INFLUENŢA LIMBII LITERARE ASUPRA GRAIURILOR
POPULARE ROMÂNEŞTI. PREMISE*
DE
STELIAN
DUMISTRACEL
Chiar de la începuturile studierii ştiinţifice a graiurilor populare
a fost remarcată influenţa. pe care o exercită. asupra acestora limba
literară, Această. influenţă" cu urmările ei, a constituit unul din motive1e pentru care cercetarea qralurilor s-a impus În lingvistică. Este
destul să ne amintim că apelul lui Caston Paris de a se aduna şi clasa,
principalele tipuri ale qraiurilor franceze este motivat prin ruinarea
acestora de către limba ft anceză' si că abafele Rojisselot, încă din
studiul său Inttoduction a l'etude des paiois vorbea, de "invazia limbii
literare" şi de dispariţia. graiuriIor 2. Interesul sporit manifestat în
ultimul timp pentru acest studiu 3 se explică, fără îndoială. prin faptul
că problema relatiilor dintre limba comună şi dialecte se pune cu
mai multă acuitate în zilele noastre. Cercetarea a fost favorizată. de
privirea de ansamblu asupra grah!rilor unei limbi oferită de geografia
lingvistică ca, şi de orientarea şcolii lingvistice franceze către cerce• o formăprescurtatăa acestui articola fost comunicatăIa al XII-leaCongres internationalde lingvisticăşi filoloqie romanică,Bucureşti,aprilie 1968,în
cadrulsecţiei a IX-a.
1 Lesparlersde Prance,în .Revuedes patois qallo-romans",
II, 1888,p.161-174.
2 "Revuedes patois qallo-rornens",
1, 1887,p, 2, 3; v. şi Les moâiiicattons
phonetiquesdu langage.Biudleesdans le patois d'une famiIlede Celletrouin(Charente),Paris,1891,p. 159,167,323.
3 La congresulde romanisticăcitat mai sus, în afară de comunicărileconsacrate acesteiteme de la secţia de dialectologieşi geografielingvistică,a existato
secţie intitulată Varianteliterare şi variante neliterate.La alte manifestăriinternaţionaleale lingviştilorproblemaa fost adesea tratată în cadrul mai larg al relaţiilor dintre limba vorbită si limba scrisă sau în legătură cu atlaselo lingvistice
regionale.
.
An. luiqv, ist, tn., 1'. 20, p. 117---132,
Iaşi, 1969.
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tarea aspectelor actuale ale limbii, în explicarea evolu (iei căreia s-a
acordat o mare importanţă factorului social.
Prin însăşi concepţia fondatorului ei, J. Cillteron (după care un
atlas trebuie să furnizeze informatii asupra vitalităţii graiuriIor, asupra,
raporturilor n... entre les parlers directeurs - y compris la Jangue
Iitteralre
et les parlers socialement inferieurs, .." 4, concepţie cere se
resimte în conţinutul chestionarului, în alegerea informatorllor pentru
ALF), geografia lingvistică a făcut posibilă constatarea. efectelor acţiunii limbii literare asupra qralurilor. in studiile sale de geografie
lingvistică pornind de la ALF, Gillieron va avea, prilejul să constate
frecvent supunerea qraiurilor populare faţă de limba naţională, care
pune ordine în situaţiile Încurcate în care a jnnq primele ca urmare a
fenomenelor patologice 5. Nu este intlmpl ător faptul că şi alti linqvistl
de numele cărora. se leagă realizări importante în geografia lingvistică,
la care ne vom referi în continuare, au tratat acest subiect. Vom cita
acum doar studiul Mundarten utut Schriitsptachen in der romcnischen
Schweiz " al lui Karl Jabero. autor şi el, alături de J. Jud, al unui atlas
llnqvistlc.
Schiţarea sumară a cadrului care precizează problematica qener ală
a, studlerii influenţei limbil literare asupra grahuilor populare se
completează invocînd principiul că limba este un factor social, întîlnit
de la F. de Saussure, dar aplicat si exploatat pînă la ultimele lui consecinţe Ce A. Meil1et7. Este de remarcat că anrecierea. limbii de pe
această pozi.ţle l-e condus pe cei doi Iinqvistl la, forrnulări directe cu
privire la procesul pe care-I urmărim. Astfel, Ferdin artd de Saussure,
tratînd problemele de lingvistică aeografică. aro un naraqref Latuiue
litteraire ei idiome local", iar Moillet, ca să ne referim Ia Un sinour
caz oonstetă " .. .l'exfenslon des laingulescOimmune'Se1sltun tr,aliltfrappant du monde actuel. Le Irancais commun par exemple remplecs les
anciens parlers locaux qui s'elimlnent" 9,
Influenţa limbii comune asupra qralurilor populare. studiată în
alte tăifi de mai demult, poate şi datorită faptului că. a atras mai repede
4 Ap, K. Jaberq, Aspecteqeooraphioues
du Ianqaae, Paris, 1936,p, 19; v. şj
A. Dauzat,Essaisde qeographielinguistique.Noms d'animaux,Paris, 1921. care
vorbestede influenţalimbiiliterare asupragraiurilorca de un principiudirectoral
lui Gillieron(p. VI).
