând
din nou din Memoriilelui
care ne spune că "numele locurilor s-au tradus
precât s-a putut mai conformcu sunetul Iimbei
, am putea afirma că această
încercare fi realizatorilorhărţilor nu a avut succes, cu alte
că nu prea "s-a
putut" realiza o radicgrafiere cât mai exactă il locurilor în Ctea ce priveşte
corectitudineadenumirilor.
Dificultăţile de înţelegere a nomenclaturiiînregistrate pe o hartă au fost
mărturisitede mai mult timp. De pildă, C. Giurescu,referindu-sela harta rusă,
ceea ee priveşte transcrierea numelor topice, asemenea erori sânt
curentein
hartă mai dezvoltată;ele se daroresc celui care a cules numele,
deci ofiţeruluitopografcare a auzit
sau a
greşit, grayomluicare
Citranscris greşit un nume corect însemnat?". Dificultatea identificarecorectă a
locului
intermediul numelor creşte, uneori, din cauza imp.rfecţîunilor
topografice. Menţionămcâteva dintre aprecierilelui Nicolae Docanasupra hărţii
lui Bawr,
grafică este bună, dar ca documentde
militariiharta
are "lipsuri enorme", Figura hărţii este
în sensul
proporţiile şi
sunt
a corespunde cu cele
de
topozranc, nu este lucrată
dealurile sunt prea
doar
pentru "ornament", regiuneamuntoasăeste neglijata.Dunărea este "prea
. zona
.r' • Rem·18.
cu
este greşrtă
- GaraţrJ2C C.Giurescu,
Principatele
române
la
secolului
XIXConstatări
istorice,
geograţice,
economice
şi statistice
pe temeiul rusedin1835,Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică,
1957,
13Ibidem,
p,21-22.
14Ibidem,
p.25,
15Cf V. Mihăilescu,
V.
Dimitrie
Cantemir,
precursor
al
moderne30()
deanidela naştere,în "Studiişicercetări
de
şigeografie",
scriaGeografie,
nr.2,
1.XX,1973,p. 166-173,
16Vezinota10.
17C.C.Giurescu,
op.cit.,p.27.
18Nicolae
Docan,
Memoriu
desprelucrările
canografice
privitoare
la războiul
din1787--1791,
extras
din"Analele
Academiei
Române",
Memoriile
secţiunii
istorice,
scriaH,t, XXXIV,
1912,
p.20.
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Numai simpla rememorarea unor asemeneaconsideraţiiar putea descuraja
orice efort de interpretarelingvisticăa acestorhărţi.
In ciuda greşelilorîncă
numeroase,harta lui Bawr rămâne, după George Vâlsan, "Întâia noastră hartă de
seamă şi multe compilări ulterioare, chiar austriace, o iau neapărat ca bază"19,
remarcându-se, de asemenea, şi "meritul de a
mai exact numirile
localităţilor" o cuantificareîncă nu ştim cât de încurajatoare.
Ceea ce ne-a interesatpe noi aici nu au fost atât metodelemai mult sau
puţinştiinţificede realizarea hărţii lui Bawr(a doua
a secoluluial XVIII-lea)
şi a celei ruseşti din 1828-,1830,cât mai ales problema înregistrării denumirilor
geograficedin spaţiulromânesc.AInîncercatsă.dăm o interpretarecât mai exactă a
formelor notate în alfabet latin, respectiv rusesc, dar de ,,0 mână", sau, mai bine
zis, aşa cum au fost perceputede o urechestrăinii
Problemacare se ridică este aceea a notării de către cartografulstrăin a unor
nume necunoscutepentru el şi, deseori,mai greu incadratÎn propriulsău sistem
lingvistic, fonetic sau gramatical. Discutând despre eforturile germanizării în
toponimia Bucovinei, Dragoş Moldovanu remarcase "dificultăţile de percepţie
fonetică şi de echivalaregraficăa acesteitoponirniiîn alfabetulgerman [...] pentru
coloniştii Bucovinei [...]. în pofida eforturilor de aproximare fonetică ale
administraţiei austriece, deformarea nomenclaturii geografice româneşti a fost
masivă, multe nume ajungând să fie de nerecunoscut.Cine şi-ar putea da seama,
dacă nu este un om al locului, că satele Undipopie(Undipopa),[...] Preditul [...]
Il')opu,
.. ,,'"
r .]lira
D 'id.etui.
,. 1';",20
sun,t de
. e Jap,t [Ţ
;nghi.1U.
.
Şi în halta lui Bawr ne confruntăm cu adevărate curiozităţi lingvistice,
unele, după cum se va vedea, descifrabiletotuşi până în cele mai mici amănunte,
precum Aweischany, Gogeschti, Scherteschti, Uteschani, Jerschenos, Abischa,
Moschereschti,Roposcharu,Mosescheni,Buceni, Oseleschti,Boseschti,Chelesa,
Gosu,Burschuana,11'1.
Rosala,Koteschene,Goseschti,Kota Findeschti,Tumbikany,
Retischane,Untin,Stringa, Matijeschy.Cât despre exempleledin harta rusă, dacă
ne mai lăsăm furaţi şi de adnotările uneori fanteziste ale lui C. C. Giurescu,
ajungem aparent din nou Ia acele "monstruozităţi"despre care vorbea George
Vâlsan referindu-se la cartografia anterioară secolului al xvm -lea: Gura
Baibaciului, Halipe, Hilogea, Masora Poeanii"; Roselo, Celmeosîi, Cotereaga,
Dejureni, Hemţeiti, Vintur", Sporveţ, Zemori, Gapoi, Golniciţii, Hotăreni,
Tidejeni,Basciuj-Movila",Ciorogana, Ianureni, Suri, Coacanii. Fimori, Poeana
19
Vâlsan,op.
cii.,p.207.
