
VII. DIN ISTORIA DIALECTOLOGIEl ROMAJVE,5TI 

STHUCTlJHA DIALECTALA A DACOIWMANEI îN CONCEPTIA LUI 
SEX'TIL PUŞCAHIU 

DE 

Holul lui S. Puşcariu în promovarea şi dezvoltarea studiilor de 
dialectologie şi geografie lingvistică de la noi este de prim ordin. Mai 
putin cunoscută. şi discutată este opinia lui privind structura dialectală 
a dacoromânei.Exegeţ.ii operei lingvistului român' nu au zăbovit asupra 
acestui aspect al preocupărilor sale, după cum nici studiile dedicate clasificării 
variantelor regionale ale dacorornânei nu an stăruit asupra concepţiei învă- 
lutului clujean în legătură cu această controversată problemă a dialectologiei 
române, ori au mentionat-o doar în treacăt. 

După cum se ştie, cea dintii încercare de repartizare dialectală a daco- 
românei realizată eu mijloacele geografiei lingvistice o datorăm lui t. Weigalld, 
autorul primului atlas lingvistic româ nesc (Lin,quislischer Atlas ell/s dacorumii- 
nischen Sprachqebietes, Leipzig, ]\JOU). vVeigand expune concepţja sa privind 
repartiţia dialectală a dacoromăuei mai Întîi În studiul Despre duileciele ro- 
mâneşti, publicat În "Convorbiri literare", XLII, Hl08, p. 441 -4148, apoi în 
Introducere la atlas, capitolul al III-lea, paragraful 4, Di.alqklgebiete. în im- 
părţirea teritoriului lingvistic daeorornân in diverse suhunifăţi (\Veigand le 
numeşte "diaJeete"), rornanistul de la Leipzig porneşte de la particularităţile 
fonetice, "c{lci numai caracterele acestea le putem folosi pentru gruparea 
dialectelor" 1. Dupa el, teritoriul dacorornân se divide În trei mari dialecte : 
"bănăţean, muntean (In Muntenia) şi moldovean; la acesta din urmă se 
adaugă şi cel basarabean" 2 •• .Aîară de cele trei dialecte: bănăţean (cu centrul 
la Timişoara), nd mun tean (eu centrul în Bucureşti] şi cel moldovean (eu 
centrul în Iaşi şi Bîrlad) nu mai este nici unul eu un caracter particular pro- 
nuntat. Restul regiunilor formează, mai mult sau mai puţin, un fel de dialecte 
de tranziţie (ubergangsdialekte) şi atunci se unesc În unele prtvinţ.i cu dialectul 
mărginaş de est, iar în altele cu cel din nord sau din vest [ ... ]" 3. :fn privinţa 
Transilvaniei, el este de părere că aici se vorbesc dialecte de tranz.iţie-, Teri- 

1 Despre dialecicie rouuineşl i, p. 442. 
1. Ibidem, p. 4·J:1, 
'l Ibidem, p. 116. 
4 Şi OlLenia constituie, dup ă Weignd, o arie de tranziţie Intre dialectul muntean şi 

cel bănăţean. 
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toriul acestei regiuni este împărţit între dialectul moldovean, în nord, şi cel 
muntean, în sud. Un alt grai de tranziţie este cel din Bihor. Acesta tine de 
dialectul bănăţean, deşi are o particularitate specifică, palatalizarea dentalelor, 
iar in nord-est, la moţi, o alta, rotacismul lui n simplu intervocalic în elementele 
de origine la lină. Un dialect mic, aparte, ar putea fi socotit idiomul vorbit 
în Maramureş, întrucît şi aici se găsesc unele par ticnlarităţi specifice: palatali- 
zarea lui f şi v în s, z, pronunţarea dură a lui (; etc. 

împărţirea teritoriului lingvistic dacoromân în trei arii de către G, 
Weigand, dar mai ales ideea a-cestuia privind inexistenţ.a unui suhdialect 
transilvănean sint îmbrăţişate şi de fostul lui elev, S. Puşcariu, într-o suită 
de studii începînd cu Limba română şi graiul din Ardeal, publicat în voI. 
Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, II, 192), p. 1 141---1 148, con- 
tinuînd cu Le ţiarler de la Ttans ylvanie (în "Revl1e de Transylvanie", II, 1935, 
P: 145 -152)5, Contribuţia Transilvaniei la [ormarea şi evoluţia limbii române (in 
"Hevista Fundaţiilor Hegale", IV, HJ37, nr. 5, p. 29(1 -323)ll, Limba română. 
1. Privire generală, Bucureşti, 1940, p. 2H __ -21\)7, şi terminînd cu Limba 
română. Il. Rostirea, Bucureşti, 195), p. 323 ---324-. 

în lucrările menţionate, S. Puşcariu face şi unele consideratii de natură 

teoretică referitoare la modul în e.are iau naştere dialectele, mai exact spus, 
la cauzele care duc la apariţia variantelor regionale ale limbii. Romanist 

prin Formaţie, ca elev al lui W. Meyer-Ltibke, S. Puşcariu este În acelaşi timp 
istorist şi coruparatist". Limba romană este raportată mereu la limbile roma- 
nice apusene. Co'm parînd româna, urmaşă a latinei orientale, care se carac- 
terizează printr-o unitate relativ mare, eu limbîle romanice apusene, continua- 
toare ale latinei populareoccidentale; limbi caracterizate prin tr-o mai mare 
fărîmiţare dialectală, S. P uşcariu încearcă să Iormu leze şi ex plicaţia acestor 
fapte. Deosebirea dintre română şi limbile romanice de vest sînt mari, arată el, 
deoarece deosebită a fost şi dezvoltarea istorică a romanităţii în cele două 
ramuri ale fostului Imperiu Rornan.rpînă tîrziu in evul mediu. Unitatea lingvis- 
ticăse explică prin contactul geografic neîntrerupt, dar aceasta este condiţio- 
nată. şi de alţi fac tori, cum ar fi dezvoltarea unui popor în aceleaşi condiţii 
eccnernicc-şi culturale. La fel de important este îactorul social (care, desigur, 
nu poate fi despărţit de primele două menţionate mai S11S) : ,.Condiţiile iden- 
tice delrai ale-ţăranului şi păstorului român în toate regiunile locuite de ei 
făceau ca limba lor să aibă posibilită ţi limitate de exprimare şi ca inovaţiile 
ei săntl se deosehească-ptea mult În diferitele regiuni, sau, în orice caz, să 
fie uşor imitate de cei ce auzindu-le aveau pregătirea să le înţeleagă uşor. 
Numai aceeaşi structură socială şi dominatia aceleiaşi culturi la strămoşii 
noştri explică de ce În toale dialectele române găsim lipsa aceloraşi cuvinte 

5 Varianl.a roruânensuă Graiul din Ardeal, In '101. SexUl Puscariu, Cercelăr! şi studii 
"Minerva", Bu curcş ti , 1974. p. 398-403 (ediţie îngrijită de Ilie Dan), 

fi Versiunea f'rn ncezri Le role de la Transnlnanie dans la formation ei l.'enolulion de la tancue 
rOWllainc, în volumul La Transu[va!lic, II, Bucl1J'c)ti, 1.938, p, 37 - 69, republicată in româ- 
neşte in Ccrcclâri şi slmlii, p, 416 -- ,135. 

7 Versiunea german,l in tmducerea lui !Ieinrieh Elwn : Die 1'lulliinischc SjJl'Clche. Ihr 
Wcsen ullel ihrc volkliche l'riillll1!ll, Leipzig, l\H:l, p. 256 -2G2 ; ediţia din 1976, lngrijitii ele Ilie 
Dan, p. 21:1--2Hl. 

li Vezi Iorgu Iordan, Sexlil l'llşcarill, in eL, XI, 1966, nr. 2, p, 153c 
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de origine latină  ... păstrate la popoarele romanice apusene- şi înlocuirea 
lor eu aceiaşi termeni slavi: donare a fost înlocuit prin a d.ărui , nud us şi uacuus 
prin gol, pt.eias şi misericordia prin mil ă, plaqa prin rană etc," ''. 

Această omogenitate socială (în tot timpul evului mediu, românii ali 
fost un popor de agricultori şi păstori) este şi cauza nni'tăţii lingvistice, Cu 
alt prilej, Puşcariu revine asupra acestei idei: "Omogenitateasoeianl produce 
omogenitate de grai. Ceea ce însă la noi a fost mai cu seamă un factor decisiv 
era lipsa unor oraşe puternice, care si'! fi fost şi centre politice, culturale, 
bisericeşti sau comerciale. Căci în j urul acestora se formează de obicei dialee- 
tele. Dacă stările în îrnpărătia de est ar fi fost asemănătoare cu cele din apus, 
unde provinciile, diecezele şi oraşele Îşi păstrată şi după căderea Imperiulni 
coeziunea şi importanţa lor de odinioară, am avea, după toată probabilitatea, 
şi în sud-estul european mai multe limbi romanice. Asa Însă din cauza im- 
prejurărilor istorice cu totul speciale, singurii supravietuitori ai romanilor 
estici pînă azi sîntem noi, romanii" 10. Factorii aceştia au acţionat la noi pînă 
prin secolele al XIII-lea-al XIV-lea, unii dintre ei chiar mai tîrziu, după 
formarea statelor româneşti. Făcînd un inventar al cauzelor care provoacă 
Iărîrn iţarea dialectală, Puşcariu arată că "eeea ee desparte limba în dialecte 
nu sînt graniţele nat.ur ale > rîuri mari ,51 munţi înaJţ)-, ci gravitarea spre 
diferite centre culturale, administrative sau religioase. Hîut-ile şi munţii sînt 
graniţe dialect.ale cînd ele sînt şi hotar între provincii, plase etc, Spre aceste 
centre se îndreaptă populaţia din împrej urime, de Ia ele pornesc cele mai 
multe inovaţii de limbă, acceptate repede de cei pe care contactul zilnic. şi 
interesele comune îi fac să primească acelaşi grai -- care are to tdeauna pres- 
tigiul oraşului şi să se dezbare de particularităţile dcosehjtoare" 11, Este 
ceea ce mai tîrziu Puşcariu denumeşte sentiment de coeziune ţitouinciolă sau 
regională şi care formează, după expresia lui, "cheagul unei eolţctivităţi", 
care se reflectă în Iimhă-s. La noi, arată S. Puşcariu, organizaţii/superioare 
de stat Incep să se închege de abia în secolele al XIII-lea --nI XIV-lea, cînd 
se formează şi cele două voievodat.e, al Ţării Româneşti şi al' Moldovei, cu 
centre de gravitaţie diferite, rezultatul, pe planul limbii, fiind .cele două sub- 
dialecte dacoromăne, cel muntean şi cel moldovean=. O tendinţ'ă de iudividua- 
lizare se observă şi în graiul din Oltenia, eu centrul la Craiova: .Dar rchiar 
În cuprinsul Ţării Homâneşti, însemnătatea politică şi economică aEraiovei, 
ca reşedinţă a banilor olteni, face ca spre apus de Olt să se precizeze din ee 
în ce mai mult al treilea suhdialect cel oltean" 14. 

Care este situaţia idio mului vorbit In Ardeal, în concepţia lui S. Puşcariu '? 
El arată că, deşi Ardealul este despărţit de Muntenia şi Moldova printr-un 
şir înalt de munţi, care au format ,,0 graniţă politică semirnilenară, în tot 
acest ţinut nu s-a dezvoltat un subclialeeL propriu-zis" 15. El observă însă, 

9 Limba româncl şi graiul din Ardeal, p. 1 H5, 
10 Contribuţia Transilvaniei la formarea şi elloluţia limbii I'Omrllll', in CCl'cetâl'Î şi staJi i, 

p, 427, Vezi şi Vasile Fl'i'i.ţWi, Dialee/ologil! limbii fomdnc. Pl!rtea I(CLll's), Timi.;oHra, '1977, p, 93. 
11 Limba romiinâ şi graiul dil1 Ardeal, p . .1 1 '15. 
1" Limba românr). 11. Rostirea, IL :122. 
13 lbidpl7l. 
14 Limba romdnă şi graiul din Ardeal,]J. 1 145. 
15 Ibidem. 
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în acelaşi timp, că în Transilvania există şi unele particularităţi de grai, care 
nu apar nici În Muntenia, nici în Moldova, dar acestea nu cuprind Ardealul în 
întregime, aşa încît, conchide el, "graniţele geografice politice n-am fost în 
stare să împiedice graiul din Ardeal să se dezvolte În strînsă legătură cu 
graiul din principatele vecine" 16. 

Ideile acestea sînt reluate şi dezvoltate de Puşcariu şi în studiile publicate 
ulterior, eu argumente şi fapte noi, extrase mai ales din materialul ALTl, 
În timp ce anchetele se apropiau de sfîrşit, sau după ee acestea au fost încheiate. 
In Le parler de la Tt ans glvani e17, analizînd citeva hărţi lingvistice, alcătuite 
pe baza materialului strîns pentru ALI1, Puşcariu arată că liniile care delimi- 
tează diversele .fenornene dialectale taie Transilvania în toate direcţiilew, 
ceea ce îl determină să afirme că el nu cunoaşte În vorbirea populară a 1'0-- 
mânilor din Ardeal nici o particularitate dialectală specific transilvăneană, 
"adieă cunoscută În toată această provincie şi numai aici" 1". Const.atările de 
mai sus I-au determinat pe Puşcariu să spună şi mai răspicat: "llvemaici o 
dovadă obiectivă, absolut evidentă ci1 Transilvania ti-a constituit niciodată o 
unitate diţereniiată de celelalte regiuni româneşti, ci s-a înglobat intotdeauna în 
ansamblul românesc" (subl, aut.). Ideea aceasta revine la Pnşcariu in Contribu- 
ţia Transilvaniei la formarea şi evoluţia limbii române-», în Grai ul din Transiloa- 
nia21, fiind menţinută şi în lucrarea sa fundamentală Limba română. r. Privire 
generală (p. 214 -219). 