5 Iată cîteva locuri numai din Genealogiedes mo/s qui designenl l'abeille
d'apd!sI'AtlasIinguistiqtze
de la France,Paris, 1918,unde faptul este invocat: p. 6,
41, 50, 59, 129,157,153,159,161,175,200,305.Vezi şj studiilesale cu privire la
patologiaşi terapeuticaverbală.
6 Sprachwissenschaitliche
Forschungenund Erlebnisse, Paris-Ziiricld.,eipzig,
1937,p, 1-35,
1 Iorgu Iordan,Unqvisticaromanică,Bucuresti,1962,p, 305.
BComs de Jinguistiqtze
generale2, Paris, 1922,p. 267; v, şi p, 41.
9 Les Janguesdu moncle,Paris, 1924,p. 9; v. şi LesIanquesdans I'Europenou,
veIle, Paris, 1928,c:ap.Extensiondes languescommunes,
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atenţia prin aspectele deosebite pe care le îmbracă, ]1-8, cunoscut încă
la noi o cercetare din punct de vedere istoric; există numai studii
asupra unor manifestări particulare. In articolul de faţă., parte a unei
lncrăr! în care urmărim cercetarea unor aspecte istorice ale procesului,
ne propunem să. distinqern premisele şi condiţiile imediate în care avea
să se producă influenţa limbii literare asupra qreiurilor populare româneşti. Pentru aceasta ne vom referi la cîteva momente şi aspecte. ale
limbii române, cu scopul de a distinqe factorii care aveau să Iavorizeze
sau să încetinoască această influenţă. Apelind la ° serie de date deja
cunoscute, urmărim să schiţăm speciiicu! limbii române fata. de alte
limbi romanice.
1. Baza diolectolă a limbii române. Din rornemoa xleoo-moestoă.
limba populaţiilor rornanizate din Peninsula Balcanică si din Dada de
La începuJtJu'lerei noestre, a merzJII1!t,at,
ÎI1Itreselcole1leVII-IX, româna
comună. Din ea s-au de!siprins,prin despărtiree: aoestei populaţil romanioe, după venirea slavtlor. patru di,a!l'e'dte
10,da:c!OO'IO'IDâI1l,
meoedoromân,
meqlenoromân şi istroromân. Vorbitorii acestor ultime trei dialecte
reprezintă acea parte a populatiei romanizate din sudul Dunării. care
..... a miqrat ca păstori atît spre sud-vest şi vest ajungînd pînă în
Pelopones şi Istria." 11.In felul acesta. pe teritoriul pe care se vorbeste
astăzi limba română se află, despărtitl de ceilalti, vorbitorii unui singur
dialect, cel dacorornân. al populatiei romanizate din Dacia, la care 5-81
adăuuat ° parte a populaţiei venită din sudul Dunării. DatoritA acestei
situaţii, în epoca. modernă, limba, română literară va fi confruntată
numel cu subdiviziuni teritoriale, putin diferenţiate, ale unui singur
dialect.
,1
Importanta acestui factor este pusă în lumină dacă ne referim Ia
marea diversitate dialectală pe care o vor întîlni, în acţiunea lor de
cucerire a întregului teritoriu naţional, limbile franceză, italiană sau
nerrnană. De exemplu, diferenţierea care a urmat unităţii latinei vulgare
în Galia, manifestată în secolele al IX-lea - al X-lea prin delimitarea
celm treli mar! qrupe : lanque d'oc, Jangue d'oll şi iranco-provencai,
continuată prin definirea altor trăsături regionale, dialectele gascon,
normando-picard, valon, s-a accentuat spre sfîrşitul evului mediu şi a
continuat pînă, în secolul al XV-lea 12.În momentul pătrunderii franoezei în provin'Oii,TlaJpiol'it(ulrHe
dinltlrleaoeasta şi d!ilallelCtele
locale VOI[
lua aspectul înlocuirii unei limbi prin alta. tu literatura de specialitate
10Terminologiatradiţională,baz.atăpe criteriul genealogie,este intru totul
îndreptăţităpentrumomentulla care ne referim.