20Tezaurultoponimie
al României.
Moldova,voL 1. Repertoriul
istorical unitiiţi!or
administrativ-teritoriale.
17721988.Partea 1, Bucureşti,
EdituraAcadcmici
Românc,1991,
Introducere,
p,XXVII-XXVIII.
21C.C.Ciiurescu,
op.ci!.,p.213:"Măsura
l'OC311ii"'!
22Ibidem,
p.222:"Vânturi?
Nue înMDG",
comentează
autorul.
23Estelectura
luiGiurescu,
înhartăfiinddefaptBasciauj··Movîla,
adică"Movila
Baş-Ceauşului",
numelevechial satuluiMovileni,
comunaMovileni--Iaşi,
atestatşi prinaltesursc,cf.Repertoriul,
partea1,s.v.lvfovilenU4
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Glinoju", Golieasă Poeanoiu, Dagraşeni, Sprişeşti,
Husului,
.Bt,ICl,Ug,((,
Mosar,Salteni, Tuşeni,Şandoeni,Homiceni'",rt-tu".
Oprindu-ne la primul plan implicat în "descifrarea" numelor, trebuie să
menţionăm mai întâi posibilele erori de notare sau de gravare, deja relevate de
C. C. Giurescu supra). Iar Dragoş Moldovanu,vorbind despre dificultăţilede
interpretarea numelordin harta lui Bawr,menţioneazăşi "defonnareadenumirilor,
care [...1 este [...] rezultatul
transcrierii lor pe hartă, făcută
o persoană
care nu
limba română şi nu înţelegea
celor care au înregistrat
nomenclatura.,,28
Greşelile de gravare sau de notare se pot depista având în vedere alfabetul
chirilic sau cel rusesc care a stat la baza formelor din cele două
La Bawr
menţionăm,'in această ordine idei, Nimeschtipentru Miteştii (eu m pentru t),
Gulpuscheschtipentru Hulpăşeştii
păstrarea în alfabet latin a lui G rusesc),
SchrokinasFl[uss]
Ciotina
un r pentru i,
Kereteschtipentru
Cărsteştii (cu un e în locul lui KauschanipentruRăusenii
un K în loc de R)
etc. Asemeneaerori pot f identificateşi in harta rusă: Hanceni pentru Hălcenii,
Gordaneşti pentru Gorbăneştii,Cotereaga pentru Cotergacii (unde avem un e în
loc
g şi un g în loc de ci, ultima confuzie fiind uşor de înţeles la nivelul
grafemelor corespunzătoare sunetelor respective din alfabetul rusesc), Tuşeni
pentruHuşenii, TucupentruHucu (care ar fi fost scriseîn
cu asemănător
ca
în alfabetulrusesc, cu 7), O/eşti pentru Oşeştii, iarăşio confuziefacilă I'n
rusă între grafemelepentru t şi ş, ca şi cea Între G şi R (Goşieci
Roşiecii sau
GominipentruRomânii).
Greşelilede gravare se combină cu dificultăţilede notare
auzite,
lucru remarcat şi de D. Moldovanu in consideraţiile
problemelor
întâmpinatede administraţiaaustriacădin BucovinaÎn ceea ce priveşteechivalarea
1>'."."".-,,",
il toponimiei locale alfabetul german. În cazul lui Bbwr menţionămcă
ortografialimbii germanenu era pusă la punct, rămânândfluctuantăîncă până la
secolului al
Dificultăţilor de
amplificate în cazul
sunetelor inexistenteîn limba scribului,li se adaugă, în sfârşit, cele de auditie, de
perceperea sunetelorşi fi grupurilor sunete de către o
cu o altă bază de articulaţie,Greutatea a percepe
este amplificatăde
absenţa sensului denumirilor, facilitându-seastfel atracţia spre alte sunete din
sistemul fonologic al auditorului,
acustică a străinului este bruiată de
propriul sistem fonetic: sunetele inexistenteîn
sa sunt identificateeu acele
24Formă
refăcută
deGiurescu, într-onotădesubsol
recunoaşte
căInhartăestescrisGlinja.
AşaciteşteGiurescu,
deşiînhartă.
esteBugeei.
26Formă
refăcută
deGiurescu
dUp[i
unGomini
dinhartă,carereprezintă
defaptnumele
Românii,
27În
lin numemai românescla Giurescu,
dar, în realitate,în hartăestePerii,
reprezentând
unoiconim.
280,0.
cit.,j),XXII.

BDD-A1304 © 2002-2003 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.166.193.102 (2023-01-09 01:24:39 UTC)

108

VLADcmOCARU

G

sunete din propriul sistem fonetic cu care au în comun proprietăţi acustice,
diferenţareducându-se, regulă,la o singurătrăsăturădistinctivă'",
încrederea noastră în autenticitateaformelordin hartă
un sprijin, pe
observaţiilelui C. C.