După apariţia primelor volume din ALH, care au avut darul de a îm- 
bogăţi cunoştinţele despre diversele fenomene regionale şi de a le contura eu 
mai mare exactitate aria de răspîndire, ea şi după apariţia unor studii dedicate 
structurii dialectului dacoromăn, pornind tocmai de la materialul ALB (Karl 
J aberg=, E. Petrovici=), S. Puşcariu, foarte receptiv la tot ceea ee e nou, 
îşi modifică şi el conceptia despre împărţirea dialectală a dacorom ănei>'. 
"In ceea ee priveşte dialectul dacorom ân, spune el, cercetările mai noi au 
adus o precizare în împărţirea tradiţională insubdialectele bănăţean, muntean 
(cu Oltenia) şi moldovean (eu Basarabia şi Bucovina). Weigand însuşi, care 
făcuse cu argumentaţii din atlasul său lingvistic această împărţire, observase 
(cf . .Ib, VI, p. 11) că în nord-vestul dacoro mân se găsesc citeva particularităţi 
specifice de grai. K. Jaberg, Întemeiat pe hărţile ALB, a atras din nou atenţia 
asupra acestui fapt (Vox Homanica, V, p. :10 şi 8:J)25, iar E. Petrovici a stăruit 

19 Ibidem, p, 1 146. 
l? Am folosit versiunea I'omfmească din Cercetări si stadit, 
JS·Cercelati şi studii, p_ 402. . 
10 Ibidem. Totuşi, Transilvania cunoaşte o serie de fenomene regionale specifice, sufl- 

cleutc pentru diferenţierea graiurilor ardelene de cele bănăţene, munLene şi moldovene (vezi 
Vasile Frăţilă, Probleme speciale de dtnlecioloţjie. Gruiul de pe valea iuţerioară a Ttrnaoetor, 
Timişoara, 1982, p, 261-263). 

20 Cercetări Şi studii, p, 433, 
21 lbidem, p, '133--,134_ 
22 Ve,d Karl .Iaberg, Derrum ănisehe Spraclwtlas 11nd die Slmklul' des c1akoT"llmănischen 

Sprachllebietes, In "Vox Homanica", V, 1940, p. 49--,86, 
23 E, Petrovici, Graiul rom(mesc de pe Cl'Îşari şi Someş, III ,,1'ransilVQllia", an. 72, 194,1, 

nr, 8, p. 551- ,58, 
24 Limba romiÎnă_ 11. Rostirea, p_ :\28---:321, 
25 1n Limba rOlI1iÎnâ, 11, Rostirea s-a strecurat o grcşealiî. de tipar, Este vorba de p. 80 

şi 8:l, nu de 30 şi 83 din studiul lui Jaberg. 
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asupra lui cu argumente nouă şi puternice, scoţînd la iveală existenţa unui 
nou suhdialect roman În aceste regiuni" 26. Puşcariu reproduce două hărţi 
din revista "Transilvania", an. 72, HJ41, nr. 8, unde E. Petrovici îşi publicase 
studiul Graiul românesc de pe Crişuri şi Someş, hărţi în care sînt delimitate 
citeva particularităţi fonetice şi lexicale caracteristice acestei zone a Transilva- 
niei. "Acestea, În totalitatea lor, ne dau dreptul să vorbim de al patrulea 
S 11 b dia 1 e c t dacorornân În re g i uni 1 e eri ş a n e i, cu ramificări 
spre centrul Ardealului sau spre Banat" 27. Citîndu-l tot pe E. Petrovici, 
Puşcariu arată că "şi în nordul extrem se pot constata cîteva trăsături carac- 
teristice care [ ... J ne-ar da dreptul În oarecare măsură SEl vorbim de un sub- 
dialect mar a m u re Ş e a n" 28. El observă, de asemenea, că regiunea centrală 
a Transilvaniei este cea mai frămîntată de inovaţ.ii, fiind şi.cea mai Jărămiţată. 

Reproducind, în continuare, concepţia luiE. Petro vici despre modul 
cum au luat naştere cele patru Sau cinei subdiviziuni ale dacoromănei, 'prin 
retragerea românilor în munţii care Înconjoară Transilvania ea o cetate şi 
apoi prin revărsare din patru sau cinci vetre spre interiorul Transilvaniei, 
dar şi spre exterior, în cîmpiile din est, sud şi vest>, Puşcariu arată că o 
soluţionare mulţumitoare a acestei probleme IlU va fi posibilă decît după 
publicarea integrală a Atiasului Iinouistic român. 

Cum nici pînă astăzi nu s-a reuşit publicarea integrală a ALB (din 
ancheta lui S. Pop, eu reteaua cea mai deasă, au apărut de ahia două volume 
mari şi două mici colorate, alcătuite pe baza materialului din volumele mari), 
structura dialectală a dacorornănei rămîne, în continuare, o problemă deschisă. 
O contribuţie decisivă la solutioriaiea ei o poate aduce opera fundamentală 
a dialectologiei române contemporane: NALR (pe regiuni), dar ritmul de 
editare a atlaselor nu e de na tură să ne. dea speranţe pentru un viitor apropiat. 

O atenţie sporită ar trebui să. se manifeste şi Iaţă de studiul <jhănllnţit. 
monografic, al graiurilor din zonele transilvănene învecinate cu' celelalte 
provincii istorice: Bucovina, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Banâtul, pentru 
a se trasa ClI mai mare precizie limitelor diverselor snhuni tăţi dialectale. 
De altfel, studii de mai mică întindere sau rnonografiile dialectale dedicate 

26 Ibidem, p. 82. 
7 Ibidem. 
28 1 bidem. 
29 Ibidem, 32il-- 324. Pe larg despre concept!e lui E. Pet.rovlci privitoare la felul in care 

au lua t naştere diversele subdialeete dacoromâne, vezi şi V. Frăţilă, Considera/ii asupra uechimi.i 
âiţeteniiertlor âialeciale ale dacoromănet, ÎU AUT, XI, 197:l, p. 9-2\) (in special p. 12 16). i 

în afara studiului lui E. Petrovlci, citat la nota 23, vezi, de acelaşi autor', următoarele 
lucrări: Transilvania, valrii Iingvilică a românismului nord-dunărean, In "Transilvania", 
an. 72, 1941, nI', 2, p. 102--·1013 ; Simbioza l'OmtJno-slavă i'n Transilvania, în "Transilvania", an. 
73,1942, llf. 2-_·3, p. 149-156; J)olJczile filologice ale conlilllliliiJii, În "Transilvania", an. 7'1, 
1943, nI". 1, p. 7 -13; Siebenbiirgen als ]{ernlaILd du nărdlich der DOHau gcsprochenen rumii- 
niscllen klundarten, in Sieliwbiirgen, erster Banci, Bulmrest, 1943, p. :109 -. 817 şi receozia asupra 
lucrării lui Istv{m Kniezsa, Ul/{jarn/Julkerschaflcn Im Xl . .fahrhunder/. Budapesta, 19:18, In 
"Dacofoll1allia". X2, p. 517--546; Repartijia graiurilor dacoromi'me pe baza AtlasnluÎ lingvistic 
român, în LH, III, 1954, nr. 5, p. 5--17. Pentru alte aspecte ale difercnţ.icrii dialectale elin cadrul 
dacoromânei, vezi şi H. Todoran, Cu privire Iri reparli(ia graillrilol' daCOl'0111(Înc, în LR, V, 1956, 
nI". 2, p. 38·· 50; idem, Noi parlicI11aritâJi ale sllbdialecle/or dacoromâne, în eL, VI, 1\)61, nI'. 1, 
p. 43--7:3; S. Pop, La Dialeeloloille, 1, Luu vain, J \)50, p. li67 -·.li68; [. Pălrllţ, Contribuţii slapI' 
şi maghiare la formarea subdialec/elol' d acorom{me, in CL, II], 1\)58, p. (l3-72 ; idcm, InflueIlCfs 
slaves el ma!Jljares sur les parlas l'Ol1J(Jf!ins, în "Hornfl!1Os1avica", I, 1958, p.:31 4:), 
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unor graillri din nord-estul Transilvaniei-s sau din Transilvania de centru şi 
sud= au arătat că grai utile acestea nu sînt moldoveneşti, respectiv muntcneşti, 
c.i,pl'in tot ce au mai important şi specific, ele se apropie de cele crlşene şi 
maramureşcne, integrîndu-se în marea arie a graiurilor ardeleneşti, căpătînd 
şi o oarecare individualizare faţă de primele. 

DIE DIALEKTALE GLII·:DEHCNG DES DAKORUMANISCHEN IN DEH AUFFASSUN G 
SEXTIL PUŞCAHIUS 

ZUlSAD.1MENK6.S.SUNG 

Die rlialekLale Glierlerung des Dakurumănischen sLellte Itir SexUl Pnşcariu eiue Frage 
dar, der er wăh'rcnd semer gesamtenTă tigkeit eille bestanclige Aufmerksamkeit sch enkl e, solbst 
WC1111 el' sie nicht zum GcgenstaDcl einer solbststăndiqen Abhandlung maclrte. 

Indem er Zlll1ăC!lSL dic Aurtassung G. Wetgand s von der mundartllchen Glledenmg des 
Dnkorumânischcn akz ep tierte, versuchLe, S. Puşcariu diese durch ausscrsprachliche Tatsachen , 
vor al lem snlche hlstorlscher und sozlaler Natur, zu unt crmauern. Dcmcntspechend wurde da s 
rumănisch« Spra chgebie'. nordlich dcr DODau in drcl grosse Area le aufgetcilt: ein ostliches 
(moldauisch es), ein sudlicues (muntenisches) uud rin sudwestliches (Banater) Areal, Dieses 
Bild entstand aurgrund cines zllverlfi.ssigcD, durch Au îna hmen an Ort und St.el le cI"zielten und 
mit elen Mitt.eln der Sprachgeographie wiedergegcbell Materials, das aber unvollstanclig war, cla 
Weigancls LingHislischer Alias des dakoT'umiinischenSprachgebieles (Leipzig, 1909) al1ssehliess· 
]ieh den phonetischen Aspekt beriicksichtigteulld clie Morphologic, die Syntax, deu \VorLsehatz 
une! clic W ortbilclung vel'l1a chHissigte. 

Das Erscheincn der crster Biillde des RumanischcnSprachatlasscs (Allasul lingvistic 
roman 1 tind ABasul lingvistic 1'Omlln lI), clic ein iiherwiegend lexikalischcs Material enthielten, 
hatteaufgtulld des l1euen, elen FOJ"schcl'l1 Z1ll" VerJiigung gestellten MaLerials eine Verăllderung 
des Bildes. der mundarllichen· Gliederul1gcles Da.korumanischenzur. Folge. 

Tm Vergleich znr Einteilung der Mllnclarlen irn Atlas Weigallds stellte clic Abgrenzung 
weitercl' Mllndartlandschaften votl glcichen Rang wie jelle lVIunteniclls, d eI" Molclau uneI des 
Ballats einen Fortschritt clar .. Es ist clas Verdicnst cler l{!allsenbul'ger IinguisLischcll SChule, 
vor .Jllem Emil Pelrovicis, class rrwn noc11 zwei wcitcl'c Suhdialektcunterschied :dender Crişana 
11nd deu der )Vlaramureseh. 

A1sein Neueruugen in. (lcr Sprachwissenschaft gegenUbCra1.1fgeschlossener Geist Uher- 
llimmt S. Puşcariu gcgen Ende seines l.ehens die von seincm hervorragenden Schillcr Emil 
Petroviei aufgestclltc Einteilung der dakorumănischen MUllclartell, wobci er allerclings nieht 
vergisst: zu praziesieren, dass einelYefricdigende Liisl111g cler Froge cler Dialektgliederung crst 
naeh dem Erschcinen o iler Btincle des ALB 1 Imd des ;l1,n 11 moglieh sein wire!. 

Da cler ,ALB 1 (Aufnahmen von Sever l'op) bis 11e1l1e nieht volistăndig vcroffentliclrt 
ist, bleiht die dialektale Struktur des Dakol'urnanischen auelr weiterhin cin offcnes Problem, 

FacuI/alea de Filologie 
l'imişoara, bd. Vasile parvan, nL fl 

30 Vasile Tăra, G/'{liul de pc valea superioarâ a {>'ieu/Ili (Transilvania), rezmnatul tezei de 
docLorat, Timişoara, 1975; idCl11, Graiul din nord-estul Transilvaniei, în AICED, I, 197\1, p. 
:H7 -:156; Vi ore] Viisieşîu, Graiul de pe Sâlâll!a şi vuleaZagrii, rezumatul tezei de doetorat, 
Iaşi, 1975, Vezi şi cercetările l11Hivechi referitoare la aec]aşi grai ale lui D. Şandru(din BL, VI, 
1 \1:38, p. 173-- 230) şi Gr. Hust! (din CL, IV, 1 \15\1, nr. 1-2, p. !\1--70), care nu admit .integrarea 
graiurilor din Bistriţa-Năsăucl in grupul celor l11oldoveneşti.Vezi, clc,isemenea studiile lui G. 
lstrate (din BIFR, IV, 1937, p.50 \)7) şi G. IstraLe şi A. TllI'e11leţ (din FD, VII, 1971, p. 189, 
227), eare lecau indus în snbdialect111 moldovenesc. 