11lstotia României,I, Bucureşti,1960,p. 797.
12AlbcrtDauzat,Hisioirede la langueironcaise,Paris, 1930,p. 15, 541; v. şi
AuqusteBrun,Parlets reqionau»;Ptonceâialectaleel unile fran9aise.Paris-Toulouse, 1940,cap. Le Moyenâqe ou Ia Ftance dialectale p. 23-55; W. v. Wartburq,
EvoIutionel sttucturede la Ianguefraw;:aise
S.Berna,1958,p. 80--·81.
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tranceză întîlnim comparaţia dintre această, fază şi pătrunderea. latinei
în Galia, termenului tomanizare corespunzindu-i cel de francizare 13.În
momentul franci zării sau al itotienizării vorbitorii qraiurilor sînt bilingvi 14.Faţă de această situaţie, procesul lingvistic care se va produce
în legătură cu difu'l:laTea!limlbiiromâne Iiterare este imprumutul, înţele,s
după teonia saussuniariă, da elem:en,t!U:l
străin liintlfladus
în sistemul lrmbit,
definit prin opoziţia faţă de ansamblul elementelor anterioare 15.
Aşa cum am amintit mai sus, referindu-no la unitatea, dialectală de
pe teritorbu1 României ,llfl(b'l1i!e
să ţinem seama, mai în!tlîi,,de faptul că
este vorba de situaţia pe care o constatăm în evolutia unui singur
dialect. Chiar şi aşa, luînd în consideraţie relativa întindere a teritoriului pe care se vorbeşte limba română, păstrarea unitătii ei dialcctale cere totuşi o expHca,ţie pe care Însă. nu ne propunem s-o dăm.
Vrem numai să facem o scurtă trecere în revistă a cîtorva păreri din
lingvistica românească şi a, Unor fapte aduse în discutie, urmărind
să pună, în lumină specificul limbii române în privinta procesului pe
care-I studiem.
Deşi are şi numeroşi adversari, teoria după care graniţele dialeetale corespund vechilor granite etnice este destul de frecvent invocată ". Pentru situaţia lingvistică de pe teritoriul Franţei se C1iprecia,ză,
de exemplu, că, diferenţele dialoctale se b<l7ează,pe "variabilitatea
elementului etnic după zonele unde se amestecau, în proporţii varia13Astfel,A. Danzatscrie: " .. .le frencais.du XIX-esiecle a rcpris pour son
compteles moyensqu'avait emploves le latin pOUTderacinerle qaulois ou
l'Ibere... ", Essai de metbodoloqie
Iiriquistlauedans le domainedes Ianque«el des
patois rotnans,Paris, 1906,p, 192; v. şi La geographielinquistiaue,Paris, 1922,187,
193;A. Meillet,Les Ionquesdans I'Butopenouvel1e
'2,p. 108; OsearBloch,La penetraiion du irancais dans Ies porlersdes Vosgesmerldionales,
Paris, 1921,p, 2, A.
Brun,Patlers regionaux
.. ., p. 140.
14G. I. Ascoli,ep. Tullio de Mauro.Storio linqtiistic«dell'ltalla unita, Beri,
1963,p. 368i A. Dauzat,Essai de methodoloqie
linouistique
... , p, 194; A. Me'illet,
Les longuesdans l'Europenouvelle2, p. 109,117i F. de Saussure,Cours.... p. 268;
A. Brun,Parlcs regionaux
... , p. 80, 126,131; Wartburq,Evolulionel stnrcture... ,
p. 273; J. Seguy,Le franr;alspalIe a Toulouse,Toulouse,1950,p. 82i C. Grassi
Comportament
o linguisticoe comportamento
sociolooico,în .ArchivioqlottoloqÎCo
ilalianou,XLIX,1964,1, p. 59. Desigur,această problemăse pune, pentru Franta
de exemplu,În qrade diferitepentru domeniuld'oc, cu graiuri provensale,şi pen·
tru domeniuld'oil, cu graiuri francezeşi, cu atit, mai mult, pentru regiunileale
căror dialectestau la baza limbilorliterarerrespedive,l1e de France(care nu est.e
scutită tot.uşide pa1.ois:A. Brun,Parlers reqionallX
.. " p. 95--96; v. şi Marie-Rosc
Aurembou,
L'ev0111tion
des patoisde rIIe de FrancedepuÎsles enqueesd'Ec1mont.
.. ,
cOl1lunicare
la ultimul Congresde linqvisticăşi filologieromanică)sau Toscana.
în It.&Iia.
15L. Deroy,L'empwnlIinguistique,Paris, 1956,p. 2.