sau mărturisirile
şi în observaţia
Dragoş Moldovanu:"deformarea
I'nmod
este mai puţin rezultatulunei
perceperiinexactea ansamblurilorsonore,,3o.Această
este întărită şi
acurateţeacu care au fost surprinseaspecte
româneştiîn
înregistratede cartografi! . Este consemnat, multe ori, articolul românesc:
Sasus pentru Sasul, Ţifol, Chirilu, Popiricu,
Chetrosul,Da vidul,
Chirligul, Corbul, Solonţul, Cornitul, Brazii, Chimpurili, Podurile,
Vadurile,Tochileli,Malurule,toate din harta rusă; Zipietul,Schalmoul,Nereschul,
la Bawr. Alteorigăsim consemnate
prepoziţionaleromâneşti:Latunsescht
La Tunseşti]la Bawr sau Ratuşi de la
Teişeoradi Vale,Cuzmeştii
Vale,Iuganii din Deal, Lavelenga La
in harta rusă. sfârşit, apar şi
forme genitivaleromâneşti:Fagului, Braieschtilor Fl[uss],Aliu Kiman, la Bawr;
Poiana Petri, Cot Cuzi, Cotul lui Ivan, Colţu
Poşta Bordeiu VechiIe-..fy;I"!l
PoştaBordel Vechi,de la Bordeaţ,in harta rusa.
Pornindde la aceste considerente,am puteaîncercao interpretarepost factum
a ceea ce se ascunde 'în spatele formeloroferite de aceste hărţi, cu profit pentru
dialectologiaromânească.Pentru a reconstituiîn totalitateforma româneascăde la
care s-a plecat, în operaţia de "descoperire"de sub multiple straturi a numelui
genuin,trebuie, mai întâi, să îndepărtămpe cel reprezentatde erori de înţelegerea
f"armei. ci'eja înregistrate
. ·1'
- In
li tenor, de eron. de gravare31[)
. _upa ce 1uam
considerareşi eventualelemodificăride adaptare morfologică,urmează interpretarea mai atentă a
astfel reconstituite,ţinând seama, data aceasta, de
implicareacelor doi factori prezenţi în procesul culegere şi de înregistrare a
către ,,0 ureche străină":audiţia, percepereadistorsionatădatorită
bruiajuluipropriuluisistemfonetic,şi notarea, redareagraficiiZiunor sunetestrăine,
folosind
alfabet.
O
a
erorilorde audiţie,de
şi de
a unui sunet
apropiat ca
fizico-acusticeo constituierP11}llr(>
rom. f
u,
atât la Bawr (care ar avea scuza că. nu
in alfabetulgerman o combinaţiegraficăpentru acest sunet),cât şi în harta
acest ultim fapt pledând pentru ideea că "impresiaacustică"a avut un rol În
stabilireaformeifinale a denurnirilor.Menţionămtotuşi că, uneori,putem surprinde
nt'1f'nn1-unui fenomen
românescîn asemeneaexemple.Aceastăsubstituire
29SextilPuşcariu,
InLimbaromână,vol,II.Rostirea,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
1959,cap.Sistemul
foneticindigen
şi rostirilestrăine,p, ]96.,faceurmătoarea
observaţie:
"sunetele
străinenusuntreproduse,
ciÎnlocuite
prinsunetemaimultsaumai.puţinasemănătoare
dinfonetisrnul
indigen,
chiarşieleindivizi
carevorbesc
curenta doualimbă"
..
30Vezinota20.
31Înhartarusă:Saltenipentru
Tocali
pentruTochile
etc.
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pentru redarea(aproximativă
o asimilare pe terenul limbii ,.n'rntnp
Mînjeştii, Budelita pentru Bîdiliţa,
Hîrtopul, .\'{;lnfJWfr?ni
apare un o pentru ii,
tot o labializare,însă a lui ă de data
Acest
fenomen, al "impresiei" lăsate de rom, i,
ca u, este întărit şi de situaţia
a
U
Î, deci ca un Lidelabializat:

recmroc, a rom.
i'n care, pentru
pe, lângă timbrul
a fost închipuităşi o
pe când Îl}redarea prin Botescnti
Bogheştii,tot la
nu s-a perceputocluziunea,ci numai
dacă rom. Puţul Olarului apare in
rusă ca
l'f':11::lI'P:.l
determinantului
in loc de Olarului rlnvnr1(,,,t,
faptul că
două lichide (laterala 1 şi
r) s-au suprapus în percepţia auditorului,
nediferenţiindu-se
una alta, fapt ce a dus la o simplificare: primaparte a
deterrninantului.
suprapunerea lichideloro
şi în tOl'm:r1j,l(i!.Yc!lOllrz,lplll
pentru Chiciorul
intre r de la
şi 1subsecvent.
Influentasistemuluifoneticpropriu,
exact a cepnncenjot articulatorii,se
simţită şi în faptul că rom. Mlenăuţiieste
la Bawr prin Minauzt]
Mlenauţa din harta rusă), expresie a
pentru un german
combinaţiade consoane ml, inexistentăÎn limba sa. Aşadar, nu
din formele întâlnite în cele două hărţi
fi
drept o
că avem şi erori de un alt tip, care trădează, în acelaşi
un contact cu forma româneascăautentică,dar şi un efort notare a ceea ce
se crede că s-a perceput
Trebuie
disociereaÎntre doua.planuri diferite ale ICIJor:ncllUJUI,
nimlin
care
fi înţelesemai exact împreună,pe o
planul fizico-articulatoriu,pe
de altă
planul acustic.în plan articulatoriusunt înţelese fenomenelepetrecute
in cadrul limbii, precum
delabializarea sau labializarea unor
consoaneetc. Astfel, există în românăun fenomende substituire
între i şi
'in anumite
o
între seria dentalelorpalataleşi cea a
32VasileArvinte,
Român,
românesc.