31 Vezi V, Frăţ.iIă, Probleme speciale de dialeclologie. GraiHI de pe /Jalea inferioarâ a TÎ/'lla- 
vc/or; idem, Consideraţii asu]J['(1 vechifnii diferw!ierilor dia/eela/cale dacoromânei ; idem, (;raiurile 
din Transilvania de cenlru şi sud, în Sludii de dia/cel%gil', Timişoara, 1984, p. 57---77. De altfel, 
în două studii, unul dedieatsistemului fonologie, celălalt sistemului morfologie al graiului 
<lin valea Sebeşull1i, Gr. Hnsu, respectiv Lidia Sfll'lea, alrăgeauatcnţia asupra faptului că aceste 
graiuri an multe fenomene cOlll1111e cu grail1l'ile ardeleneşti de centru şi de sud, asupra 10)' cxer- 
dtîllclu-se influenţa graiurilor munteneşti şi a limbii literare (vezi eL, II, 1957, p.124, 141 şi 
Il. 143--158). 
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ŞTIINTIFICE 
nE 

!{ATALIN DUMITHAŞCU 

1.1. Dialectologia românească anani la lettre este un produs al preo- 
cupărilor pentru formarea limbii literare supradialectale. Ea a fost iniţiată 
pe la mij locul secolului trecut de acei filologi care considerau că una dintre 
sursele limbii literare unice o constituie dialectele 'şi care şi-an îndreptat 
atenţia asupra acestora cu intenţia de a selecta elemente menite să o îmbogă- 
ţească. 

1.2. Alături de 1. Heliade Rădulescu, T. Cipariu, 1. Maiorescu şi de 
alţii; A.71'. Laurian a împărtăşit. această concepţie, dar, pe cînd primii trei 
filologi citaţi sînt recunoscuţi ca precursori ai dialectologiei româneşti, opera 
eruditului latinist aşteaptă încă să-i Iie pusă în evidenţă valoarea sub acest 
aspect. Recentele schiţe ale unei istorii a dialectologiei româneşti! nu S-au 
oprit asupra activităţii sale, cu toate că autorii unei istorii a liyfgvisticii ro- 
mâneşti leagă "începuturile dia Iectologiet româneşti de lucrările de istorie 
a limhii publica te de Cipariu şi La Il ria n" 2. La această 01'[\ dispunem şi de un 
studiu de detaliu care demonstrează competenta lui La urian şi a lui Massirn 
în cercetarea lexicului.regional al limbii române. Ne referim Iaarticolul semnat 
de Petru Zugun, Cuvinte regionale în dicţionarul academic latin/si, în care 
autorul relevă "bogăţia eLI adevărat excepţională şi valoarea dicţionarului 
în discuţie, date şi de reqionalismele de origine latinii. pe care le cuprinde" 
şiconsideră că "autorii dicţionarului trebuie integraţi În istoria dialectologiei 
româneşti" 3. 

1.:3. In cele ce urmează ne propunem să stabilim, pe baza datelor 'des- 
prinse din opera lingvistică a lui A.T. Laurian, locul pe care acesta ar trebui 
să-I ocupe de drept printre precursorii dialectologiei ştiinţ.ifice, 

Analiza operei sale ne dezvăluie interesul permanent al autorului faţă 
de limba vie a poporului, susţinut de o pregătire teoretică şi metodologică 
la nivelul lingvisticii europene din epocă. 

1 Mat.ilda Cnragiu-Mn rio t cnnu, Ştefan Giosu, Llliana Ionescu-Huxă ndoiu, Rnrnulus 
Toci oran , Dialeclo[o.qfe romănă, Bucurestt, 1 U77, p. :lU--· 54; T'ralu! de dlalec/ologie românească, 
Cralova , lU1l4, p. 109--122. 

2 Istoria lingvisticii romănesti .• Bucureşti, 1978, p. Mt 
3 In Maleriale ,'Î cetcetări dialeciale, 11, 1. HIl:J, Cluj-Napuca , p, 43,1···444. 
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2. Elemente de teorie 

:;',1. în scrierile lui A.T. Laurian apar următorii termeni pentru a 
desemna variantele teritoriale ale unei limbi: dialect (uneori dialeptţ, idioma 
şi subdialecius. Frecvenţa termenilor, precum şi contextele în care apar, 
arată că aceştia făceau parte din lexicul activ al autorului şi corespundeau 
unor concepte bine delimitate. Definiţia exactă a primilor doi o aflăm în 
Dicţionarul limbii române al lui Laurian şi Massim, de unde cităm: "dialect 
limba particularie a unei ţări, .modilicaţiunea lirnbei generale" şi "idioma ""= limba 
propria vunei naţiuni; dialect" 4. Prin subdialectus, A.T. Laurian înţelege 
variante subordonate dialectului". Trebuie să remarcăm subordonarea dia- 
lectului faţă de o entitate lingvistică superioară, limba generală, care asigură 
unitatea dialectelor , 

:U!'.l. A.T. Laurian insistă În numeroase cazuri asupra unităţii dialec- 
telor, dar în acelaşi timp observă dinamica diversificării şi a unificării acestora. 
Cauzele diversificării lingvistice sînt bine sesizate de el atunci CÎnd consideră 
că responsabile de fragmentarea lat inei în .idiomurile p.e.olgtine au fost di- 
ferenţierea socială şi cea stilistică, contactul eu aibe limbi, extinderea În timp 
şi.îuşpaţiu, precum şi dezvoltarea fără comunicare între ele şi În împrejurări 
deosebite a descendentelor .latmei, Hitrnul diveraificării, după cum. just ob- 
servă Laurian, este diferit în diversele. etape ale dezvoltării, În funcţie de 
cauzele care acţionează cu preponderenţă în momentul respectiv". 

2.2.'LConcepţia lui A.T. Laurian cu privire la latina de la baza limbilor 
romanice nu este cea general acceptată astăzi. In concordanţă cu tradiţiile 
Şcolii ardelene, .Laurian susţine ică baza limbilor romanice o formează vari- 
anta populară a limbii latine (limba populaţiei rurale, a coloniştilor, a mili- 
tarilor, a oamenilor simpli) şi că aceasta exista alături de limba dociă şi pre- 
zenta dialecte care erau "mai mult sau mai puţin diferite de limba doctă", 
dar între ele .. "nu .difereau mult" 7. Aşadar, Laurian introduce ideea diferen- 
ţierii dialectaleîn cadrul latinei ipopulare. Variantele acesteia sînt numite 
de el populares dialecii. între cauzele care au dus la această starea lucrurilor, 
el evidenţiază contactul lingvistic al ;,diverselor populaţii din Italia". în 
favoarea părerii sale îl citează pe Petru Maior, care a susţinut că "ginţile supuse 
de romani îşi ţinură dialeptele Iorv.lăslnd urme chiar În limba domnitoare" 8. 
Mai puţin comună este părerea lui Laurian cu privire la evoluţia dialectelor 
populare ale latinei. El consideră că acestea, dUIJă o relativă unitate, "odată 
cu extinderea Imperiul roman dincolo de hotarele Italiei, au început să evo- 
lueze Într-o măsură sensibilă şi să se coustituie În limbi independente, supra- 

,j Dicţionarul limbii române după însărcinarea dată de .societatea Academică Română, 
elaborat ca proiect de A.l'. Laurlan şi Le. Masslm, Bucureşti, 1871-1876, vol, 1, p. 10.95 şi 
vol. II, p. f). 

ti A. Treboniu s Lau rianus, Teniameti ctiiicumin. oriqinetu, derinationeni el formam litujuue 
Rotnanue in ut.raque Dacia v tqentts vulyo Valachicae, Vtenna e, 1840, p. X· (în continuare: 
T eniatn en). 

6 Ibidem, p. IX-X. 
7 Ibidem. 

a A.T. Laurian, Teoria sărăcÎei, în "Foaie pentru minte, inimă şi literatură",lV, 1841, 
llr. 38, p. 298. 
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vieţuind patru principale dialecte împreună e11 subdialectele lor sub forma 
limbilor din Hispania, din GaUia, din Italia şi din Europa orientală" 9. 

Conceptia mai sus prezentată, fără să devină dominantă în lingvistica 
romanică, are susţinători de prestigiu. De exemplu, G. Ivănescu afirmă că 
"dialeetele latinei populare din Imperiu îşi au originea în dialectele latinei 
populare din Italia, aşadar p art.icularităţile latinei populare din Imperiu 
an fost aduse chiar din Italia de către neamurile italice care acceptaseră 
latina" 10. 

:L·?:t. Aplicînd teoria genezei limbilor neolatine la istoria limbii noastre, 
Laurian postulează descendenta românei dintr-un dialect al latinei populare. 
pe care îl şi numeşte dialect roniâiiesc, Localizarea acestuia o încearcă în mai 
multe rînduri. Asemănarea romănei cu dialectele italiene de sud este inter- 
pretată de el ea dovada colonizării Daciei eu o populaţie mai ales din Italia->, 
poate, mai ales din Campania=. 

2.2.:l.1. Problema structurii dialectale a limbii române l-a preocupat 
de asemenea pe A.T. Laurian. Răspunsul dat de el diferă de cel dat de I. 
Heliade Rădulescu la aceeaşi problemă. Acesta admitea existenţa a trei 
dialecte ale limbii române, numindu-le "al Daciei, al Macedoniei şi al Elveţiei". 
Ultima denumire ar corespunde dialectului romand din-Stiria, Elveţia şi o 
parte din Franta>. După Laurian însă, Iimba română nu are decit două 
dialecte : cel dacoromân şi cel maeedoromân. Afirmaţia din Dictianarul limbii 
române precum că limba română are numai aceste două dialecte= este de 
fapt reluarea păreriiexprimate de Lanrian deja În prima sa carte, diferenţa 
constînd numai În terminologia folosită. In Teniamen, cele două unităţi 
dialect.ale ale limbii române poartă numele de limba din Dacia lui .Traian, 
respectiv limba din Dacia lui Aurelicn-» (termeni folosiţi şi de Petru Maior-"] 
sau, mai rar, apar sub denumirea dialect cisdanubian şi tl'ansdamzb/iJ1n17, 

2.2.:1.:'>. Părerile celor doi filologi, Heliade şi Laurian, concordă însă 
în privinţa unităţii relative a dialectului dacoromăn. Teoreticienii limbii 
1 iterare unice erau conştienţi de deosebirile existente între felul de a vorbi 
din diversele regiuni istorice ale Daciei lui Traian. Astfel, Heliade formulează 
clar . diferenţa dintre limba ca sistem general şi realizările sale concrete, vor- 
birile, care, în principiu, prezintă o varietate.infinită, fără să ne îndreptăţească 
a .. vorbi de dialecteis. A.T. Laurian grupează "vorbirile" după două criterii: 
unul geografic şi altul stilistic. După primul criteriu, diferenţele de vorbire 
se grupează În două arii, care corespund cu teritoriile extra- şi intracarpatic. 
In terminologia lui Laurian, teritoriul extracarpatic apare ca cel dincolo de 

9 Teniatnen, Il. X. 
10 G. Ivănescu, Istoria limbii rotnătie, Inşi, 1980, p. 99. 
11 T'entamen, p. LIII. 
12 Vezi nota 8. 
13 1. Heliad e Hădulesou , Opere, ediţie de D. Popovlci, TI, Bucureşt l, 1U43, p , 230. 
l4 Vezi nota 4. 
15 T'cnlamen, p. LVI, 2,1, ,\2. 
lt1Pe1ruMaiol', Disertaţic pentru Începutul limbei romănestt, în Istoria pentru Începutul 

romănilor i'n uaetu«, Buda, 1812. ]l. :-lO2---:12:1. 
17 T'enlameri, p. LVI. 
18 L Hellade H{,duleseu, OjJ. cii., p. 230, 52H. 
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munti>, cînd el însuşi se.aîla la Viena, şi ca cel dincoace de Carpaţi, cînd el se 
afla la Bucureşti, .adică în timpul redactării Glosarului2u In mod simetric, 
teritoriul intracarpatic este numit cel de dincolo de Carpaţi. Apariţia denumiri! 
oficiale, Rom ăni a pentru a indica teritoriul de dincoace de Carpaţi nu este o 
simplă inconsecvenţă terrninclogică idin partea autorilor glosaruilli, ei ser- 
veşte un binecunoscut scop propagandistic, urmărit de A.T. .Laurian în În- 
treaga sa activitate. Motivele sentimentale şi raţiunile jpolitice ale preferinţei 
autorilor pentru denumirea oficială apar şi mai evidente cînd aceasta este 

însoţită de epit?tul liberă, în timp ce denumirea politico-administratlvă a 
teritoriului intracarpatic constituie pentru ei un adevărat tabu. 

Fireşte, această" subimpăr!ire a dacorornânei nu corespnnde structiirii 
saJf; dialect.ale stabilite pe baza cercetărilor moderne, dar nu este mai puţin 
adevărat că ea corespunde arii lor care au suferit În măsură diferită influente lexicale ale unor limbi cu care româna a intrat in contact. 

După criteriul stilistic, A.T. Laurian distinge variantele culius sermo 
sau. ordtorio. prontmcutlio şiquoiidiamzs sermon, Prin vorbirea cultă sau rostirea 

oralorică el înţelege "vorbirea ideală, caracterizată prin atributul purităţii 
(în sensullatinităţii) şi prin regularitate (ea, urmare a aplicării pînă la capăt a 
analogiei), pe cind vorbirea coiirliam'iprezintă abate.rÎ de la normele stabilite 
pentru .1imhacultă. Cele două variante se opun sul) raportul unităţii şi al 
varîetă.ţii. 'Cullus serrno trebuie să fie unic, pe cînd quoiidianus sermo prezintă diferente teritoriale. Descrierea nnor astfel de aba teri fată de normele limbii 

literare' coristit.uie latura practică a activităţii 'lui Lauridn" ea dialectolog. 
;:.}. Una dintre cele mai valoroase şi moderne, idei pe care le conţine 

opera lui Lal1rial1 este conceperea dialectelor în • desfăşurarea lor spaţială 
continuă, ,eu. idiomuri de tranziţie şi nu, cu despărţiri nete. In acest sens, 
Laurian vorbeşte de transitus Între diferitele dialecte şi limbi romanice. Deşi 
exprimarea este vagă şi textul laconic, --- "intel' omnes Italiaevdialectos, 
Siciliana maximeconvenit cum Daciana ; prouti Sardinica transitum format 
adHispanicam, etPedemontana adFranoicam" 22 __ trebuie evidenţiată ideea, 
larg/aeceritată azi, şi în privinţa căreia, după cum aprecia B.P. Hasdeu, 
filOlogul român ar avea prioritate europeană=L'Chiar dacă ÎIl1840 Laudau 
nu întrevedea încă complexitatea problemei dialectelor de -tranzrţie, cum O 
vor releva G.I.Ascoli şi B.P. Hasdeu, prin însăşi enuntarea' ideii eruditul 

Iatinist a marcat o cucerire a dialectologiei: Ca () ilustrare a acestei idei apar 
în'Tenlamen cele nu mai puţin de 23 de variante ale rngăeiul1ii Tatăl nostru 
din tot atîten dialectc ale limbilor T()I'nanicede aplls2. Aşadar, din pasajul 
mai Sus citat, precum şi din paralela mostrelorde limbi reiese că A.T. Lauriau 
preconiza o lingvist.ică romanică comparată nu numai la nivelul limbilor 
literare. ci şi la nivelul dialectelor romanice, şi aceasta mult înainte!, lui 
Aseoli. 