16Ne referimla această corespondenţăSII])un aspect mai general, acela al
raporturilordintre ariile Jin(JvisUce
şi bazelelor istorice.
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bile, latinii, qalil, germanii" 17.Substratul este invocat şi printre factor]l
de diferenţiere dialectal ă de pe teritoriu 1 Haliei 18.
Pentru situaţia din Rornânia nu este de presupus, prin contrast,
că unitatea dialectală ar avea la bază unitatea etnică de pe teritoriul
ţării. Aceasta, în pri rnul rînd, deoarece Ia formarea poporului român,
în afară de temelia etnică a procesului istoric pe care a constituit-o
populatia, autohtonă. (prin aceasta inţeleqindu se populaţia rornanizată
rămasă pe t€l1iitori!UI
ţării noastre, dacii :1!iberi,indusi v oarpii}, s-au
produs amestecuri cu alte populatii. dintre care o importanţă deosebită o are elementul etnic şi linqvistic slav 19.In al doilea rînd, pentru
că ,pe teritoriul pe care tră.ies românii există grupuri de populatii
aloqene, unele dintre ele numeroase şi aşezate aici de timpuriu din
perioada imediat urmăroaro formării poporului român.
Marea. unitate a. Iimbi! române, maniJestată prin deosebirile diaIectale reduse, prin apariţia, independentă pe teritorii deosebite a
acelorasi fenomene, este explicată de Alexandru Philipplde prin unitatea originară, păstrată şi mai tîrziu, a balzei.ele arti eulatie şi a. celei
psihologice. Aceasta se datoreşte Iaotului că a...elementele constitutive
ale lui [ale poporului român] au trăit în cea roB,istrînsă leqătură posibilă din punct de vedere geografic şi politic", că ele an constituit o
"masă unică din punct de vedere geoarafic şi politic" 20•Cu aceasta
însă trebuie să. abordăm problema, vechimii populaţie] care vorbeşte
limba' română. de pe teritoriul ţării noastre, aspect sub care diferenta
dintre aceasta şi limbile din vestul Europei se poate observa, mai
uşor.
In perpetuarea, în Italla sau în Franta, a reoturâlor etnico-Iinqvistice de dinaintea rornanizăril (bazate, la rîndul lor, ne reoiuni naturale), calchiate în împărţirile administrative si eclesiastica ulterioare 21
nota caracteristică, este stabilitatea, uneori flxitatea. oonulatiilor.
Dimpotrivă" factorii care pot fi invocati în favoarea unităţii lingvistice
17A. Daltha,LHlstolre de la lanque trcmcaise,p, 13; A. Brun, Porlers regionaux..., p, 11--16,26, Vezi si G. .Ivănescu,La formationdes lanoues rotnanes
occidentalesîn Actas deI Xl Conqressoiniernacicnalde llnqiiist
ica y tiloloqio
romanicas,I. Madrid,1968,p. 303-10.
18Bruno Mlqlior
ini, Storio delIa liriqua italiana3, Florenta, 1961,p, 10--14:
ef. şi GerhardRohlfs,La sin/itma Iinauistico dell'Italţa în An del1 Ouellen;Jer
romanischenSprachen,Haale (Saale),1952,p. 91. 100 şi vrm.; Tul1iode Mauro,
op, clt, cu o discutieasupra problemei;v. p. 23, 06--308.
19lsloria României,I. p. 615, 808.
20AlexandruPhilippide,Originearomânilor,II, Iaşi, 1928,p. 383-384.
21,"V.Meyer-Liibke.
Ejnfiihnznqin das Studiumder romanischenSprachwissel1schaft,ap. SexUl Puşcarj:u,Limba română, I, Bucureşti.1940,p. 166-167:
Rousselot,Les modificationsphonetÎquesdu Iangage
..., p. 348; Matteo Bartoli
Cal'GllerjfOl1damenlali
deJieJingueneo]a!inpîn ACI, XXIX 1937,1. p. 13; \V. v.
'\Nartbul"q,
La hagmentaci6nIingiHsliccr
ele 10 Romonia,Madrid,1952,p. 90··-91,De
Mfluro,op. cit., p. 208,:309---310.
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de pe teritoriul României presupun mobilitatea, populatiilor, care asiqură, pînă relativ tîrziu, disponibilitatea teritoriului de a fi repopul at.
In .aoeste condiţii Se poate 'ajunge l,a unitate Hngvi!stiIC'ă.
