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DICŢIONARUL GRAIURILOR DACOROMÂNE SUDICE 
de Ion Ionică, Maria Marin, Anca Marinescu, Iulia Mărgărit, 
Teofil Teaha. Coordonator: Maria Marin. – Bucureşti, 
Editura Academiei Române. V. I: Literele A – C, 2009;  
V. II: Literele D – O, 2010; V. III: Literele P – Z, 2011.

RECENZII

Reprezentând graiurile din aria sudică 
a dacoromânei (Oltenia, Dobrogea, 
Muntenia), acest dicţionar valorifică un 
imens material lexical, clar delimitat, 
excerptat din două surse dialectale ale 
Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Al. Rosetti” al Academiei Române: 

1) arhiva constituită din răspunsurile la 
Chestionarul Noului Atlas lingvistic român 
pe regiuni pentru cele două atlase lingvistice 
(NALR-Olt. şi ALRR-Munt. şi Dobr.) şi 
2) arhiva constituită din texte dialectale 
înregistrate pe benzi de magnetofon, 
efectuate în perioada 1961-1975 în 328 
de localităţi (puncte cartografice pentru 
cele două atlase regionale), cunoscută sub 
numele Arhiva fonogramică a limbii române 
(AFLR) şi considerată un netăgăduit muzeu 
sonor al limbii române. 

Materialul cuprins în dicţionar 
însumează aproximativ 22 600 de cuvinte-
titlu şi variante şi constă din lexeme, 
sensuri, locuţiuni, expresii, având astfel 
drept surse amintitele arhive documentare 

(fişele şi hărţile publicate sau aflate încă în 
manuscris).

Unităţile lexicale incluse în cele trei 
volume de dicţionar se încadrează în 
următorii parametri:

Regionalisme atestate pentru aria 
sudică: chelcăi vb. (despre câini, lupi), „a 
schelălăi”, sorică „floarea-soarelui”, tină 
„noroi, mocirlă”, miros s.n. pl. miroase 
„mirodenie” (Cârnaţii iar băgăm usturoi, 
băgăm miroase, băgăm ardei);

Cuvinte din româna comună cu sensuri 
regionale/dialectale: gogi vb. tranz. şi refl.  
„a se dezghioca păstăile (pentru a scoate 
boabele)”, „a (se) curăţa coaja verde de pe 
nuci” (Aia verde să gogeşte când a dat în 
pârg nuca), „a se desface, a se desprinde de 
pe oase carnea pusă la fiert”, „a se curăţa 
coaja de pe un copac, un lemn etc.”;

Cuvinte, locuţiuni (şi sensuri) 
considerate, în raport cu limba comună, 
învechite sau ieşite din uz: băltină s.f., 
pl. băltine „loc, teren cu bălţi, bălţit”, 
ceteraş s.m., pl. ceteraşi „lăutar”;
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Cuvinte, sensuri, expresii neatestate 
(se presupune) până în prezent: bejuică s.f., 
pl. bejuici „sfoară la undiţă”, martoná vb. 
tranz. „a defrişa”;

Neologisme (anemic, anemie, sevă) 
intrate în graiuri, uneori, într-o variantă 
deformată, considerate drept „elemente 
ale vorbirii populare actuale”: stúdiu s.n. 
„divan, studio, canapea”, cumparativă s.f. 
„magazin sătesc, cooperativă” (etimologie 
populară), cuvânt înregistrat şi de noi, cu 
acelaşi sens, în unele graiuri din ţinutul 
Herţa;

Variante regionale care prezintă o 
evoluţie fonetică accidentală: barcoavă s.f., 
pl. barcoave „nasture”, formă metatezată 
a lui carbavă, linge vb. impers. „a ninge” 
(Cf.: Vol. I, p. X-XII).

Concepţia prezentei lucrări se deosebeşte 
deci de cea pe care se întemeiază dicţionarul 
explicativ al unei limbi. Deosebirile se re-
feră la diverse aspecte privind conţinutul, 
modalitatea de abordare a materialului  
şi cantitatea acestuia. Totodată, Dicţionarul 
graiurilor dacoromâne sudice se dife-
renţiază şi de glosarele dialectale, alcătuite 
anterior, nu doar prin cantitatea de material 
inclus în cele trei volume, dar şi prin o serie 
de modificări în legătură cu „informaţia 
furnizată pentru fiecare termen” şi prin 
modalitatea de redactare (V. I, p. VIII).

În ceea ce priveşte structura articolelor 
din dicţionar, în principiu, fiecare articol 
se compune din două părţi: 1) cuvântul-
titlu, indicaţiile gramaticale, trimiterea la 
surse (ordinea surselor este: atlase, glosare, 
texte dialectale) şi (deseori) la zonele din 
care provine termenul respectiv (trimiteri 
care se dau pentru fiecare sens în parte), 
definiţia termenului (sensul este indicat 
fie printr-un sinonim literar, atunci când 
acesta acoperă semnificaţia cuvântului 
regional, fie printr-o definiţie propriu-
zisă), citate ilustrative redate în varianta 
literarizată, menţinându-se „fonetismul 
din grai” doar pentru termenul ilustrat, şi 

sinonime (heteronime); 2) variante fonetice 
şi/sau morfologice ale unor cuvinte (se au 
în vedere schimbările de gen, de declinare 
la substantive etc.). Fiecare cuvânt se 
tratează într-un articol separat şi în ordine 
alfabetică.

Cuvântul-titlu apare în formă literarizată, 
cu prezentarea formei de nominativ singular 
la substantiv şi a celei de infinitiv la verb. 
Riscul refacerii unei forme inexistente  
a determinat uneori menţinerea notaţiei în 
transcrierea fonetică. Selectarea formei-
titlu în cazul cuvintelor pluriforme s-a 
făcut după criteriul „apropierii de varianta 
etimologică” (Vol. I, p. XIV-XV).

Dicţionarul graiurilor dacoromâne 
sudice se înscrie între contribuţiile deosebit 
de importante ale dialectologilor din 
Bucureşti. Într-adevăr, dicţionarul surprinde 
o „secvenţă” din evoluţia graiurilor limbii 
române cu multe particularităţi lexicale 
preponderent inovatoare ale ariei sudice.

Pentru viul grai este specifică, în 
genere, creativitatea spontană de elemente 
lexicale. Cuvântul ca semn, ca o comoară 
de imaginaţie şi de gândire este creaţia 
cea mai profundă a vorbitorului. Atestând 
de asemenea numeroase elemente de 
limbă veche, forme arhaizante, dicţionarul 
are menirea să individualizeze mai bine 
„fizionomia lexicală” a graiurilor din zona 
sudică.

În concluzie, Dicţionarul graiurilor 
dacoromâne sudice este o lucrare ştiinţifică 
bine gândită, elaborată şi executată în 
condiţii tipografice excelente, care include 
un foarte bogat şi interesant material pus 
în valoare în mod exemplar de către autori 
în urma folosirii unor procedee şi tehnici 
subtile de prelucrare a datelor, sprijinite 
pe reflecţia profundă asupra graiurilor 
studiate.
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