19 A,rt. cii. în nota 8, p. ,;00. 
20 G/osutlll care cuprinde vorbele din limba română străine prin originea sau forma lor cum 

şi cele de origine indoio(lstl. După lns:lrcillarea daUi ele Soeietatea Acaelţlnică Homll.llă elaborat ea 
proiect <le A.T. Laudan şiI.C. lVIassim, Bucureşti, 1871, p. 127,70, lI8, [,75 şi passilll. 

21 Tenlami'n, p. '18, J 9, 20,21 şi 3,1. 
22 Ibidem, p. LVIII. 
23 B.P. }-labdeu, Cavenie iim Mir/ni, tom. III, Bucurqti, 1881, p.IX. 
24 Tenlwnen, p. LXVJ.--LXX. 
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2.4.1. întreaga operă lingvistică a lui A.T. Laurian reste pătrunsă de 
convingerea că depozitarul cel mai important al limbii este ipoporul şi că, 
pentru cercetările lingvistice, este absolut necesară inventarierea acestui de- 
pnzit, în 1859, preocupat de alcătuirea unui repertoriu de limbă română, 
A.T. Laurian este convins că. "În afara vorbelor şi locuţiunilor aflate în cărţi, 
există 1111 număr CIl mult mai Însemnat în gura poporului" 25. Tot atunci 
el schi ţează metodologia anchetei dialectale în felul următor: .Lucrarea 
aceasta, culegerea faptelor lingvistice din cărţi şi din limba poporului e, precum 
se înţelege de sine,foarLe dificile şi nu se poate face fără .spese Însemnate. 
Ar trebui ... să călătorim prin toaietuutturile.Daoiei, să eonoersăm cu poporul, 
să obseruăm zicerile uzitate de dînsul şi să le insemtiăm cu toată fidelitatea ... 
Naham fi de părerecâ să se compună o societate de bărbaţi chemaţi pentru 
asemenea lucrare, să se formeze un fond din care să se acopere spezele acestei 
întreprinderi. .. , să se trimită bărbaţi cu zel şi CII deprindere În observarea 
vorbirei .Iocuitorilor români din diversele ţinuturl îrnpopurate de dinşii.csă 
culeagă toate vorbele şi-fraeele rornăne-din gura lor. Vorbele şi locuţiunile 
acestea culese să se tipărească numai decît şi să se trimită colectorilor spre 
a le completa prin cercetările lor ulterioare şi să urmeze aşa pînă cînd ne vom 
încredinţa că s-au essauriat această materie" (sublinierile ne aparţin). 

Aşadar, Laurian. vorbeşte de. necesitatea unei..cercetări pe teren, care 
trebuie să cuprindă intregul teritoriu de Iimhă română şi intreaga masă..a 
acesteia. Procedeele de lucru recomandate sînt. conversaţia şi observaţia, 
iar exigenta faţă de calitatea însemnărilor este maximă. Merită să atragem 
atenţia asupra ceriuţei metodologice referitoare la calitatea "cole<:torului". 
Cerinţa, azi unanim acceptată, ca anchetatorul să aibă pregătire de lingvist, 
apare formulată aşadar În lingvistica românească. deja în secolul trecut, 

Aceste idei de ordin metodologie, valoroase nu numai pentru epoca în 
care au fost enunţate, formează bunul comun al întregii gener4;ţii de filologi 
ardeleni purtători ai crezului latinistşi nu numai al 1.01'. Lerregăsim Ia 1. 
Heliade Hădulescu=, la T. Ciparin'", iar aplicarea lor În practică i-o datorăm 
.lu! Ion Maiorescu, autorul.prlmului studiu românesc de dialectologie realizat 
pe baza umor cercetări pe teren=. 

2.'"' Ca o dovadă a respectului Iaţă de limba poporului şi a aderenţei 
luir Laurian Ia ideile romantismului în lingvistică trebuie să interpretă m 
crezul său în superioritatea valorică a datelor obţinute din limba vie faţă 
de cele din monumentele scrise29• Chiar dacă scepticismul lui În privinţa 
monurnentelor scrise este exagerat şi nu se limitează la limba română şi 
chiar dacă acesta a fost determinat şi de purismul său (care respingea vechea 
literatură romănătnainte de toate din cauza influentei slave care o impreg- 
nează), ideea importanţei cunoaşterii dialectelor ipentru reconstrucţia stadiilor 
vechi şi, în parte, demonstraţia făcută în acest sens de Laurianau valoarea 

2;; A .T, Laurian, l iicţionartu şi oarecari reîlcssiuni asupra trebuinţelor noastre, In "Instruc- 
ţiunea publică", 1859, noiembrie, p, 28--30. 

26 1. lIeliude Rădulescu, oJl. cii., p.424., 
27 Cf. AureJ Nicolcscu, T, Cipariu şi problema dialecfelol' limbii române, in "Funeticii şi 

dialedologie", voI. IX, 1971), p. 189-I!lfJ. 
28 Ioan Maiorescu, Itinerar in Istria şi vocabular isiriano-român, Iaşi, 1874. 
29 Tenlamell, p. LVII, 
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lor de necontestat. In prototipul limbii române (sau in limba română recon- 
struită de Laurian) numeroasefonnese bazează pe date culese din toate dia- 
lectele limhii romane, macedoromânei revenindu-i un rol foarte important, 
fiindcă acest dialect este În multe pri vinţe un păstrător mai fidel al elementelor 
latineşti. Cercetătorii moderni au formulat cerinţele metodologice ale re- 
construcţiei într-un fel care justifică iniţiativa lui Laurian: "nu româna 
eu atestare relativ tîrzie din secolul al XVI-lea trebuie raportată la 
latină - cum opera O. Densusianu -, ei ceea ee rezultă din compararea ei 
cu aromăna, eventual cu meglenoromăna şi istrorornăna, adică acea formă 
de limbă din care s-au eliminat influenţele suferite de fiecare dintre cele 
patru idiomuri luate în parte" M. 

:1. Observaţiile lui ..1.1' .. Laurian asupra variantelor limbii române se 
sprijină pe o îndelungată experienţă personală. El a avut, într-adevăr, posi- 
bilitatea să studieze pe viu grai urile din "toate ţinuturile împopuratede ro- 
mâni", aşa cum le cerea cercetătorilor. In continuare, redăm cîteva din nume- 
roasele sale constatări asupra fenomenelor dialectale, consemnate de-a lungul 
întregii sale opere lingvistice, dovadă a caracterului permanent al interesului 
său faţă de limba vie. 

3.1. F o net i c ă 
A.T. Laurian consideră caracteristice pentru romana sud-dunăreană 

inexistenţa Ionemului i, păstrarea sonantei labiale l' şi a finalelor vocalice 
în u31• Aceste trăsături fonetice sînt recomandat.e de el pentru româna "gene- 

raIă", ca unele care satisfac pe deplin criteriul Iatinităţii. 
Observaţiile 'lui-A.']'. Laurian asupra dacoromânei demonstrează faptul 

că autorul lor înregistra şi diferenţe de pronunţie minime. De exemplu, sesi- 
zează existenţa a trei grade de deschidere în cazul vocalelor o şi e: acestea 
pot. fi închise (dausumş, deschise taperiumş, şi mai deschise (clarmn). EI per- 
cepe un q În dormi, locu, [ocuri ;un Q în morie, sudore ; un 2 în poria, socr«. 

De asemenea un  în peri, 'numeri, crescu, mare; un f în crede, tăce ; un  În 
crestă, desă32. 

Fenomenul palatalizării lahialelor, întîlnit parţial şi În daeoromână, este 
prezentat de Laurian atît În Teniamen cît şi în Dicţionarul littibi! române. 
Acest fenomen a fost descris înaintea lui dcMihail Boiagi pentru macedoro- 
mână şi de I. Heliade Hădulescu33.Ul1 plus îaţă de descrierile precedente 
este stabilirea de către Laurian a condiţiei exacte a palatalizării; care are loc 
nu automat şi în.faţa unui e, ci numai dacă această vocală este precedată de 
uniol dezvoltat de ea. în formularea dată de Laurian, fenomennlare loc 
"ante i et e assimilatione i" 34. Problema este reluată in Dicţionarul limbii 
române, unde primeşte precizări în plus. Î.n articolul consacrat sunetului P 
se spune: "numai III unele locuri înainte de i se aude ca le grec saugermanic 
precum în lupi, rwpi. .. ; şi înainte clee lung eu asimilatiune de ie, precum În 
petra, pelle, perde". Valoarea Ionetică a lahialelor palata lizate este sugerată 
şi In eelelelalte cazuri prin comparaţie cu limbile CIHloscute. La sunetul B 

30 " *' * Istoria limbii române, voI. l, Bueureşti, 1965, p. 1 (). 
:n Teniamen, p. 5; 22, 2,l, 32; 12. 
33 Ibidem, p. 7, 10. 
33 I. IIeliade HăclUlescu, op. cit" p. 231-232, 
34 Tel/famen, p. 18, 19, 20, 21 şi 34. 
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se dau şi formele aiqhi şi aloi, cu precizarea că nu au pătruns în forma scrisă 
a limbii. 

3.2. Mor I o I o g i e 
Dintre foarte numeroasele fapte" morfologice dialectale discutate de 

Laurian amintim formele lungi ale infinitivului la sud de Dunăre, articolul 
enclitic şi proclitic feminin la genitiv-dativ singular din acelaşi dialect». 
Observaţiile asupra limbii din diferite regiuni şi-au făcut loc şi în corespondenţa 
lui Laurian, Din ele se degajă inteuţia-de norrnare şi unificare lingvistică. 
Semnalăm aici numai o critică a ardeleanului Laurian la adresa altor ardeleni, 
care nu vor să renunţe la "viţiul înrădăcinat" .de a folosi articolul genitival 
invariabil. 36 

i.:J. L e x i c 
iUr.l. În Tntinsa operă lexicografică a lui Laurian au fost înregistraţi 

numeroşi termeni regionali, dar această calitate a operei în discuţie a fost 
semnalată ahia recent dP. PetruZugun. 37 Dorim să. adăugăm la cele dej a 
spuse că numeroşi termeni regionali de origine latină incluşi în dicţionarul 
acadern ic latinis t fuseseră î nregistraţi de Laurian Încă În Teniatnen, deci 
cu peste trei decenii Înaintea apariţiei dicţionarului. Dintre cuvintele regionale 
de origine latină discutate de Petru Zugun, se. găsesc în Tenlameti următoarele: 
ai, britică, comunica, curechi, cusia, cuie, âuroare.cţoale, june, mucoare..mai, 
nea, pasă, păcurar, pedestru, primar şi săcrel38• În 'cazul cuvintelor pasă, du- 
roare, mucoare şi nai este. posihil ca data înregistrării lor prime într-o lucrare 
lingvistică să fie tocmai 1840, anul apariţiei Ten/amen-ului, de vreme ce nu 
se găsesc în Lexiconul de la Buda. 

:l.iU!. Glosorul, care În intenţia autorilor săi cuprinde elementele nela- 
tine ale Iexicului românesc, conţine numeroase cuvinte regiOl'!-aleC\e origine 
diversă. Laurian, bun cunoscător al limbilor maghiară şi germană, a sesizat 
uneori cu destulă fidelitate repartiţia geografieă a lexicului românese. Adesea 
cuvintele de origine maghiară sin t însoţite .de indicatii pri'zlnd răspîndirea 
lor. Unele "sînt răspîndite numai dincolo de Carpaţi", de xemplu biu, bar- 
naciu, iar altele "sînt cunoscute numai românilor care trăiesc. printre unguri", 
de exemplu ueqa, bieău», Elernentullexical de origine germană este de ase- 
menea tratat diferenţiat în raport cu răspîndirea lui. Poate mai important 
este însă faptul că în unele cazuri se indică mai multe variante româneşti 
provenite-din acelaşi etimon german, oferindu-se astfel posibilitatea de a le 
urmări procesul de adaptare fonetică, diferită În functie de locul şi momentul 
împrumutului. De exemplu, se consemnează trei variante, şro], ŞUfllP, şurub, 
ale ÎlllprumutuIlli românese din germ. Schrazzbe40• 

li, O primă coneluzie a cercetării întreprinse de noi este aceea că opera 
lui A.T. Laurian se recomandă ea fiind demnă de toată aten'ţia eercetătorilor 
în domeniul istoriei dialcctologiei. 

35 Ibidem, p. 110, nota 1; 91, 98. 
36 G. Bari! şi contemporanii săi, vol. r, Bucureşti, 1973, p. 127. 
37 Petrn Zugun, Cuvinie regionale În die/ionaml academic lafinisl, citat la nota :3, 

passim. 
38 l'cnlamcl1, p. 31; 1!l şi 56 ; 12; :)2; 33 şi 117; 49; (iO; 31 şi 58; 21; 49 şi (iO; 51; 18; 

118; 52; 70; fi9. 
3U Glosarullui Laurian şi Massim, p. '10, 61, 568, 68, 551 şi passim. 
40 ibidem, p. 549, 273, 539. 
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Consideraţiile teoretice şi metodologice legate. de variantele dialect.ale 
româneşti, precum şi buna cunoaştere a acestora îl definesc pe A.T. Laurian 
ca un precursor al dialectologiei ştiinţifice. 