Asa, de exemplu, pentru perioada de dinainte de romani zare, Sextil Puscariu
observa: "În suci-estul european coezlunoa provincială nn pare a fi
fost prea mare pe vremea strămoşilor noştri claco-geto-traci" 22.O notă
comună la susţinătorii diferitelor teorii în leqătură cu locul de formare
a. limbii române este naşterea (sau păstrarea) ci pe un teritoriu relativ
restrîns (sau în anumite zone relativ limitate ca, întindere) de pe care
s-a extins, apoi, prin mişcările de populatii. pe întreg teritoriul Virii.
După Aiexandm Philjppide, vorbitori i dlalectudui daooromân eu ocrupat teritoriul pe care-I locuiesc astăzi prin două miqrati] separate sub
formă de vaduri 23,fapt prin care se explică existenta a două subdialecte, nordic şi sudic. Emil Petrovici considera că în cadrul procesului
de reromanizare a Daciei vorbitorii subdiale ctelor dacoromâne! s-au
răspîndit în văile şi podişurile din interiorul şi exteriorul Transilvaniei din vetre situate în munţii ce înconjoară această provincie. în
aceste vetre s-au păstrat limba, şi flinta etnică a poporului român 2.
In sfîrşit, după, E. Gamillscheq şi G. Reichenkron, din vetre (Kettiqebiete) în care romanizarea fusese mai intensă şi mai de lungă durată
s-au produs deplasări de populatii spre teritoriile locuite astăci de
români 25.Reţinem, ca notă, comună, miscările de populati- spre zonele
mai puţin populate, din interiorul unor zone-nucleu, favorabile unitălii
lingvistice dar, în cazul Petrovici, Gamillscheq, Reichenkron, mai multe
Ia număr, ceea ce ar explica diferentele linovistlca existente în cadrul
dacoromânei. Pentru menţinerea unităţii lingvistice de pe teritoriul
tării noastre au fost invocate şi mioratiile păstorilor români care au
făcut posibile schimburile dintre diferite regiuni llnqvistico şi nU împiedicat o diferenţiere dialedală la fel de accentuată ca în Franţa sau in
Italia 26.
Indiferent de faptul dacă admitem una sau alta din teoriile enumerate, dac a, acceptăm existenţa unor goluri de populatie sau dacă acor ..
dăm păstoritului numai o importantă redusă (locală, în timp si ca eficienţă), trebuie să, recunoaştem, credem, pentru epoca la care ne ..am
referit, mobilitatee populaţiilor ca o caracteristlcă pentru ţara noastră,
mai ales în comparaţie cu situatia din tările din vestul Europei. De
22Limbaromână,1, p, 167.
23AlexandruPhilippide,Originearomânilor,II, p, 389-·390.
24Transilvania,vatra lingvisticăa românismului
nord-dunărean,în nTrnnsilvania",Sibiu,72, 1941,nr. 2, p. 102-106i v. şi "DacoromaniaM,
X, 1943/1, p. 121
şi urm.
25Ap. V. Arvinte,Formarealimbii şi poporuluiromân în luminacercetărilot
recente, în nAnuar de lingvist'icăşi istorie literară", laşi, XV]]. 1966,p. 27--·-28.
26O. Densusianu,Istoria limbii române,II, Bucureşti,1961i după Densuai
anu
această unitate este destul de relativă.
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,aOe€ia,explicaţia ulni1tăţH'dila',IecUal'e
a Iambâi vromâne lirehuiie căutată
pornind de aici. Oricare ar fi această. explicaţie, cert este că baza
di,a,lectla'lăunitară pe oare ,s-a formeit Iirnba română oonstltuie un factor care va, avea efecte pozitive pentru ansamblul procesului pe care-I
cercetăm.
2. Situaţia subdialeotelor âacotomânei pînă la iormcrea unei limbi
nationale. Unitatea de la baza limbii române îşi face simţite urmările
şi în privinţa deosebirilor llnqvlstice care s-'au dezvoltat mai tîrziu pe
teritoriul României. De fapt, trebuie să constatăm că evoluţia qraiurilor populare româneşti a, fost foarte putin studiată. Ceea, ce ar fi de
făcut în acest domeniu, în lipsa izvoarelor pentru perioada mai veche.
este cercetarea textelor neliterare aparţinînd diferitelar provlncil, din
se'cOIle'l,e
al XVl.l-lea-c-aâXlXvlea. Preooupănllledialectoloqtâor români au
mers mai ales În direcţia, analizei înfătişării dialectale a teritoriului
dacoromân, acţiune favorizată mult de publicarea Atlasului lingvistic
român. Faţă de numărul de trei subdiviziuni, propus de G. Weiqand,
sau de două, propus de Al. Phillppide, o analiză mai arnănuntită a faptelor de fonetică. şi de lexic a, dus la conturarea a cinci subdialecte :
muntenesc, moldovenesc, bănăţean, crisean şi maramureşean.