România,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică
şi Enciclopedică,
]983, 29--30,40,48.
ce V.Arvinte,
op.cit.,p. 29.
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oclusivelor
aceste fenomenearticulatoriipot arunca o lumină nouă
asupra înţelegerii modului in care acţionează impresia acustică în încercarea de
a unor sunete
Notarea prin lî! a lui lui şi reciprocpoate surprindeun
fenomen
dar
constitui şi un exemplu de
fonetică
manifestatăin
de perceperea sunetelorde către un străin. acelaşi sens,
din
de vedere articulatoriu,trecerea lui
la li/ şi, reciproc,a lui Ii/Ia Ig'l se
explica uşor ca un fenomen petrecut În cadrul limbii române, deoarece
pronunţarealui i
poate fi Întărită
apariţia ocluziunii sau, invers,
pronunţarea /g'l poate fi relaxată, conducândla pierdereaocluziunii. Dar acest
fenomenpoate apărea şi 'Inplan acustic, adică un i semivocaliceste perceput cu o
ocluziune
mare decât in realitatesau, invers,un g' este perceputcu o ocluziune
mai slabă decât în realitate".
Aşadar, In aceste hărţi, putem decela trei categorii de devieri de la notarea
exactă a numelor
diferite calitativ: 1) erori de gravare şi de înţelegere
prin care se notează sunetele româneşti; devieri
acţiunea factorului acustic (impresia acustică: f<c--'>u, ţ,?s);
['"",('r. explicabileprin neputinţade il nota sunetele
notări care, însă,
în
care trădeazăacurateţearedării pronunţieilocale.
_c;.;,,-,,,-,,.
în harta lui Bawr, africatarom. c este redată fluctuant,prin mai multe
sau combinaţii grafeme: tsch, tch, z, cs, cz,
trei variante
substituţie între africatele Ici şi Iţ/: Retscha
Recea],
Horincea], Tekutsch
Tecuci], Purzyleschti l= Purceleştii],
Tuluceştii], Czerwitscheschty
etc. Relaţia de
şi Iti este biunivocă,deoarecegăsim şi fenomenulinvers,adică
prin ce, ci, tsch: Policeni [= Poliţenii],Buceni [= Puţenii], Tschifeschti
Beţeştii], Galatsch
Galaţi] etc. Biunivocitatea
substitutie Între africatele /cl şi lţl poate fi
prin. impresia
două sunete:ICIpoate fi perceputca lţl şi reciproc,mai ales
care
numelornu joacă un
prea mare în perceperea
comutării este impracticabilă,irelevantăin acest
este dată
cel de-al doilea
comun primul element,oclusivaIti.
element al acestor sunete
poate
şi anume o
Admitem,totuşi, că ca poate avea şi o
1"
-cunoscut
fiind
înţelegerea
chirilice>-confuzieintre '1 şi
că Bawr a coroboratinformaţiiledin teren cu
ŞI
în
locală, care utilizau alfabetul chirilic,
34Importanţa
factorului
numit"impresie
acustică"
în asimilarea
cuvintelor
împrumutate
din
alte limbi,ca şi în notareapronunţieidialectalede către dialectologi este relevatăde
S.
op,cit.,p. 28:"chiarşi intrek' şi t' [,..] limitae adeseaneprecisă,
încât'incuvinteca
chem,ghem,consonanta
iniţialăe Însemnată
în ALRadesea
cuk',s' cut', ci'deasupra
sauinvers[...[,
dovadăcă anchetatorii
nu se puteauhotărîsă identifice
sunetulauzitnicicu k', g', nicicu {',d'.
lrnDl'csia
acustică
- şi aceastacontează esteacec::l.';ii
la palatale
şi la consonantdc
palatalizate,
mai
alescândavema facecuocluzivt;".
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spnjmui primei ipoteze, şi anume a
disociatea celor
compun
în
mai
În care africata
redusă la
din
sa: Nems Neamţ],
Oţeleştii],Soleschti [,, Ţoleştii],
(in care -s·"
apare dublat
a înlătura orice dubii în
ştiind că În
germanăs + vocală notează fricativasonoră
Unţeştii],
Creteştii],
Hănţeştii], Wons
Oantul],
distorsionatăeste confirmată de
sa: putem atesta un /5/ românesc
It! (recte germ.z: Zipietul Nisipitulj).Cât
lui
(care este fricativa componentăa
/1.:/)şi reciproc, cităm
Conschesti[=-Conţeştii],
Tumoscuza Dămăcuşa].
altfel, la Kekaumenos,În secolul XI-lea, găsim un
absolut
identic: cuvântul
notează un celnic "şeful unei fălcări", la fărşeroţi (din
v. sl, cela
Cronicarulbizantinnu a reuşit, nici să noteze decât un ţ
africata
suntemîn
confuziiÎn perceperea
două africate
vremece
grecescal
slav (sau
unui cuvântromânescde origineslavă)conţinândafricataIf.Yeste africata
Formele cu grafemulce pentru (ţi ar putea fi considerateo redare normalăin
alfabetulgermana africateiromâneşti".
afara acestor impresii acustice, am
normale, ale topografuluistrăin,
mai apar alte două, pe care am fi tentaţi să le trecem într-o categorie
diferită.pentru
că din perspectiva străinului
în
aceeaşi categorie a
acustice --, şi anume ca o încercare de redare a
pronunţiei moldoveneşti a africatei
adică in forma
pierderea
elementului
În încercarea de a nota un sunet
limba sa,
topograful
identificat cu un sunet apropiat. Ţinând
definiţia
fricativelor româneşti
şi
soluţia găsită este foarte
de realitate:
adevăratul Isi moldovenesceste definit ca o fricativă alveolo-palatală surdă, pe
când /ş! este o fricativăpalatalo-alveolară
revenimla constatarea
mai sus, conform căreia aproximareatimbrului unui sunet se face apelând la un
sunet aproape identic cu cel originar, de care se diferenţiază printr-o singură
calitate:aici diferenţaÎntre IsI şi lşl este dată de locul de articulare.