Constatarea originalităţii unor idei şi metode ne face să conchidem, 
fără teama de a greşi, că opera lui A .T. Laurian,în ciuda inegalităţii ei, ilus- 
trează nivelul european al preocupărilor filologilor români din secolul trecu t 
în domeniul cercetării limbii vii. 

In finalul expunerii, ni se pare justificată şi o concluzie cu caracter mai 
general :în urma relevării contribuţiei originale, valoroase a exponenţilor 
principali ai ideologiei latiniste, August Treboniu Laurian şi-Timotei Cipariu, în 
promovarea în lingvistica românească a interesului pentru cercetarea varian- 
telor dialectale, curentul latinist ne apare astăzi într-o lumină mai favorabilă 
sub aspectul atitudinii reprezentanţilor săi Iaţă de limba poporului, 

A.T. LAURlAN· PHEctJRSEUH DE LA DJALEC'l'otOGIE SGIENTlFIQUE 
RESUME 

La dialectologie roumaine avant la leltre a ete pratlquee au milieu du siecle passe par les 
intellectuels quiconsideraietrt que I'une des sources de J'enrlchisscment de la Ianguo litteralr c 
unique se trouve dans les varlantes territoriales de la langue. A cote de. LH. Hăd ulescu , T. 
Clpartu et 1. Maiorescu, A.T. Laudau s'avcre Ctre un theorlcten et un prattclen dans le domaine 
de la dlalectologle. 

Le present ar'ticle mct en lumiere la modernite de ccrtalnes ldecs exprlmecs dans les 
ouvrages de Laurlan . 

A.T. Laurlan avance l 'îdeo de la dlfferencla.don dialcctale au seln-meme du latin populalre , 
enconslderant que le roumaln ne Iait que continue!' un dialecte du latin populalre. 

L'une des ldees modernes oJfertes par son ocuvre c.'est la maniere dont il concoit les dla. 
l cctes dans leur developpement spatial contlnuol , avec des ldiomes de transitlon , et non pa s 
a:,rec des separations nettt's. 

La cOllception llnguistique el 'A.T. Laurian est impregl1ce de la .co.nvictionque 10 plu <: 
important depositaire de la langue este le peuple luicmcme et qu'il estabsolument neccssaire 
d'inventarier systcmatiquement ee dcp6t. 

L'ocnvre de Lauriau fournit de nombn'1lses remarques de delaH sur la strudnfe dialec" 
talc ainsi que sur les differents compartim€.nts du roumain it j'cpoque. 

L'attcntion du fameux latinisant ,,'est tout particulie.rcl11ent porl:ee sur le decouverte 
des eh\rnents latinsheritfJS par le diff6rents elialectesdu rouma..in, .61ernents qui, dans l'intent:i(jn 
du meme etuieur, devaient se t:rouver it la ba se de la langue litteraire. en lui conJ6rant !'unHc 
n6cessairc. La separalion des el6mctlts !exicaux ID,tins l'a amcw', a. deceler des elements d'origillcs 
diverses, teb ccu.x avec une etymologie hongroise ou aliemande, dans l'Mude desquels Lauriau 
peut etre considel'e une fois de plus, UI1 pioIlnier. 

L'activite el'A.T. Laudau dans le domainec1e la dialectologic place sous une !umiere 
plus favorable le courant Jatinisant, e11 ce C]ui concerne J'attJtude de ses represcntants el1'lcrs 
la lallgue de peuple. 

Facultatea de Filologie 
Craiova, str. Al.I. Cuza, ni'. 13 



IMPOHTANTA CKHCETAnn TJIALECfELOH SI SUBDIALECTELOH 
PENTRU IS;rOHIA LIMBII HCfMANE îN CONCEilTIA LUI T. CIPARlU 

In: 

CARJEN -GARFCIELA I'A?vIFIL 

1, Autor al primei gramatici istorice româneşti, T. Cipariu a acordat, în 
cercetările sale, un rol important faptelor dialectale, pe. care le-a folosit în 
stabilirea unei imagini cit mai reale a evoluţiei limbii române. Cum s-a re- 

marcat deja de către unii cercetători", cărturarul ardelean îuţelesese că pentru studiul istoric al limbilor moderne este necesară coroborarea materialului 
oferit de textele vechi eu cel exis'ten t În grai urile populare. în epocă, această 
inovaţie metodologică nu se gcneralizase încă, deşi, sub influenţa lui J. (T.Her- 
der şi J. G. Grimm, setrecuse la studierea limbii populare ca tezaur de forme 
şi expresii de limbă veche, iar cercetările de dialectolngie, întreprinse de A8- 
coli, impulslonaseră studiul dialectelor şi al graiurilorpopulare. 

In opera Ilngvistieă a lui T. Cipariu sînt tratate numeroase probleme 
de dialectologie generală, ca raportul dintre limbă şi dialeet, dintre limba 
naţională şi dialecte, dintre limba literară unică şi dialectele .literare etc." 
Discuţiile teoretice din "Arhivpentru filologie şi istorie", mai ,ales, se constituie 
Într-o doctrină coerentă şi realistă, al cărei punct de plectire. îl reprezintă în- 
ţ.eJegerea relaţiei dintre limbă şi vorbire. Astfel, pentru Cipariu, "limha e una, 
ci forma c diversă. Unii schimhă unele cosunătoare sau vocali, alţii altele. 
Unul zice piept, altul chepi, al treilea cepi, al patru] psiepl şi aşa mai încolo" 
(A, 322) .. "Forma diversă" este deci rezultatul miilor de vorbiri individuale, 
care "împreul1îndu-se Iac o limbă, intru atîta înclt fundamentul e tot unul, Insă 

formele cu atite variaţiuni sîn ti, cît l= Încît] o ai putea despărţi în mai multe 
limbe, tot româneşti, pre cari le-ai putea şi numi eu numiri destinele, pr [ecum J 

trjansilva ] nă, ungureană, murrtenească, moldovenească etc. şi mai nrănunt : 
birsănească, cîmpenească, rnărginenească, mocănească etc." (A, 322). De 
aici ar rezulta că Cipariu introduce în discuţia despre raportul limbă-Vorbire 

1 Vezi Valeriu Niţu, Contrilncţie la valorificarea activităţii filelogiac şi istorice a hij T. 
Cipar i«, in Studii de istorie.ifilologi e ;,i istoria artei, Bucureşti, 1972, P: 245-.24.6; A, Nlcolcscu, 
Timotei Cipariu şi problema dialectelor 1 imb ii române, în FD, IX, p.189 - 196; Matflda Caragiu- 
Mar ioţ.ean u, Şt , Glosu, Llliana Ionr-scu-Ruxăndo!u , Rornulus Todoran, l.riaiectologie românii. 
Bucureşti, 1977, p. 41- 42; Tratat de dialectelogie, [colectiv]. Craiova, 1984, p. 112- 113. 

2 Aceste merite nn ioan fost recunoscute încă lui T. Cipariu; ele au fost şi <continuă să-i 
fie atribllite numai lui R. Pctricelc1JHasden, care, ce-i drept. depăşeşte contribuţiile lui Cipariu 
din acest domeniu. Vezi, de exemplu. Tralat de dialectolog'ie româ.neascci, p. 114. 
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două perspective: una a limbii ca sumă a tuturor vcrhirilor ocazionale, iar 
alta a limbii ca sumă a tuturor corespondentelor abstracte ale întrehuinţ.ă- 
rilor diferite de la o zonă la alta. Totodată, el distinge existenţa, în cadrul 
dialect.elor, a unor subdi viziuni, reprezentînd vorbiri locale diferenţiate (sub- 
dialecte, graiuri), 

Ca şi pentru alţi învăţ.aţi din veacul trecut, criteriul de stabilire a graniţei 
dintre limbă şi dialect este, pentru Cipariu, cel al înţelegerii". Ea se realizează 
între vorbitorii acelor idiomuri în care atit sunetele cît şi structura gramaticală 
sînt ,asemănătoare şi .variază fără a facc imposibilă comunicarea: "V arie- 
tăţile în formele gramaticali şi în pronunţare mai mari formează dintr-o limbă 
mai multe, cari, dacă acele varietăţi sî nt mari, însă fără de a împiedeca în- 
ţelegere între oameni din diverse locuri, se numesc dialecte, pr[ecum] erau la 
greci patru mai principali; atică, dorică, ionică şi colică, după patru rami 
mai mari ai viţei greceşti, cari le vorbeau şi le aveau proprie, Însă aşa cît unul 
pre altul înţelegea vorbind" (P, 300; ci. A, o -10, 322 -323). 

2, Cu ajutorul metodei (comparativ-) istorice aplicate la studiul limbi- 
lor, Cipariu, asemenea altor lingvişti europeni ai vremii, a ajuns la concluzia 
că limbile nu-şi au, originea j ntr-un idiom perfect unitar, lipsit de varietăţi 
dialectale. Examint.id situaţia latinei, care ÎJl antichitate varia "dnpă locuri, 
provincie şi seculi" şi care cunoştea mai multe variante: "urbană şi rustică, 
clasică, ante.şi post-clasică, afară, de alte dialecte vechi italice" (A, 323)"Ci- 
pariu, insistă, în, special, asupra latinei populare de la baza româuei, care, in 
concepţia sa, eUlloscusediferenîjeridialeetale: "Nu se poate presupune cum 
că limba vulgare prc atunci era încă perfect aceeaşi În tot imperiul, ei este 
neapărat de lipsă a presupune, Cri şi pre atunci, ca totdeauna, dialectele! au 
;yadat, cu atît mai virtos că şi coloniele africane, galice, ispanice etc. încă 
Ujl, erau emigrate tot.deodată şi apoi aceste colonie încă .erau descălecate între 
popoare barbare, cu .diverse lirnhe, cari încă mult-puţin influenţau asupra 
dialectului latin aL coloniştilor romani" (S, 11 -.12). In vremea lui Cipariu, 
aeeasţă."eOllstatarC111L era curentă în operele invăţaţ.ilor europeni (ea apărea 
insă Ia Pi.Maior şi la A.,T. Laurian, ale căror opere le continuă, cu modificări, 
iuvăţat.ul din Blaj), căci ahia la sfîrşitul secolului al.XIX-Iea şi în prima jum ă- 
tate a secolului al XX.,-lea" prin lucrările lui KcSittl, 1\1. Bartoli, von Wart- 
hl.lrg ş.a., ideea variatiei dialectale a latinei populare reuşeşte să se generalizeze 
şi să înlăture "dogma" unităţii acesteia, pe care o impuseseră H. Schuchardt 
şi W. Meyer-Luhke. Aşadar, pentruCipariu, procesulde diversificare a latinei 
populare s-a,eontinuat mereu, deoarece, după el la diferenţierile ini1;iale 
ale acesteia se adăugaupartieularităţile provenite în urma romallizării ,popoa- 
relor cucerite, iar eolonizarea unui nou 'ţinut se făcea cu colonişti aq.uşi nu 
llumaicle ,la centru, ci din.Lot imperiul, care 'iQl'hea,u lahna din locurile natale 

:J Limitele criteriului înţelegerii au fost arătate, intre alţii, de Al. Gram, in S'turli1: 
de lingvistică generală. Bucureşti, 1955,p, 112-127, şi de R. Todoran. în articollllCu privire 
l(t " problemă lingvistică în discuţie: limbă 'i dialect, în CL 1, 1956, nr. 1- 4, p. 91- 102, 

4 Ca la, majoritatea învăţaţilor din epocă, şi la Cipari.u termenul dialect desemnea.ză 
uneori şi limba în ansamblu (idioll1ul), Nu i se poate atribui învl\ţa.tului ardelean nici prima tul 
introducerii termenului dialect în lingvistica româneascrL (el apare deja la Maior, Roja, l-Ieliade- 
Rădulescu ş.a.) şi nici ,consecvenţa folosirii lui în aceepţiuneaactna1ă, aşa cum se afirmă în 
Tratat de dialectologie, p. 112. 
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(cf'. ms. rom. ;H8, f. 5' --()" ; DI, 20). în ms, rom .. 3'17, f. 12' 12', el scrie: 
"Toată resisl.enţa ee o putură face popoarele străine intru adaptarea limbei 
latine stă Intru aceea că formele şi terminaţiunele Iirnhei latine le stămutară 
mai totdeauna, aşa cit ipre lîngă alte schimbări particulare, proprie locurilor 
şi natiunelor şi prin reţinerea unor cuvinte din limba vechie, dintr-o limbă 
se născură mii de dialecte Iatino-rornane, însă nu odată, ei succesiv ... , aşa 
cît lim hele sau dialectele aceste nouă romane mai întîi variau mai puţin, după 
aceea schimbările făcîndu-se necontenit, diferenţa crescu întru atîta, cit.vmai 
mult nu se mai înţelegeau oamenii de alte provincie şi ţinute între sine". Ulteri- 
or . explică Cipariu . aceste .particularrtăţi au tins spre omogenizare În 
noile provincii, dar niciodată nu s-a ajuns la totala lor unificare : ."Atare Iusiune 
a dialectelor mai mănunte întru altul mai mare niceodată se poate efectua 
complet, ei. tot mai rămîne cîtuşi de .putin o mică diferenţă Între dialectele 
diverselor 'ţinute unde se vorbeşte, precum şi astăzi se oserbează In limba 
românească" (S. 1]). Cercetînd istoriasunetelor româneştivCipariu intuieşte, 
la fel ea P. Maior şi Heliade-Bădulescu mai înainte, că anumite fenomene 
dialectale ale romănei, ea şi ale celorlalte limbi romanice, urcă pînă în latina 
populară (G I, 77,84). Lingvistul de la Blaj.vanticipînd remarcile unor lingvişti 
din secolul nostru (Ov. Densusianu, A. Philippide, Al. Rosetti. I. Şiadbei 
şi alţii), distingea o latină orientală sau balcanică, Iatina locuitorilor Peninsulei 
Balcanice şi ai Daciei, "un tip peculiar care eu încetul mai mult s-a dezvoltat 
şi a devenit limba vulgară a romanilor din Imperiul Orientale" (ms, rom. 348, 
f. :'i'; cf. A, 1(3), 