Contrazic aceste rezultate imaqinea despre unitatea dialectaJă a
limbii române, invocată pînă acum? Într-o trecere in revistă sumară.
impusă de împrejurări, observăm că, de falnt, diferentele dintre aceste
subdiviziuni lingvistice în privinţa fanetidi se referă foarte rar la
fante care opun toata cele cind subdialocte . sînt invacate frecvent
trăsături care opun cîte un subdialect tuturor celorlalte (de exemplu,
ar.ariţia er:entetică. a unui. c îtr.un cu;rînt ::a SAC](,î subdialectul
crisean, an palatallzarea lui f ŞI a lui v in s Şl z, msubdlalledul maramureşean, unele arhaisme etc.). În ceea ce priveşte vocabularul, deosebirile' se referă, mai rar la cuvinte din fondul principal lexical; Se
invocă păstrarea unor arhaisme, opunerea unor elemente (sau variante)
provenind din etimonuri latineşti diferite, prezenţa, unor împrumuturi din
limbi străine deosebite, rezultat al relaţiilor cu vorbitorii acestora, dezvoltări semantice particulare etc. Deosebirile privind morfoloqia şi sinOO:lCa
vairruazăşi 'ele ca impoItanţă. In linii meri. ,l'anlUuJle
se îUlie.gl'Strea'.lă
farme de plura,l şi construcţii ale cazurilor deosebite, unele datorate
sistemului fonologic aii fiedrui suhdialect, la verb preferinţe pentru a
anumită conjugare, construcţii specifice pentru unele timpuri sau moduri, variante care se da.torează unor accidente fonetice. Sînt semnalate
apoi diferenţe privind topica şi, din nou, conservarea unar a.rhalisme,
influenţa unor limbi cu care româna a fast in contact în diferite re·
qiuni etc. 27
27O expullt're detaliată asupra trăsăturilor subdialectelorromânei (numitE
dlu/eele)se află la I. Cotc·am.!,
Elementede clinIcel%Ujeel Jimbjjromâne.Bucun'şti, 1!l61,p. 66--113,
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Avînd în vedere cadrul de Iată, nu putem insista asupra a.cesLei
probleme. Putem observa, însă, că delimitările făcute pe baza Aiiasului
au importantă. pentru cunoaşterea unor aspecte regionale a]e limbii
române, dar ele nu au contribuit în aceeaşi masur ă şi la Iărnurirea problemei raporturilor dintre aceste aspecte rcqionale, numite, pe drept
cuvînt, "subdia,lecte" sau "graiuri locale" 28.Aceasta deoarece, aşa cum
s-a mai arMat 29,ani post puse în evidentă deosebimlle dintre diferite
zone lingvistice, în timp ce asemănările dintre anumite "subdialede",
mult mai numeroase, au fost trecute cu vederea .. Pe baza, asemănarilor dintre grali:urLliedin Trensllvanâa $1 Moldova, reiare împreună
prezintă deosebiri apreciabile faţă de subclialectul din sud (Muntenia).
este readusă. astfel în discuţie împărţirea, propusă de Al. Philippide,
susţinută, şi de Iorgu Iordan. Pornind de la asemănări, nu facem decît
să prelungim aplicarea, criteriului după care Idiomurila din sudul
Dunării sînt considerate dialecte 30,
Trebuie subliniet că, de fapt, pe lîngă posibilitatea de a cunoaşte
în amănunt trăsăturile unor graiuri locale de pe teritoriul ţării noastre, AtIasul lingvistic român avea să. pună. în lumină unitatea limbii
române în comparaţie cu alte limbi 31.Cum se explică păstrarea acestei unităţi pînă la crearea statului naţional român? Se ştie că pînă,
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea românii au trăit în trei
state deosebite, Munteni.a,Moldova şi Transilvania, datorită conditiilor specifice în Care al avut loc procesul de dezvoltare feudală în
cele trei provincii. Relaţiile economice, politice şi culturale, precum
şi mişcările demografice care au avut loc între cele trei ţări româneşti constituie factori de importanţă capitală in păstrarea unităţii
limbii şi poporului român 32, Singurele subdialecte care corespund
unor vechi organizări statale sînt cel muntenesc şi cel moldovenesc,
28E. Petrovici,Repartiţiaqraiurilot dacoromânepe baza AtIasuluilingvistic
român,în LR,III, 1954,nr. 5, p. 5, 15.
29Ion Cheţic, eu privire la repattitlo qraturtlordacotomâne,în SeL, XV,
1964,nr. 3, p. 317-346; pentru problemaîn discuţiev. şi Em. Vasiliu,Ponoloqia
istoricăa dialectelot dacoromâl1f',
Bucuresti,1968,p, 140,194.