Exemplelein care africataIci este redată la Bawr prin
sunt suficient de
frecventepentru a putea elimina ipotezaexistenţei,în aceastăcategoriede cazuri, a
unei erori de gravare, şi anume emiterea notării consoarteit dintr-un grup tsch,
întâlnit i'n numeroase alte situaţii ca redând africata Ic/. Enumerăm astfel:
..Schureschti[0=Ciureştii],Lorscheni [= Furcenii],Schalmoul Cealmăul],Reesch
Recea], Roposchan [= Răcăciuni]", Schachloi
Ceahlău], Iorgischeni
Iurghicenii](astăzi Ierbicenii),Schilibiu Cilibiu],Foltischeni [= FăIticenii],
35Apuci
G.Ivănescu,
Istorialimbiiromâne,
Iaşi,Editura
Junimea,
1980,p.282.
36Ci.germ.Casar,pronunţat
[lsc:zar].
37Vocalaredusă.r nu este redatădatorităfenomenului
denumitde Emil Petrovici
"subdiferenţiere
fonologică"
Grafemu!
rusesci redă,Inconsecinţfl,
secvenţa
sonoră-ii-,adicăforma
depluralarticulat.

BDD-A1304 © 2002-2003 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.166.193.102 (2023-01-09 01:24:39 UTC)

! 12

VLADCOJOCARU

această notare se suprapuneo eroare de
gravare, ca
Oboroşeni, ultima formă
pe
Oborosenii.Aceasta intr·rr,rptm·C'
ar
fi consolidatăşi confirmată
faptul că
după cum vom arăta maijos, şi in harta
unde grafemele
sunt total
Între ele,
posibilitatea
ia Bawr
forma populară mai pare a fi
a impresiei acustice lăsate
ŞI In
notării acestuia prin sch. Dăm câteva
.llldr'"ti1!P
în acest sens: Mosescheni Măcişenii],GmnosaHomocea], Uniseni
Onicenii],Muinsel[= Muncel].De altfel, pentruredareafricativeipalatalede
moldovenesc prin siflanta
poate fi invocat rezultatul palatalizării labioin
dacă în nordulMoldoveipalatalizareaacesteiconsoanea
nn.ri"" un Isi, in Maramureşavemun /sl ca rezultatal aceluiaşitenomen,
'"'""'-"",,'"',,
unei legăturiIntre formele cu s, z În locul lui s.i de la Bawr şi din
Ş!
a ceangăilor este
exemplele neconstituindu-se
dare, care să coincidă cu teritoriul
de cele două
şi
ale acestei populaţii catolice din Moldova, Indiferent de
dată fenomenului de Dumitru Mărtinaş", se impun, i'n acest sens,
de nume vechi româneşti conţinând consoaneleŞ sau j, care au fost
cu această modificare, graiului
intermediulceangăilor:
Caşin],respectivKozokar Cojocar]",
Dintre aceste două cazuri, numai în ceea ce
notareaprin Ş a rom. Iei
cu un procent mare de probabilitate,
redarea fricativei
Isi. Cât
notarea
Ici prin s, este
posibilă şi o altă explicaţie:acest s ar putea fi africata redusă la elementulei
precumîn NemspentruNeamţ, dată fiind
de
reciprocăa
şi
,Nu putem,
să nu aducem,iarăşi,
că un
s
şi în
rusă, acolo unde
africataIt) nu
la s.
Am fi
incercare de notare a pronuntieimoldovenesn,
tncat 1\1:'1.
şi in
sonoră a atncatei
este redată normal,
dsch sau prin tsch la Bawr
sonore intervine şi rC1II0m()I11JI
aralehsmulcu
LaBawr:Muskatesctui
[='
la E de
Leucuşeni],
la
in
de Pildeşti-Nearnţ,
Kasutat- Coşula]
din
Micosinesti
[= Micşuneşui]
Neamţ,
hartarusă:Poma-Strezcsa
[= PomiiStrăjescului]
din Vrancea,
Cuzbic
Şerbeştii],
maimultesateactuale
saudispărute
elinGalaţişi
fenomenvechi,românesc
saunu,cf.Dumitru
Mărtinaş,
dinMoldova,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
şiEnciclopedică,
1985,
ediţiedeIonCojaşiV.M.Ungureanu,
p,74şiurm.
40ibidem,
p.74.
41Vezisupra:l'urzyleschti
[=Purceleştii],
Dolozeschti
[' Tuluceştii].
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(substitutulgermanal sonorei/j1)şi prin s: Talpisi[= Tălpigii],Chelesa[= Helegiu],
Morschineni Mărginenii],Jerschenos Ruginosul],Schema/ou Giumalău],
Goseschti[= Gugeştii].Comentariilefăcuteîn cazul africateisurdeIcI sunt valabile
şi în cazul africateisonoreIg/ în ceea ce priveşteredarealor prin ş/s.