:J. Cipariu a abordat şi problema începuturilor diferenţierii dia.lectale 
a rOll1imei.Mesia,Panonia, apoi Tracia, Macedonia, Noricum, colnuizat.e 
înaintea Daciei, reprezintă pentru Cipariu "întîiul leagăn de nude s-au luat 
coloniştii Daciei, pre cînd alte provincie,mai depărtate, numai mai tîrziu 
şi-au putut trimite contingentele lor" (A, 16:1). De aici rezultă, .. Pupă Cipariu, 
"nexul cel mai de aproape între românii de astăzi dedincoace şi decindea de 
Dunăre. De aiei şi nexul Între dialectul maeedoromân şi diale,(tlJldaeorol1lân" 
(A, 163). Ci pariu distinge În limba română, urmlndu-i pe P.lVlaior, Gh, C. 
Hoja, A. '1'. Laurian ş,a., două dialecte principale: cel din ,Dacia veche şi cel 
din Dacia nouă (eL InS. rom. 24:38, Si)). Dialectul "mescHOll1ân" [=maeedo- 
romiln] heneficiazăin prinei pie ... ele () .i udicioasă descriere, În care sînt urmărite 
atît asemăMtrile eît şi deosebirile faţă de dialeetul dacoromân : "Acest dialect, 
deşi in fundament nu c destins de al nostru, are Însă ale sale proprielăţ.i în 
prollunl;area ullorvoeali şi cosunanti, în forme gramaliee la noi uitate salI 
rare şi int1'-un număr de cuvinte ee la noi astăzi nu se mai află" (P, 88), 

Pentru o cît mai riguroasă cercetare a fenomenelor lingvistice sud-dună- 
rene, Cipariu apelează la aproape. toate sursele hihliografice care-i jluteau 
oferi inJ'onnapi utile: 1'h. A. Cavallioti, ,T, Thunmann, G. C,' Hoja, M. G, 
Boiagi, B. Kopitar. \V. M.Leakc, Daniel iHoscopoleanul şi alţii. 

Deşi a inclus iniţial în macedoromână şi dialectul istroromân ("Dialectul 
islrian, care .nu ne-a fost destul cunoscut, incă se pare a fi Illllnai un rani al 
dialectului de dincolo", E, 5), Cipariu face luai tîrziu unele ohservaţiijnte- 
resante nI privire la acesta din urmă, sugerind şi ipoteza unei posibilelnigrări 
a unor dacoromâni în sud, migrarI' eare ar explica asemănările mai mari dintre 
dialectul istroromâl1 şi cel dacoromâll : "După mine, fraţii români de pres te 
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Dunăre sint, de () parte, succesorii vechilor colonişti din Tracia :;;1 Macedonia, 
iar de alta,descel1denl,ii coloniştilor dacici, eJţi vor fi trecut preste Dunăre 
sub Aurelian sau sub alţii. De aceea şi limba cestor din urmă mai mult se 
ţine de dialectul dacoromân decît de cel m acedorornân" (A, 163). De altfel, 
Cipariu a înţeles bine rolul migraţ.iilor atît in ce priveşte unificarea, cît şi În 
ce priveşte ·diversificarea dialectală a rornânei : ,,v edem esernplu viu, cît de 
mare influenţă asupra unităţii linrhei aumigraţiunile În dilerenţa dialectelor 
române, ele dincoace si de dincolo de Dunăre" (ms. rom. )47, f. 9' --.9"). 

111 ce priveşte originea dialectelor, Cipariu ezită să se pronunţe: "Fost-a 
cîndva dialectul dacic tot unul cu-cel macedoromăn şi apoi s-a despărţit în 
două, nun sînt astăzi, ori căfiecarele dirrtr-înse s-a format în de sine separat, 
încă nu se poate şti" (5, 29). Lingvistul ardelean constată marea asemănare 
dintrecele două ramificaţii lingvistice aleromânei (S, 16), explicabilă, după el, 
prin aceea că, după retragerea aureliană, ca şi pe întreg parcursul evului 
mediu, r ela'ţ.ii le românilor de pe ambele maluri ale Dunării au continuat să fie 
foarte strînse (ms. rom. :3:38, f. 4'; cî, ms. rom. ;)48, f. Gr, A, 1 (}L1).Studierea 
oomparativă a dialectului macedoromăn şi a celui dacorornăn îi permite să 
remarce că între acestea se. află şi numeroase deosebiri, produse - după opinia 
sa mai ales după 1700. cind-romănii de la nordul Dunării aurennnţat la 
unele-forme şi cuvinte vechi, originare, iulocuindu-le cu elemente neologice. 

1. în cercetarea foneticii şi morfologiei istorice româneşti, Cipariu ape- 
leaz[tft'eevent la fenomeneledialedale. . 

a) Convins că Ionetismul macedoromân reflectă un stadiu mai arhaic decît 
al rornănci ("cu o Iormă.mai bună şi mai aproape de latină decit.într-a noastră", 
TI, 94), .. Cipariu .discut.ă o serie de cuvinte macedoromăne careprezintă, după 
părerea sa, 0111"11 accentuată apropierefonetică de originalul latinesc : băşal'ic(J 
<: basiliea, faţă de bisericd, b(1LCz5 < Inipiiz», faţă de botez, griin < grI1IHUI1,: 
[tăn < [t enum, "Ia noi numai în plur, cun: qrttie, frîne, iar in sing. Iără Il : 
grîl1, frîu,răminÎlld totuşi prOlltlIl!.Îa vocalei oscure î ea inainte de n", scamnll <:: 
<:şCl1mmWl, faţ:ă de scaun etc. (P, 95 -95). Din aceeaşi perspectivă se consideră 
că menţinerea cOllsoanelor muiate l', .I'z, r', in n1llcedoromână, ar fj "preste toată 
îndoia\a ... , mai originare, mai vechie şi mai hună" (P, H7). Fenomene ea pala- 
laliznrea labialelor, transformarea grupurilor ci', gl', elin romana primitivii, 
păstrarca lui!'l în eulliuşi a fain în cuvinte ca grân, {rân (tc. în dialectul sllcl- 
dunărean .sînt puse in relaţ:ie eu faptele de limhă veche, aLestate în textele 
dawromâne, şi cu situaţ:ia oIeriLă de graiurile .nord··dunărene (P, 96-98). 
Hemarci juste,deşi incomplete, face Cipariuşi în legătură eu africatizarea 
Jatinesculuic; UlTllat de voca[{l palatală, în dialeetele din sudul Dunării (c + 

e, i :> t: race:> faţi.). c:ît priveş le cronologia fenomenului, problemă 
eontroversată şi astăzi, Cipariu .nu se pronunţă hotăriL. El a presupus iniţ:ial 
că afrieatizareţt lui c est "un fen.omennai reeent (P, 09), idee susţinută in 
vremea lloastr .. de G. IvăllescuG; uHeri()r, lingvL'itul ardelean.a opinat, ea şi 
A .. F:hilippide, T. Papahagi ş.a. maitîrziu, eă transformarea a avut loc Inei'! 
îlllatiua populară (G r, 111:\). Uneori lingvisLul ardelean îi1eeareă să reeol1sti- 
tuie f()nne rq.or[ologice vechi rornâneşti, pe baza celor menţinute În dialectul 
rnaeedoromâll şi în unele grai uri dacorbrnâne. Aşa procedează în cazul preteri- 

5 Îil realitate formele macedor. sînt băsearică, jJâtidzll. 
fi "ezi G. 1v11nescu, Istoria limbii 1'omltne, Iaşi, 1980, p. 125. 
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tului 1, echivalent, dllpăCi pariu , perfectului indicativ lat.inesc (zişi, ziseşi, 
zise, zisemu, ziseiu, ziseră}, astăzi dispărut din dacoromănă, cu. excepţia per- 
soanei a II-a şi a III-a singular, "afarll numai de bănăţeni, măcar că nici Ia 
aceştia nu stim-dacă le e usitată întreagă [conjugarea J" (P, 155). Paradigma 
completă se g5se$Le, însă în dialectul rnacedornrn ân : aru pşiu caru pseş], arnpse, 
aru psemu, oru.psein, ar u pseri: (ib.). în a cecaşi manieră analizează Ci pariu 
forma sintetică a condiţionalului perfect (si {urim), ohservlnd ică, deşi este 
curentă În textele vechi - "eel puţin în Tt'[ansilva [nia, mai era În us pînă 
la finea seclului XVI" (P, 184) - ea se mai păstrează numai la macedoro- 
mâni, unde se formează de la perfectul indicativ eu ajutorul terrninaţ.iilor : 
-tun, -ri>, -ri, -rimu, -riiu, -ri (P, 184, E, 1G8, G 1, 30"1). 

b) Pe teritoriu! dacie ("adedl locul carele astăzi se cheamă Transilvania, 
Valahia, Moldova cu părţ.ile dimprejur, precum Basarabia, Bucovina, Mara- 
m.ureşul, Banatul şi ţinutul dintre aste două din urra.ă", InS. rom. 3·:17, f. 3 ), 
Cipariu distinge mai multe ,,tipuri deosebite pentru rîn ee priveşte] limbă 
şi pronunţie: muntenesc, moldovenesc şi ardelenesc" (ms, rom. 2438, § 3)7. 
Intre acestea, graiurile moldoveneşti şi mun.teneş.ti, j se par mai unit.are, În 
timp ee în Transilvania constată cel puţin trei t.ipur i diferite: unul vorbit 
În jurul Sibiului, eu formele cele mai regulate, altul In zona Tlrriavelor şi altul 
mai la nord, în Cîmpia Transilvaniei (ib.). 

ii, în disertaţiile despre ortografie", Cipariua abordat şi numeroaseaspecte 
referitoare la Iimba română, la raportul dintre aceasta şi graiurile populare, la: 
relaţia dintre limba modernă unitară şi vechile variante ,literare regionale, 
stabilind totodată şi principiile care pot conduce la realizarea unei forme ader> 
vate limbii de onltură.modernă. Crearea unei limbi literare româneşti unieare, 
suprndlalectale, "fără nici oVHl'iaţiune în forme, nici in OJ'togrc1\fie" (A., 323), 
a reprezentat scopul său major în întreaga lui activitate ştiinţififă. 

La fel ea P. Maior şi Heliade-Hădulescu, Cipariu cOIlsidla că punctul 
de plecare în constituirea romănei literare mcderne vtsebuie, s[, fie dialectul 
bisericesc. Bun cunoscător al textelor româneşti vechi şi, ma.i' ales, admirator 
al scriel'ilor coresiene, Cipariu propune, însă, ca model de lijIubh, scrierile din 
veaeul al XVIII-lea, ea mai tîrziu A.Pllilippide. Lingvistlll a'rdelean ohservase 
eă serierile vechi româneşti, tipărite şi manuscrise ati suferit, după 1700, 
,,0 revohjţ:hmemare, introdudndu-se limba besereeeaseă de aeum în toate 

7 Despre existenţa unor subdh'iziuni lIngvistice teritoriale (grai uri) vorbise îndi din 
1809 l{oja, apoi Heliade-Rădulescll, Laurian ş.a. 

3 Clpariu a sl1pmlicitat rolul ortografiei (etimologice) in limba de cultură. El a atribuit 
conceptului de seri,;r" corectă şll'Olul normativ pe care trebuia s{L-l aibă gramatica şi dicţionarul 
la stabilirea Urlor norme fonetice şi ll1orfologiceunice (ale uzului'general). Confundarea aces!:or 
planuri a persistat la majoritatea oamenilor de cultur;L români pîn{L spre sfîrşitul s(,colului trecut. 
Totuşl, chiar în epoca lni Ciparill, s-a afirmat că Între ortografie şi uzul comllnnu este o Inter- 
condi!iouare strlnsă. Astfel, r. Sbiera a fost primul care a separat oarecum p1'oble1na unificării 
liIn tii literare de ortografie (-ortoepie), arZltînd ctl aceasta din urmă are mishinea de a constata 
" pronunţarea cea dreaptă" il vorbirii, rAmind ca unificarea proprIu-zist, si, se realizeze cu aju- 
torul lIzului şi prin intermediul gmmaticiJor şi al dicţionarelor (vezi ASA 1, p. 8:3). lJltcrÎor, 
au adus mui contribuţii Îl! acest domenitl T.Maioj'(jscu. A. Philippide ş.a" dar obsorvaţiile lor 
judicioase veneau dupA ce, prin eforturile llli Cipariu mai ales, se ajlmsese la un consens al oa- 
menilor de culturA de a. se reda în liJnba literar:L nUIllai "prototipurile" sUlwtelol', nu şi toate 
variantele cHalectale.ale acestora (p;tlatalizărHc, închkkrile unor vocalp e.tc.). Vezi Flora Şuten, 
in/lual!a ortografiei asuf!1'(l prommJilrii literare rorn(me;ti, Bucureşti, 1976, passi;n, 
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provinciele, după tipul şi modelul Iimbei din România Mică'? (P, 100; cf. 
DI, 9). Momentul 1 700 (în ms. nr. 2438, §3, se indică anul 1750) reprezintă, 
deci, pentru învăţ,atui transilvan, Începutul. unificării scrierilor româneşti 
pe baza dialectului de tip muntenesew. El apreciază că scrierile de atunci 
pot reprezenta "un model de ortografie, de forme gramaticale. de sintactică 
corectă, eleganţa, claritate În stil" (S, 32), eu toate că - afirmă Cipariu În alt 
loc -"considerată mai de aproape, e cu mult mai săracă de cuvinte şi de forme 
decît în periodul precedente" (P, 8). După opinia Invăţatnlui ardelean, aceste 
texte au desăvîrşit dialectul bisericesc "început dinainte şi înţeles de toată 
românimea"(S, 32), deşi cu altă ocazie (DI, 9), el preciza că "limba hesertcească 
de astăz.iincă nu se formă după oarecari reguli ştiinţifice, ci e numai un dialect, 
cum adecă se vorbea În România Mică în seclul trecut şi care I-au adoptat 
traducătorii cărţilor hesericeştf din acel seclu, Damaschin, Clemente, Chesa- 
riu". Cercetînd limba textelor româneşti vechi, Cipariu ajunge la concluzia 
că aceasta are un aspect relativ unitar, deşi prezintă şi anumite particularităţi 
locale-". Astfel, el precizează că limba scrierilor noastre vechi prezenta "varia- 
ţ.iune ... nu numai după timp, ci şi după loc, uneori chiar şi după persoane. 
Aşa, de esemplu, ... cărţile coresiene de la Braşov, deşi sînt din acelaşi timp cu 
Pali« tIe la Orăştie şi seunesc În forma lor generală a limbei de preatunci, 
dar ceva diferenţă Lot se simte întreamîndouă; cele de Întîi representînd părţile 
orientale ale Transilvaniei şi chiar ţara învccinată, iar cea din urmă fiind re- 
presentatiunea părţilor de .către apus şi a Banatului. Tot asemenea diferenţă 
se simte şi Între limba cărţilor tipărite în Moldova şi între a celor din: România 
din acelaşi period" (S, 32). Cipariu sesizează, aşadar, printre primii, existenţa 
variantelor limbii literare (a dialectelor literare) În epoca românei vechi, Aceas- 
tă idee; prezentă la unii cărturari de la sfîrşitul secolului trecut şi Începutul 
secolului nostru, a fost dezvoltată ahia În ultimele. decenii, de.G. Ivăuescu-> 
şi de 1011 (iheţie13• 