30AL Philippide,op, cii., II, p. 339; v. şi E. Petrovici,Unitatea dialectald
a limbiiromâne,în SeL, XV, 1964,nr. 4, p, 443.
31Sever Pop, L'AtIaslinquistiouede la Roumar!ie,
în RLiR,IX, 1933,p, 107;
SoxtilPuşcariu,Prefaţă,în ALRI, val. 1, Cluj, 1938,p. 11; J. Boutiere,Guelques
obeervat
ions sur Ies cartes Iexicologiques
de ,,1'AtIas liuquisticuede la Roumanie",
în Îi/udesromanesdedieesil MarioRoques,Paris, 1946,p. 194.In legăturăcu acest
subiect,vezi şi concluziilela care ajunge G. Rohlfs,în Die IexikalischeDifferen·
zjerung der romanischenSprachen.Versucheiner romanischenSprachgeographie
MUnchen,
1954.
32VezivolumulUni/aleşi continuitateîn istoriap()poruluiromân,sub :redacţia
prof.lmiy,p. Bercj1Jr
Bucmetil t9()8,passim,
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dar arme pe care se vorbesc ele cuprind păqile învecinate fiecăruia,
din Transilvania propriu-zisă 33.
Limba scrisă a vea să, profite de aceestă diferenţiere regionalei.
redusă a. limbii vorbite. S-a constatat că există, mai multe vC1,rlanle
reqioriale ale vechii române literere şi că prezenta şi evoluţia. lor sint
în strînsă Ilegă!tluirăou V1ClJT'ilanteil'e
Iregionale vOlrbitlelaile românei 34.
Diferenţele dintre aceste variante literare (numite de Gh. Ivănescu
dialecte literare), scrise, se păstrează, în mod necesar, la nivelul difenenţelor dintre subrdriwiiziiUnile
ter'i!tlOirilalie
vorbite 'ale romănei. Totuşi
nu se poate admite existenţa unei limbi literare unitara din primul.
secol al scrisului românesc, chiar dacă scrierile religioase au fixat un
număr, crescînd, de norme (de exemplu, renunţarea, la unele fonetisme
simţite ca "neliterare"). Procesul a. fost cu atit mai uşor cu cît aceste
scrieri se edresau unor cărtureri a. căror limbă diferea atît de puţin.
De altfel, asupra, momentului de cind se poate vorbi. de o limbă română literară. vom reveni mai jos.
Da:r,orucit de devreme am admite respectarea unor norme în limbe
scrisă, au lipsit posibilităţile ca acestea să! se impună unei colectivităţi mad mari. Faptului i s-au opus condiţiile culturale şi politice în
care au trăit pînă în secolul al XIX-lea vorbitorii limbii române. Polosirea limbii române în scris cSltlecunoscută abia, din secolul al XVI-lea,
dar va trebui să, mai treacă un secol pentru ca ea să poată lua locul
slavei cai limbă oficială a bisericii şi a cancelariei, în Principate. Tot
elin secolul aJ XVII-leal datează aici primele texte de legi româneşti
tipărite. Abia de la, sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui
de al XIX-Iea, prin tipărirea de manuale, cărţi tehnice, prin şcolile
nationale se poate vorbi de crearea unor mijloace de culturalizare aJ
maselor 35.Factorul politic care a Intîrziat acest proces este realizarea
tardivă a, unităţii nationale a statului român (la 1859 s-a realizat unirea celor două. Principate, Muntenia şi Moldova şi 'abia. în 1918, prin
unirea Transilvaniei, s-a întregit teritoriul României şi s-a desăvîrşit
unificarea, statului neţional român).
Aşadar, se poate constata că, dacă lcqătur ila economice, politice
şi eultmrraleexi,S'benlleîn Ieudalisrrs ,1111tre
:celebrei ţăr.iriom.âneşti au
influenţat pozitiv păstrarea unităţii limbii, menţinerea tîrzie a împărţirii politice a teritoriului va constitui o piedică în crearea limbii
române literare şi a difuzării normelor acesteia,
Comparaţia: va reuşi să, scoată şi mai bine în evidenţă specificul limbii române În privinţa aspectelor urmărtte. In epoca Ieu33E. Petrov.ici,Report
iiia grafurilorlimbii române..., hărţile de Ia p. 6 şi 8.
34CheorgheIvăncscu,Problemelecapltale ale vechii române literare, Iaşi
1948;v. p, 80--94şi 369--374.
35AL Rosetti,B. Cazacu. Istoria limbii române liierate, I, Bucureşti,1961,
p. 111-112; 146,207-208,365 şi urm.
