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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Volumul de fa  prezint  pentru prima dat  mostre de grai înregistrate 
pe band  magnetic , redate în transcriere fonetic , înso ite de un amplu 
studiu monografic i de un glosar dialectal din 13 comunit i cu popula ie 
româneasc  transplantate, în secolul al XVIII-lea, între fluviile Bug, Nipru 
i Bazinul Done ului din sud-estul Ucrainei i din 3 localit i fondate în 

secolul al XIX-lea în nord-vestul Caucazului, în sudul Federa iei Ruse. 
Materialul lucr rii este structurat în trei p r i: prima constituie 

descrierea sociolingvistic , fonetic , morfologic  i sintactic  a graiurilor 
cercetate, a doua parte, corpusul de texte selectate din înregistr ri, iar a 
treia parte cuprinde materialul lexical excerptat, literarizat, oferind 
elementele necesare în elegerii textelor i descrierii vocabularului acestor 
graiuri. 

Lucrarea a fost conceput  ini ial în dou  volume. Primul volum, care 
cuprinde textele din ase localit i din sud-estul Ucrainei, a ap rut în 2011 la 
Editura Academiei Române i a fost premiat de Academia Român  cu Premiul 
„Timotei Cipariu”. Deoarece acest volum, finan at de Guvernul României – 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost editat într-un tiraj foarte 
redus i difuzat cu prec dere prin misiunile diplomatice române ti i mai pu in 
în mediile academice din ar , am decis includerea materialului respectiv în 
volumul de fa . Decizia noastr  se motiveaz  prin îns i configura ia 
graiurilor respective i prin faptul c  studiul lingvistic are în vedere întregul 
material cules din cele 16 localit i. 

Descoperirea unui strat neexplorat sau insuficient cunoscut a fost 
posibil  prin instaurarea unui climat de cercetare sistematic  a spa iilor 
albe din istoria limbii române, prin stabilirea rela iilor de colaborare 
tiin ific , dup  1990, între Institutul de Lingvistic  „Iorgu Iordan – 

Alexandru Rosetti”, Institutul de Filologie al Academiei de tiin e din 
Chi in u i Institutul de Filologie i Etnografie al Academiei de tiin e din 
Kiev. 

Anchetele efectuate de c tre echipa noastr  la românii-moldoveni, 
minoritari în spa iul de la est de Bug, vor constitui, în mod cert, unicele 
m rturii, peste timp, asupra unor idiomuri în curs de disolu ie. Totodat , 
avem convingerea c  valoarea deosebit  a materialului cules va avea efecte 
extrem de fructuoase pentru tiin a filologic  româneasc . 

Lucrarea se adreseaz , în primul rând, lingvi tilor i dialectologilor 
interesa i de evolu ia limbii române i a ramifica iilor ei teritoriale. În al 
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doilea rând, con inutul textelor dialectale este util studierii unor aspecte 
variate, sociolingvistice i etnologice. 

Volumul a beneficiat de sprijinul acordat de Academia Român  i de 
conducerea Institutului de Lingvistic  „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, care au 
alocat fondurile necesare deplas rii în str in tate i pentru realizarea 
propriu-zis ; fondurile pentru publicarea lucr rii au fost asigurate de c tre 
Ministerul de Externe al Guvernului României – Departamentul Politici 
pentru Rela ia cu Românii de Pretutindeni. 

Men ion m, de asemenea, contribu ia semnificativ  a Academiei 
Ucrainene din Kiev care, al turi de Institutul de Filologie din Chi in u, au 
asigurat deplasarea pe teritoriul Ucrainei, punându-ne la dispozi ie 
mijloace de transport. Mul umim cercet toarei Liubov Lazarenko de la 
Institutul de Filologie i Etnografie din Kiev care a avut amabilitatea s  
înso easc  echipa de dialectologi români într-una dintre anchetele de teren. 

Mul umirile noastre se adreseaz  academicianului Marius Sala pentru 
interesul deosebit manifestat în leg tur  cu demersul nostru tiin ific. 

De asemenea, aducem calde mul umiri Editurii Academiei Române, în 
mod special conducerii acesteia. 

Aducem calde mul umiri tuturor celor care, prin sprijinul tiin ific i 
moral acordat, izvorât din devotamentul fa  de limba i cultura românilor, 
au f cut posibil  apari ia acestei c r i.  

Amintim, astfel, mai întâi, pe cei doi referen i tiin ifici, acad. Marius 
Sala i prof. univ. dr. Gh. Chivu, membru corespondent al Academiei 
Române, ale c ror sugestii i aprecieri ne-au încurajat i ne-au sus inut în 
publicarea volumului. 

Amintim, de asemenea, pe colegele Daniela R u u, Carmen-Ioana 
Radu i Mara-Iuliana Manta, prin implicarea c rora am reu it s  
definitiv m lucrarea i s-o pred m la editur  în condi ii corespunz toare.  

Men ion m, apoi, pe colegul Victor Celac pentru ajutorul sus inut în 
reproducerea grafic  a termenilor cu caractere slave, precum i în 
rezolvarea multiplelor dificult i ridicate de ace tia. 

Mul umim Magdalenei Mihai, Mihaelei Dun  i C t linei P tra cu 
pentru opera iile dificile de prelucrare computerizat  a materialului dialectal. 

Pe aceast  cale, ne exprim m recuno tin a fa  de vorbitorii de grai, 
adev ra ii autori ai acestei c r i, p str tori ai patrimoniului lingvistic 
mo tenit, un tezaur (de limb ) pu in cunoscut, împreun  cu o parte din 
istoria lor la fel de pu in cunoscut . 

Întocmit  cu rigoare tiin ific , dar i cu c ldura inimii, lucrarea de 
fa  este o carte consacrat  românilor dezr d cina i, înstr ina i i uita i, 
memoriei acestora, care ne îndeamn  s  medit m asupra destinului istoric 
i cultural românesc. 

Autorii 