Pentru că, sub aspect fonetic şi chiar morfologic, limba.literară prezenta 
o mare varietate (in epoca aceea scriitorii nu aveau sentimentul că scrin "în 
dialect" ci în varianta lor literară care se ali menta din graiurile popularew), 
Cipariu.. ca şi alţi învăţaţi români anteriori sau contemporani lui, şi-a 
propus să realizeze unificarea limbii ele cultură prin stabilirea unui uz 
general. Principiul orientării spre stadiul vechi al limbii era, în esenţă, cel 

9 Sub denumirea de România, Mică se inţelegea Între 1835 __ 1850 provincia Oltenia. 
Vezi V. Aryinte, Român, romiÎnesc, România, Bucureşti, 1983, p. 157-158, 

10 Pentru actualitatea acestei opinii, vezi G. 1 vănescu, Problemele capitale ale 7Jechji 
romih,e l iter ar e, Iaşi, 194.7, p. 370-- 374, şi Ion Gheţie,Contr'ibNii la problema 1mificctfii limbii 
române literare. Momentul 17$0, în LR, XX, 1971, nr. 2, p, 113-124, 

11 Este drept că încă. din secolul al X'Vf I-Iea .simion Ştefan, Ion Zoba din Vinţ au 
emnalat existenţa unor diferenţieri regionale .în exprimarea românilor. din diversele ţinuturi. 
Insă Cipariu, văz.îndshnl litudtuile dintre română şi limba greacă veche, despre care era cUnoscut 
că avusese mai multe dialecte literare (A, 323), pune problema creării şI la l1o1 a unei limbi de 
cultură uuitare, prin selectarea şi generalizarea dirijată de lingvişti a celor mai corecte şi 
mai pme forme aflate în variantele vechii române literare. 

12 Problemele caPitale ale vechii 1'omiÎneliterare, Iai, 1947, passi·wL 
13 Baza dialeetală a romtÎnei literare, Bucureşti, 1975, passiwL 
14 Vezi Ştefan Munteanu, Vasile Ti\ra, istm·ia limbii 'române literan, Bucureşti, 1978, 

p, 183. 
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mai adecvat şi, practic, el a fost urmat, în liniile lui generale, de limba lite- 
rară modernă-". Cît priveşte uzul vorbirii, nu se putea- după opinia învăţa- 
f.ulni transilvănean - "nici ignora, nici restrîngere numai .la un period sau 
la o singură provincie", pentru că "el se estinde şi cuprinde toate perioadele 
şi ţ.inutele In care s-a vorbit şi s-a scris româneşte" (G 1, 167). Urmindu-I pe 
Quintilian, Cip ariu respinge, Însă, "usul mulţimii" ea regulator al limbii comune, 
socotind "periculos pentru limbă a da deplină putere vulgului neliterat a decide 
'in materia limbei" (P, 3/18). 

Perspectiva teoretică a Iingvistului ardelean este uneori prea vastă, 
ea atunci cînd afirmă că "pentru noi usul vorbirei româneşti nu e mărginit. 
Între barierele, de esemplu, ale Bucureştilor din a. 1868, d,pentru noi, usul 
limbei romane e atît de lung cît e lăţimea teritoriului român şi cît e de lungii 
istoria şi esistenţ.a limbei româneşti" (A, 11O!1). De aceea, în practică, el îşi va 
limita perspectiva, introducind conceptul ele "usul limbei regulat" (A, H), 
pe care îl stabileşte pe baza textelor româneşti vechi. Cipariu a insistat În 
numeroase rînduri asupra ideii că "limba se scrie carea se vorbeşte şi cum se 
vorbeşte, iar nu carea nu se vor))eşte sau nu s-a vorbit niciodată" (G II, 313). 
De aceea lingvistul ardelean introduce ca "regulator, cel puţin pentru scriere" 
(G II, 81H) limba veche, intuind deci,ceea ce astăzi este unanim recunoscut, 

anume că "fonetisInul limbii literare moderne se identifică, în general, eu 
cel al limbii vechi"!" El a selectat din variantele fonetice şi morfologice ale 
dialectelor literare forme lingvistice 11 Il itare pentru toţi românii. 

"Unitate în limbă, unitate în ortografie - două punte atît de strîns 
legate Între sine, cit una fără de alta nu se poate cîştiga, de aceea şi necesare 
înainte de toate, se poate realisa numai prin adoptarea principinluietimolo- 
gic"17 (P, 299) aceasta a Iost profesiunea de credinţă a învăţatuluî transilvan, 

idealul pentru care a militat, în urma unor studii Iecunde şi cOIl}plexe asupra 
limbii române, aproape o jumătate de secol. Parte din propunerife lui practice 
nu au fost în concordanţă cu spiritul şi evoluţia firească a Iimhii şi de aceea 
nu s-au putut impune. Rămîne însă meritoriu efortul înv ăţatului roman de a 
fi căutat mijloacele de realizare a unificării limbii de cultună şi de a fi aflat 
unele soluţii eficiente pentru modernizarea limbii române, 

15 Dovadă stă introducerea de către A. Lambrior a noţiunii de tr ad iţi» literară, ca funda- 
ment al limbii de cultură, acceptată şi de alţi lingvişti, ca H. Tiktin şi 1. Nădejde, care. În fond, 
era acelaşi lucru cu "usul Iim bei regulat", stabilit ele Cipariu pe baza tradiţiei româneşti. 

tu Vezi G. Ivănescu, Lstoria limbii "omâne, p. 686; cI. şi p. 661. 
17 Pentru lingviştii din secolul al XIX-lea, cînd tendinţele de modernizare a limbii c rau 

divergente, concretlzîndu-se în direcţia populară, pe de o parte, şi în direcţiile Iatlnlstă , italie- 
nistă şi franţuztstă , pe de altă parte, modelul latin reprezenta mijlocul cel mai adecvat de uni- 
ficare şi desăvîrşire a limbii de cultură româneşti. Reacţia autflat inistă a reprezentanţilor cu- 
rentului istoric-popular (M. Kogălniceanu. C. Negruzzi, A. Russo, v. Alecsandri s.a.), cu merite 
incontestabile în dlrecţ ionarea şi realizarea culturii moderne. a adus în mai redusă m{lsură pro- 
puneri teoretice şi practice pentru emanciparea limbii. De altfel. şi fonetisll1ul absolut, susţinut 
de A. Pumnul, a eşuat: din cauza variaţIilol' de proIlllnţare de la o regiune la alta. Se impune 
precizarea c{l, în epoca lui Cipariu, şi scrierea foneUcă folositii de AlecsandrI, Ghica, Odobescl1, 
Bălcescll ş.a., precum şi de majoritatea presei. prezenta numeroa;;e fluctuaţ.ii şi impreciziL 
Deci, ceea ce se opunea etimologisIlluJui ciparian era adesea foarte deosebit de scrierea româ- 
nească actuală. la CM'e multi cercet[,tori au raportat principiile etimologiste. 
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A = "Arhiv pentru filologii: şi istorie", Blaj, 1867- 1872. 
DI = Discurs (tSHpra iStoriei l imb ei române pronunţat în şedinţa public il a Societăţii literare 

din Bucur esti ila 6 18 augu.st 1867, În ASA r, 1868, p. 1.8-22. 
E = Elemente de limba românii duPii dialecte ",o monumente ueclii. Blaj, 1854.. 
G 1= Gr amaieca Iimbei române. Partea L, Anal,:tica, Bucuresti, 1869. 
G II = Gmmateca l imbei române. Partea 1 L, Sintetica, B{,curesti, 1877. 
P Pr incipi.e de limbă şi de scrij'tură, ediţilltlea a IT-a revăzută şi'înmulţit[t., Blaj, 1866. 
S Despre l-imba române!. Suplement la S'intactică, Blaj, 1877. 

LA C()NCEPTIO:.l nE T. CIPARIU SUR L'IMPOHTANCE DE LA HECHERCHE DES 
DIALECT]:';S Hl(ŢIONAUX El' DtS 1'AT015 POlJH L'HISTOIHE DE LA LANGtJE 

HOUMAINE 

Dans les recherches liuguisttques de Tv.Cipa riu, un roJe important est asslgne aux Iait.s 
dialectaux, plelnemont pris en compte dans l'effort de tracer ]'image reell e de l'evolutjon de la 
langue roumatne. Avant B. Petrrccicu-Hasdeu, T, Cipariu a donne uue theorle a cceptable des 
rapports cntre la Ianguo nationale ct les parlers populaires, entre la Ianguo Iitteralre unitairc 
et les variantcs Iit.teratres de la lnrigue. 

Eu etudlant le latin populaire de Ia hase du roumain, T. Cipariu saisit des pnrticulaiites 
dtalcctales que celui-Ia a transmis aux langues rOl!lanes. Quant au rcumain, il y distlngue d eu x 
dlalectes prlnclpnux, le daco-roumalu et le macedo-roumuln ; I'Istro-roumatn semit inclus "0 
selon son opinion - dans le macedo-roumain. Sur le territoire daco-roumain, T. Ciparlu ideno 
tifie trois lypesde parJers : valaques, moldaves et transylvnines. 

Les considerations de T. Cipariu sur la langne roumaillc litteraire, sur les relaUolls qne 
ceHe-ei ClabUt silllultanelllent avec les parlers popl1Iaireset les variantes de J'ancien l'oumain 
litterai.re, gardentellc.ore tont leUl' interH. Le poiut ele depart de la Jangue roumaille litteraire 
unitaire estrepresentc" POUI' 'f,Cipariu, tout comme pOUl' Heliade-.Rădulescl1,par lalan[Jw' 
d'eglise. Les tcxtes eerlls aux XVII'-XVIII' siecles lui offrenl des faits linguistiqnes tcnant 
de l'llsage rcgu/icl' de la langlle, celui qui allait constituerle fonciement de la langue moderne dc' 
eulture. La voie pratiquc d'unification des variantes litteraires.l'(}umaines dans une XOlV+, !\ l>lt\., 
dans la Gonceptioll du linguiste transylvull, l'orthograplle (,tylllologique, 

Cenlrul de Ull{/liislică, lslorie 1 ili;rarâ şi Folclor 
laşi, str. Cot!rcsc II, lil'. Z 



NICOLAE PAULETI ŞI AUTENT'ICITATEA LIMBII FOLCLOHULUI 
EDITAT 

PETHU ZUGL'N 

La Nicolae Pauleti, care a alcătuit în anul 1838 "prima culegere masiva 
de poezii populare româneşti">, "cea mai mare şi autentică colecţie de poezie 
Jirică românească făcută pe teren'» (subl. edit.), se pot identifica cele două 
modali tăţi principale de editare a folclorului care' Vor fi utilizate după el: 
a) respectarea în esenţă a limbii regionale, autentice, modalitate cultivată cu 
precădere de la sfîrşitul secolului trecut şi mai ales în secolulul nostr u : h) adap- 
tarea limbii folclorului la normele de la un moment dat ale limbii scrise de 
cultură, norme stabilite fie prin consens, fie de instituţii de cultură, oficial, 
modalitate predominantă de la culegerile de folclor publicate de Vasile Alecsan- 
dri pînă la sfîrşitul veacului al XIX-lea şi, sporadic, şi după acea perioadă 
(altă modalitate, secundară, in folcloristică, fiind transcrierea, prin notaţie 
strîmtă, a limbii folclorului, considerat astfel ca text dialectalji La Pauleti 
predomină prima modalitate, întrucît "cînteeele şi strigăturile sînt notate de 
Pauleti eu maximă fidelitate posibilă pentru anul 1838"3, âlfabetul chiril ic 
de tranziţie folosit de el redînd "eu suficientă acurateţe limbajul ţăranului din 
cîmpia Transilvaniei spre mijlocul secolului al Xl Xvlea'<. Ediţia model- a lui 
Ion Muşlea transcrie corect», În alfabet latin, formele dialectale de la Hoşia 
de Secaş (azi jud. Alba) pe care Nicolae Pauleti Ie-a tnregistrat 'în 1838 în 

1 Ioan Chlndriş, Prcromanitcul Nicolae Pauleli, pl'cfaţu la Nrcolnc Pnuletl, Scrieri, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1980, p. V, 

2 Ion Muşlea, Studiu iniroductin la volumul Cint ări şi slriaăturt româneşti de cari cinlă 
[etele Şi [cciori! jucînd scrise de N icotae Pttulcii. în Roşta, tn anul 1838, ediţie critică, eu un studiu 
introductiv de Ion Muşlca, Editura Academiei R. S. România, Bucureşti, j !J(l2, p. 41. 