Nu suntem, Însă, singurii şi nici măcar primii care să facă asemenea
observaţii.RornulusTodoran,în studiu!său intitulat O problemă de dialectologie
istorică: c>cŞşi <,?>iîn graiurile moldoveneştî",'îşi fundamenteazăconsideraţiile
asupra cronologieiacestui fenomendialectalprin grafii similare.Astfel, el afirmă
că această pronunţie exista deja în graiurile de tip moldovenesc la începutul
secoluluial XVIII-lea,invocândtrei mărturii scrise. în primul rând, În cronica lui
Ion Neculce (ediţia Iorgu Iordan),numele vechi al Isaccei apare de zece ori scris
sub forma Obluşiţă şi doar de şase ori Obluciţa.Apoi, în manuscrisullui Gherman
Filip din 1721-1724, scris la Urmeniş (Luduş), apare forma păpuşi pentru
"papuci".În sfârşit,tot la Ion Neculceapare forma logit pentru "lovit", care ar fi o
formăhipercorectăpentruloiit, cu v>i.
Însă, mai inainte cu aproape un secol, G. Baronzi'f ne oferă un exemplu de
reacţie a unui străin în faţa pronunţiei moldoveneştişi de încercare de redare
grafică a propriei impresiiacustice:"Moldoveniiîntrebuinţeazăadesea pe m în loc
de [g], precum [jer, jentil, jenuchei etc.; şi viceversa, precum [gioe, giucărie,
giurămînt] etc. Pe [c] [sicl] îl pronunţăadesea [ş], precum [aşea] În loc de acea, şe
în loc de e, reşe în loc de rece, dulşeţiîn loc de dulceţietc.?".
Observămcă munteanulG. Baronzia ajuns la aceeaşisoluţiede redarea unui
sunet inexistentîn sistemulfonetic al graiului său şi, prin urmare, in.§istemulsău
de notare: utilizarea semnuluigrafic al unui sunet apropiat, care s deosebeştede
celălaltdoar printr-otrăsăturădistinctivă.După cum am văzut anterior,acest indice
de eroare în perceperea sunetelor există nu numai în cazul contactului dintre
sistemelefoneticeale unor graiuridiferite,ci şi dintre acelea ale unor limbidiferite.
Iar prima reacţie a indigenuluifaţă de notareastrăină a propriilordenumiri,notare
deformatăşi, totuşi, paradoxal,fidelă, o găsim exprimatăde Ion Nădejde": "Cum
că ce al nostru va fi semănânda Ş este de crezut,dar pentru noi este foarte limpede
deosebireaşi unu] care ar voi să se dea de rnoldovanşi ar rosti pe ce al nostru ca şe
n-ar amăgipe nime, fiecinel-ar lua drept străin'<".
Însă noi, lăsându-neamăgiţi de grafiile lui Bawr, am putea completa seria
atestăriloracestuifenomendialectaldin secolulal XVIII-lea.
42înCL,X, 1965,nr.1,p.84-95.
43GeorgeBaronzi,
Operecomplete,
Vol.1.Limbaromânăşi tradiţiunile
ei, Brăila,1872,
p. 157-·158.
44ApudR.Todoran,
op.cit.,p.86,nota7.
45Ion Nădejde,Despredialectulmoldovenesc,
în "Contemporanul",
III, 1884,nr. 22,
p.872-873.
46ApudR.Todoran,
op.cit.,p. 86-87.
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o altă relaţie, tot biunivocă,dintre sunete care transpare din încercărilede
redare, tot la Bawr, a "impresiei acustice" produse de forma româneascăa unor
toponimeeste aceea dintre oclusivelepalataleIk'/, Ig'l şi oclusiveledentaleIti, Idl +
vocale anterioare(te, ti, de, di). OclusivelepalataleIk'/, Ig'l sunt redate prin te, ti,
de, di, dar şi reciproc,un ti, dt romanesceste redat prin Ik'/, /g'l. Avem,astfel, ti, di
redând pe /k'/, Ig'/ în Untin [= Ungheni], Dicani [= Ghicanii], Digoeschti
l= Ghigoieştii],Retischane [= Richicenii], Serdi
Sârghii]. Relaţia reciprocă
confirmăaceastă interpretare:Aliu Kiman [= A lui Timăn],Schrokinas[= Ciotina],
Gescheuzi [= Tişăuţii] - exemple în care ti este redat prin Ik'l, cu excepţia
ultimului, în care mai apare şi confuzia, specifică vorbitorului german, dintre
oclusivelesonore şi surde româneşti.Putem releva, de asemenea,diverse cazuri de
notare a palatalizăriilabialelorşi labiodentalelor(/p, b, f, vI), în afara exemplelor
mai transparente,precumSkinaene[= Spinenii],Sgiroje [= Zbieroaia],Kupereschti
[= Chipereştii]",Sergi Sârbii], Turkelatz[= Tupilaţi],Groki [= Gropi],Stringa
[= Strâmbii]", Ketrisch [= Pietrişul],Keatra Piatra],Margil [= Marvila],Kisku
[= Piscul],Schigiza[= Şiviţa]49.La acesteaadăugămşi palatalizarea,iarăşi uşor de
decelat, a lui Imi -1-i, e: Neraslava [:;:,Miroslava],Nekleşti[= Micleştii],Nioweni
[= Mihovenii], Nigoeschti [= Mihăieştii], Niklouscheni[= Miclăuşenii], Nera
[= Mera],Nimeşti[= Miteştiij'".
Aşadar, în afara acestor cazuri de notare a formelor populare, relevăm, în
privinţa palatalizăriilabialelor,şi cazurileîn care fenomenuleste reflectat indirect
prin te, ti, de, di, ca în exempleleRetischane[= Richicenii],Serdi [= Sârghii].
O explicaţiefoneticăa acestei substituţiiîntre cele două serii menţionatemai
sus (k, g + e, i, respectiv t, d + e, i) am putea găsi În faptul că, în germană,
oclusivele velare menţionate nu se palatalizează în aceeaşi măsură cu cele
româneşti,atunci când sunt urmatede vocale palatale.Prin urmare,pentru germani
secvenţa sonoră k+e, i nu produce aceeaşi impresieacusticăprecum rom. Ik'/, de
aceea ei evită să noteze pe /k'l moldovenescprin ki, preferândnotarea ti. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru notarea lui /g'/ prin de, di. Aşadar, s-ar părea că
dificultateade a percepenatura palatalăa oclusivelorvelare moldoveneştik', g' (ca
stadii de palatalizare a bilabialelorp+i, b+i), dificultateade a distinge, uneori,
gradul exact al palatalizăriiacestora,a putut provocao astfel de notare confuză,o
confuziebiunivocăintre /k', g'l şi ti, di.
47Înultimul
caz,notarea
fenomenului
estebruiată
deo eroaredegravare.
48Aicifactorul
debruiajesteadaptarea
morfologică.
49Esteo dovadă,
la aceavreme,a palataiizării,
şi în sudulMoldovei,
a luiv subformag', deci
subformaoc1usivci
velarcsonore
palatale,
şinudoara frieativei
palatale
sonore
y.
50Aicicombinat
cu o eroarede gravare:
m pentrut, în alfabetul
chirilieceledouăgrafeme
fiinduşorde confundat,
deoarece
Bawril utilizatsurse(administraţia
localămoldovenească)
şi
oameni
(topograi1
şi gravori)
carescriauîn ac,stalfabet.
Dinacestmotivavem,uneori,laBawrdouă
niveluri
denotareşi,implicit,
deposibilităţi
deeroare:celrusescşicelgerm,m,
cuexpresie
Înalfabet
latin,acestultimnivelfiindcelal autorului
hărţiişi coordonatorului
întregiiechipede realizare
a
acesteia.
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De fapt, acelaşi fenomen îl gasim în subdialectulmoldovenesc, izolat în
nord-vestul Moldovei (explicabil printr-o influenţă ardelenească),unde are loc
confuzia oclusivelorIk'l, Ig'l, primare şi secundare,cu dentalele palatalizateIt'l,
Id'/: t'em pentru chem, înt'egat pentru închegat, respectiv d'em pentru ghem",
Aceeaşiconfuzieeste atestatăşi In manuscrisullui GhermanFilip de la 1721-1724,
citat mai sus: întegal "închegat"şi chipar "tipar"S2.
Reamintim, în aceeaşi ordine de idei, şi notarea lui di, ti din toponimia
româneascădin Transilvaniaprin gy în documentelemaghiare de limbă latină. În
Crişana şi Maramureş, oclusivele velare palatale /k'/, Ig'! sunt substituite prin
fonetismelerezultatedin palatalizareadentalelor/1'/,Id'l, ceea ce probeazăfaptul că
suneteleIk'/, Ig'l produc aceeaşiimpresieacusticăprecumIt'l, Id'l, fenomenÎntâlnit
şi în notaţiile lui Bawr. De altfel, satul vrânceanReghiul este un Red'iu ardelean
adus aici de colonişti,iar localniciiau perceputnumele cu oclusivapalatalăIg'l în
loc de Id'l.
a altă propunerede interpretarea grafiilorlui Bawr, în sensul surprinderiide
către acesta a pronunţiei populare, ar fi notarea pronunţiei dure (velarizate) a
consoanelorIs/, /zI, lş/, precum in: Truschasci Truşeştii],Koszen [= Cosiţeni],
Wlasneschti [= VIăsineştii].Menţionăm, de asemenea, substituirea reciprocă a
perechilorde consoanesurde şi sonore,cauzatăde pronunţiajortis în loc de lenis a
oclusivelor sonore în germană", În anumite contexte fonetice: Ig/, Ib/, Id! apar
transformateîn IkJ,Ipl, It! în SatovaFI[uss] [= Pârâul Sadova],Prada [= Bradul],şi
invers,în Budna [=:Putna],Giraftei [= Chiraftei],Buzigoio[= Puţichioaia],
Urmărind aceleaşi problemepe harta din 1835, observămcă, deşi-scrisă cu
caractereruseşti, similarităţilesunt evidente.Astfel, pentru africataIc/,J't;rafară de
notarea normală,întâlnim şi redarea sa prin ş sau s, ca la Bawr, deci toUoposibilă
notare a pronunţieimoldoveneştiIsi: Suşlea [= Ciuşlea],Şiura [= Citirea],Roşelo
[= Racila], Suri [= Ciureaj'", Varatiş [= Văratici], Coşi [= Cociu], Glinja
[= Hlincea], Topoliseni[= Topolicenii],Sirca [= Cercul], Gomosea![=Hornocea].
În ceea ce priveşteperecheasonoră Igi nu putem avansa o ipoteză similară,având
în vedere caracteristicile sistemului fonetic rusesc, în harta de la 1830 fiind
consecventănotareaprin} a acestuisunet: Ghidijeni,Talpiji,Lunjeşti.Prin urmare,
51CI MatildaCaragiuMarioţeanu,
ŞtefanGiosu,LilianaIonescu-Ruxăndoiu,
Romulus
Todoran,
Dialectologie
română,Bucureşti,
EdituraDidactică
şi Pedagogică,
1977,p. 136.Aceeaşi
observaţie
a fostfăcutădeS.Puşcariu,
op,cit.,p.218:"Ocluzivele
oralenemuiate
sedeosebesc
precis
unelede altele[...]. Ocluzivele
oralemuiatetrec,dimpotrivă,
uneleîntr-altele,
fărăca să putem
preciza
totdeauna
dacăauzimunk' sauunt'".