3 Ioan Chindriş, lucr, cit" p, LXXII. 
4 Loc. cit. Transcriem, în continuare, alte două opinii similare despre opera de folclo- 

rist a lui Nicolae Pauletr : "Material ul lui Pauletl are valoare deosebită şi prin faptul că a fost 
cules ele un fiu al satului, Imn cunoscător al graiului şi al oamenilor" (Ion Muşlea , loc. cit.) ; 
culegerea lui Pauleti "este _. alături de cea a lui Cipariu - şi cea dintii colecţie 'in care textele 
lirice sînt consemnate În forma lor alltcJltic. Fnlclortstul nu poate fi îndeajuns de surprins de 
această mare noutate, căci el va trebui s:I mai aştepte încă multe decenii pJnă ce i se vor oferi 
colecţii similare autentice" (Ovidiu BirlcH, Istoria [olcioristicit româneşti, Editura Euclclopedlcă 
Română, Bucureştr, 1974, p. (\4). 

5 Vezi nota 2 de mai sus, 
ti Vezt precizările lui Ion Muslea din pura graful Gruţ'ia şi transcrierea Lexielor, p. 42·-- 4[:, 

In ediţia citată. 
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culegerea sa de folelor.Avem, astfel, Între formele de limhă semnificative, 
în sensul menţionat, şi următoarele tipuri: velarizarca lui i, trecut astfel la 
i, şi a lui e, schimbat astfel în 11, datorită rostirii dure a deritalelor şi velarelor 
care le preced, în zice (161)7, ţinea (94), dusăi (fi l ), glceşie (50), braiăle (CI) ş.a., 
alături de zice (21) etc. ; develarizări, în peuni (5!J), beuloriu (125) ş.a.; închi- 
derea lui -E final la -i, în eli, bint (151), cini (8), tuuli (154, 157) ş.a.; transformarea 
-- poate şi din motive de ordin prozodic - a acestui -i final în serni- 
vocală surdă, în uiuli (157 ş.a.) etc., sunet asilahie: finale lahia lizate, in care 
s-a păstrat -u asilabic şoptit. In dusăit), gâsii 1), UiiZLli1 (toate In fiI), mori1 
(40), dragl (12n v. L18), aşlernu (180 v. 1:3), dadu (Hll v. 18), alături de formele 
fără labializare, predorninante ea număr, nuc, duc (ambele În 78) ş.a. ; reducerea 
diftongullli (Ia la (J, in t(jlc (18). f'<îia (217) ş.a., editorul transcriindu-l prin 
oa ; prezenţa tricativei şuierătoare i, rezulta tă din pierderea elemen tului oclusiv 
din alricata g, în draji, [raji (ambele în 10), impunje şi ajunje (ambele în 
40/v. 4 şi C) (ujit (:n), plînje (37), tnerje (31 v. 13), sau provenit prin acomo- 
dare, în crijmi: şi crîjmăriiă (226 v, 7); palatalizări ale labialelor, alături de 
păstrareaIor neschimbată, În lupchii (17f», schinii (In7), chierzi (220), desli- 
chil (254), În pron. şiadj. tuţei (194) pentru mei, În pron. ny{ (24n) pentru mi, 
în adj, rujierie, tujiereă "ca mierea" (238)" fiind întîlnite însă şi formele lupii 
(175), piciofLl (217), perit (233), pepiarii ti (254) ş.a. ; păstrarea lui -i-, nesin- 
copat, În direptate (88); lipsa lui -i- în vonic (48 ş.a.), singura formă .pentru 
voinic, la Pauleti; lipsa articolului hotărît enditic -1, în copn, lrocu (130) ş.a., 
alături de scrierea lui în alte cazuri, mai numeroase; genitivu l-dativ. feminin 
singular articulat definit, în '-1 (care cumulează desinenţa şi articolul), în leliţl 
("bine-i stă leliţi fată", în 86), maid ("pe la poarta matel treee",. în 115), min- 
druţl ("şi mîndnzţî 11U-i lnchin",în 289), alăttlri de formele literare corespunză- 
toare: "din culesu clnepii / pînă-n ruptu ciimeşii" (129); articolul posesiv- 
genitiv al invariabil, .1n a mele «()(), 115), a mei (12i!), dar şi al, în al mell mut 
(40); .forul{', etimologice ca l'umpe (122), sau analogice, ea mere, verb (117, 
139 .• 156--- aici în rimă cu pere), alături de merje (117) ete. ; verbe iotacizate, 
cate predomină ca numfrr, faţă de eele neiotaCÎzate; uâz (11), pâinlllzli (7fi), 
(eu) râmîi (76) ş.a., alături de uM (174) etc.; partieipii ea uini (58, 118) şi 
oiÎsi (114), acesta în alternanJ:ă eu niizul (tot în 114) ; forme de auxiliar au şi () 
pentru pers. a :3-a sg. perf. compus: "Cini au zis c{l-i bine june" (8), () {ost şi 
mi-o plăwt (ambele în (5); forme inverse ea prins-am, avul-am (ambele în 
47) ş.a. ; auxiliarul de viitor apare, cel mai adesea, fără /1-, în ne-om iubi, n-oill 
ueni, OI' vedea şi ar zice (toate în 21); inLinilivul "lung", etimologie, În scriere-aş 
(11/9) stare-ar (24), trimitere-aş (Sl/H) ; forme duble ca şti - ştie pentru pers. 

a B-u sg. ind. prez.: "Cine are dor pe vale j Ştie luna cînd răsare; j Cine are 
dor pe luncăj Nu şti luna cînd să culcă" (105), ambele îndeplinind şi rol prozodic; 
conjuncţiile coordonatoare disj.ul1ctive au şi o, pentru sau, alături de aceasta; 
"l1U ştiu scoate-m-a all ba Il1tlmaitare In-a b[lga" (9n). "O mă joaeă, () mă 
lasă" (119), "ai bărbat () n-ai?" (174); topica inversă în () am vi/si (114), () ar 
conoaşle (119), pllngu-mi (37) ş.a.; lexem.e ca blagti "avere" (280), {agădtill, 
cri\mâ şi pochilai (ambele în 167), ţipa! "aruncai" (117) şi altele. 

7 Cifrele din paranteză indică numărul textului şi, In cnzul textelor mai lungi .. i al 
versului În care apal' Iormele eitate In ediţia lui lOlll\1uIea. 
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Confruntarea acestor forme dialect.ale, ca şi a altora, cu cele consemnate 
de Vasile Frătilă, în Probleme speciale de dialedologie. Graiul de pe Valea in- 
ţerioori: a Tirnauelot (Timişoara, 1982, p. 35"252), dovedeşte caracterul lor 
autentic, în esenţă. De exemplu, în acest. grai sînt folosite forme şi cuvinte ca 
iăs», ŞăZll, eli şi de, brjlii, sÎnje, oi [uji, kepiariu, ki coru, ture, (stîlpu) porii, 
(u,W!) curti, a mele, vei mere, (eu) rămli, sti aUZlI, vint, uăst, o [ăcui, OF li mers, 
şti "ştie", ţipa etc. 

In acelaşi timp însă, la N. Pauleti putem identifica şi cea de a doua mo- 
dalitate a folclorului, adaptarea limbii la unele norme ale limbii de cultură, 
de la un moment dat. Editorul lui Pauleti, Ion Muşlea, a remarcat faptul că 
,Yauleti s-a îndepărtat de multe ori ele graiul dialectal, folosind forme gramati- 
cale corecte, invătate în şcoală':", dintre care citează scrierea articolului hotărît 
euclitic -l în unele cazuri, viitorul eu noi etc, şi conjuncţia sau, ceea ee nu în- 
seamnă, totuşi, "de multe ori", chiar cladi la faptele de mai sus se adaugă şi 
altele din cele care apar în alternanţă cu cele regionale, cum se poate vedea 
şi din mai multe exemple citate mai sus, fiindcă acestea sînt în minoritate 
ea tipuri şi, multe din ele, ca frecvenţă, în raport eu cele regionale corespunză- 
toare. De asemenea, alte perechi de forme alternante, din care una şi-a păstrat 
caracterul dialectal, iar cealaltă s-a impus în limba literară, se pot explica 
nu numai prin intervenţia Iolcloristului, ci şi prin vrealitatea graiului de pe 
larga vale interioară a Tîrnavelor, cunoscut .,de acasă" de către Pauleti, şi de 
care aparţin textele folclorice transcrise de el. Astfel, Vasile Frăţilă arată că 
În acest grai apar atît cokilă, lfic6r, şlir(J'i ş.a., cît şi copilă, picior, ştirbi etc., 
în locali tăţi diferite şi la vorbitori diferiţi". 

Prin autenticitatea ei lingvistică (desigur că şi literară), culegerea de 
folclor a lui Nicolae Pauleti constituie un izvor sigur pentru cunoaşterea gra- 
iului şi a poeziei populare de pe valea inferioară a Tim avelor de acum 150 de ani. 
"Dacă Pauleti ar fi izbutit să-şi publice colecţia, se poate bănni,ă aceasta ar fi 
avut urmări profunde, instituind principiul autenticului în cplcgerea de texte 
f'olclorice=" este opinia avizată a lui Ovidiu Bîrlea, istoricul Iolcloristicii noastre. 

Această modalitate de editare a folclorului, constînd Îl1 conservarea prin- 
cipalelor particularităţt fonetice, gramaticale şi lexicale alei textului folcloric, 
desigur că În limitele variabile determinate de scopul editării folclorului, de 
pregătirea lingvistică a editorului, de gradul de perfecţ.iu Il e a alfabet ului 
fonetic folosit şi de posibilităţile tipografice, a fost reluată, independent de 
Pu ulcti, şi perf'ecţ.ionată mereu de la sfîrşitul secolului trecut, prin Miron 
Pompi liu (1870), Simion FI. Marian (1873), Mihail Canianu (1888), G. Alexici 
(18H9) _ .. - Alexici a folosit şi semne diacritice, în acest scop şi de alţi Iolcl o- 
rişti, inspiraţi direct sau indirect, în această direcţie, ele Timotei Cipariu şi 
Gh. BariVI, dar s-a impus definitiv numai de la Începutul secolului nostru, 
o dată cu şcoala etnografică a lui Ovid Densusianu şi, ulterior, prin elevii direcţ.i 
sau indirecti ai lui, cu direeţ.ia lui Scxtil Puşcarill, reprezentată prin Al. TipIca 

R Ion .Muşlen, luCI'. tii., p. '['1. 
>J Vezi Vasile Fl'ă\iLl, op. cii., p, (j(),,·70 \ passirn, 
10 Ovidiu Blrlea, op. cii, p. fifj. 
II Ovidiu Blrlea, op, cii., Il. f)7 şi 59. 



372 PiETRU ZUGUN 4 

(1906), L A. Can drea (1907), Tache Papahagi (1925), Ion Diaconu (1930) şi alţii, 
respectiv Iosif Popovici (1909 şi HH1), G. Giuglea -- 1. Vălsan (1913) şi alţii12• 

O dată cu aparrţia culegeri lor folclorice şi de piese literare culte în spirit 
folcloric, ale lui Vasile Alecsandri (Poezii poporale, Balade. Ctntice bătrtneşti, 
1852 şi 1853; Poezii populare ale românilor, 18(6), s-a conturat altă modalitate 
de receptare, editare şi difuziune a textului folcloric, şi anume modalitatea 
constînd în adaptarea limbii lui la normele limbii scrise de cultură, limbajul 
dialectal fiind doar sugerat, prin unele particularităţi, mai ales lexicale, care sînt 
mai greu de Înlocuit decît cele fonetice şi gramaticale. Modalitatea Alecsandri 
de receptare, editare şi difuziune a folclorului constă în literalizarea limbii 
textului folcloric în spiritul normelor limbii scrise uzuale la un moment dat. 
Vom comenta această modalitate într-o altă lucrare. 

NICOLAE PAULETI AND 'IT]E LIN(UISTlC AUTHENTICITY OF THE 1'UBLI SHEI:l 
FOLIZLOHE 

ABSTHACT 

In this paper, the author shows that the f'trst Romanian Iolklurlst Nicolae Pauleti pr e- 
served (1838), to a large degrcc, the regional Itngutst.ic authentlclty of the folklore which he 
gatliered Irorn t.he Valea Ttrnavelor arca. In this respect, the author compares Pauletis Ilngu- 
istlc Iacts with the dlalectal monography of the sarnc arca, writlen by V. Frăţilă (1982). 

Arter an lnterrnedlary period (the Alccsandrt's perlod), in which the Ianguage of the 
published folklorc was changed fol!owing the Iltcrary norrns, Paulet.l's modality of preserving 
the Itnguisttc authentlcitv of the tolklorc has Imposed again, anrl it is stil! used in publlshing 
t h e Romanian folklol'e. 

Facultatea de Filologie 
Inşi, Calea 23 AUQust, nr. 11 

12 Vezi Ion DiaconI], Criterii asupra monografiei e!rw{j]'Qj'icc, folclorice şi dialcc/(,ze, In 
Ţin ullli Vrancei. EIJlO{jral'ic. Folclo]'. Dialcc!ologie, Editura pentru Literatunl, 1, [Bucureşti], 
1969, p. 20 şi 128 129; Mihail Deleanu. George Câlanâ şi "co1'egerca" lingvisticii a folclorului. 
in volumul colectiv Studii de limM, litera/ură şi I'olclot, II, 1971, Heşiţa ,p. 207 ··-220; Constlllt·· 
tin Otohîen, Pre{'aţâ 13 .Anio[ogie dialec/ală Il 11.01IlcÎIliei, Bucureşti, 1 !l8:l, p. V -,XXX. 