52DeşiR.Todoran,
op.cit.,p.93,lecitează
eaformehipercorecte.
53Cf.M.Gramrnont,
Trairedephonetique,
Paris,Librairie
Delagrave,
1933,p. 151:"Anumite
dialecte
germanice
posedăoclusive
surdedouces[,..].Estevorbade vechiconsoane
sonorecareau
devenitsurdeprinintrarea1ntârziată
în vibraţiea glotei;ele şi-aupăstratvechealor calitatede
douces"
(trad.n.),
54EstevorbadeunaltsatnumitCiurea,
diferitdecelnotatîn aceeaşi
hartăprinŞiura.Pentrua
acoperiîntregulteritoriu,
au lucratmaimulteechipeÎn diferitezonealeMoldovei,
celedouăsate
omonime
nefiindrecenzate
deaceiaşi
topografi.
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C. C. Giurescugreşeştecând îşi ilustreazăideea că topografiiruşi au notat şi f0l111C
autenticetocmai prin aceste exemple,care, după cum am afirmat anterior,nu sunt
relevante. Doar o formă precum Coroza pentru Corogea ne poate sugera o pronunţare fricativă, deci moldovenească,a africatei sonore /gJ, iar Horenja pentru
Horinceapoatefi o atestarea aceluiaşifenomendialectal,dar pentruafricatasurdăIe/.
Ceea ce poate frapa în cazul hărţii ruse, în comparaţiecu harta lui Bawr, este
faptul că, totuşi, cazurilede notare posibilăa pronunţieimoldoveneştia africateiIci
sunt mai rare, în timp ce fenomenulpalatalizăriilabialelorşi a labiodentaleloreste
foarte bine ilustrat. Acest fenomenera, de fapt, atestat încă de la D. Cantemir,în
cartea sa, Descrierea Moldovei,constituind o dovadă că, dintre particularităţile
foneticemoldoveneşti,aceastaera cea mai evidentăşi, mai ales, mai uşor de notat.
Diferenţa pe care am remarcat-o şi-ar putea găsi o explicaţie în faptul că, spre
deosebirede limba germană,limbarusă are africataIc/ şi, de aici, poate, şi această
simplificarea realităţiifoneticeauzite.
Exemplele în care apar notate reflexele palatalizării labialelor şi labiodentalelorsunt numeroaseşi uşor de relevat,chiar dacă.uneori se combinăeu erori
de gravare: Tocali, care ascunde un Tochile, Raspoca, prezentând o adaptare
morfologică ce ascunde un Raspochi [= Răspopii), Anghila, din care, după
refacerea metatezei, obţinemAlghina [= Albina], Ghişona, unde, prin eliminarea
erorii de gravare şi a adaptării morfologice,ajungem la forma Ghişanul pentru
Vişanul.Găsim şi aici un caz de confuzie Între oclusiva palatală secundarăIg'/,
provenită din palatalizareabilabialei Ibl, şi dentala Id! + i, în Digolari pentru
Ghiholari. Alte exemple clare de palatalizare sunt: Chiscul Rusului, Tuchelaţi,
Doschineşti, Chişata, Chetrosu, Tochilele,Plochi, Chetreşti, Codrul Serghilor,
Schinosa, Schineni, Sîrghi, Neletin, Nişin", Chiciora Lupului. Lista ar putea
continua,fenomenulfiind mai bogat ilustratdecât în harta lui Bawr,
Ţinând seama de modul de Întocmirea lor, cele două hărţi În discuţie pun
problemediferite faţă de hărţile străine anterioare.Înainte de secolul al XVIII-lea,
deformările excesive ale denurnirilorproveneau din transmiterea şi colportarea
acestorade la o hartă la alta. în cazurilede faţă, factoriide distorsiunecare intervin
sunt alţii: erori de gravare,aproximăride audiţie, sistemullingvistical limbii celui
care a cules datele generândacomodăriale sunetelorpercepute la propriul sistem
fonetic, acomodări morfclogice, traduceri parţiale sau totale. Perceperea distorsionată a sunetelorstrăine
prin grila foneticăa scribuluisau imposibilitatea
de a găsi notarea exactă a ceea ce este perceput ori simplificareaa ceea ce a fost
perceput în fapt, toate aceste fenomenearuncă un "văI" peste toponimelemoldoveneşti culese, totuşi, cu grijă de către cartografii străini. Numai înlăturând
succesiv aceste straturi suprapuse peste denumirileînregistrate putem ajunge la
adevărateleforme obţinutede anchetatoriistrăini de la localnici.Intenţia noastră a
fost să atragematenţia mai ales asupra cazurilormai puţin transparente,încercând
55Mişina,
afluentalNărujei
dinVrancea.
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o explicaţiecare să se apropiecât mai mult de realitate.În acest mod am urmărit să
demonstrămcă hărţile respectivepot fi consideratenu numaiadevăratei.documente
geografice",dar şi autenticedocumentelingvistice.
DEUXSOllRCESCARTOGRAPHlQUES
RUSSI1S
ANCIENNES
EN TANTQUEDOCUMENTS
LlNGUISTIQUES
RESUM!'
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quelaCartedela Moldavie,
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