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dală, 1imlbliledin Europa occidentală :atU,avut tendinţe oentrifuqe, de fra:gmentare. Divizarea feudală, accentuînd importanţa limitelor geografice,
ia dus la conturarea unor orqenizatii 'PO!tilce,sociale şi economice în
jurul unorcentJre aiHla!teadesea în ri:V1al!iitlate.
Pe tbe!rlitoriulPranţei, de
exemplu, Inaqmentaree linqvishică, consecinţă a fr'a:gment:ă:ri'i'
feudal!e, se
afirmă din secolul laiIXll-lea în It€!r,itorÎiuil
d'oi! prmexietenta dlalecteăor
provinciale, mai bine calfia!ctle:rizla'le
laici decît în aâte grupe, şi oare COlrI8Spund eproximsstiv unităţilor sociale şi Ip:ol1iltiee
36.Leqătura dintre statele
feudale (uneori şi divăzumile ede'zÎJa:stioe)'Şi diila[ec!l:eile
de pe 'teril1:!oriul
tării se poate face uşor şi pentru Italia? Cît despre aspectul cultural, cu care trebuie să, cornpletărn această. comparaţie, este de amint,i! că un factor oare lat contribulIlt la i'ndivid:ulaillilzlaiflea
dialactedor în
ţările din apusul Europei a fost crearea, pe baza acestora, a unor
limbi scrise regionale, existenţa unei literaturi în dialect. Astfel,
literatura franceza. este, pînii în secolul a,1 Xv'-lea, net dialectală,
Primele opere literare sînt scrise în dialectele vorbite în Chempaqne, Picardie, Normandie. Abia după stingerea: unor centre intelectuale ca Troyes, Arr as, Rouen, avea să se impună Parisul, la, sfîrşitul secolului al XIV-lea 3B.Faptul avea să se producă o dată cu Începutul procesului de centra.lizare i:l:statului francez, care va imprima alt
sens evoluţiei idiornurilor de pe teritoriul Fran tei.
3. Inceputurile influentei limbii liierare asupra qraiut ilot populate româneşti. Cu privire la momentul de cînd se poate vorbi de o
limbă literară. românească există mai multe păreri". Pentru faptul pe
care-I urmărim, influenţa limbii literare asupra qraiurilor în faza pe
care o reflectă ALR, singura pe care o putem lua în discutie este limba
literară care s-a născut o daltăIcu naţiunea română", Ea reprezln tă ()
XOIV realizată prin inteqrarea celor doua variante regionale ale'
limbii. literare, vorbite de oamenii culţi din Bucureşti şi Iaşi înelnte
de Unire 41.Fectorul polieic, r,eiai]liZ1alJ.1e,aurri,l,ăţii
n:aţioIlIBlle,
eu ul'ID'ăriÎle
sale, reprezintă condiţia esenţială a difuzării normelor limbii literare
36A. Dauzat,Hisloirede la languejranr;aise,p. 542i v, şi A. Brun: ".,il y a
une France dialectalequi est un autrc nom de la France feodale
...M,Parlers re.
gionavx
..., p. 149i v. şi p. 23-24, 26.
37K. Jaberg, Aspecls geographiqvesdu 1angage,p. 33--34i G. Rohlfs,Lo
slmtlula Jinguisticadell'llalia, loc. c"it.,p. 91 şi urm.; Tulio De Mauro, 8to[ja
lingvisticadell'Jtaliaunita, p. 21-26. Asupra cauzelorlimitelor dialectale v. ŞI
E. Coseriu,La geografialingiiistica,Montevideo,1956,p. 25--26.
38A. Dauzat,op. cit" p. 542-543i v. şi A. Brun,op. cit., p, 43-44, 64, 149i
Wartburg,EvoJu!ionet structure
..., p. 85-88i pentru dialectele literare italiene
v. De Mauro,op. cit., p. 32-33.
39Vezi G. I5ltrate,Origineaşi dezvoltareaJimbiiromâneliterare, în "Analele
ştiinţificeale Universităţii«Al. I. Cuza»din Iaşi", S, III, t. III, 1957,p, 81-91i
v. şi Rosetti-Cazacu,
Istorjalimbiiromâneliterare,1, p, 15 şi urm.
40Vezi Iorgu Iordan,LR, III, 1954,6, p. 67-70i v, şi Al. Philippide,Principii
de istorie a limbii,Iaşi, 1894,p. 9.
41E. Petrovici,Baza dialeclală CIlimbii noastre nationale,în LR, IX, 1960.
nr. 5, p. 61, 78.
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in gr'aJiIUil1i.
Existenţa unor începuturi ,ale limbii nationade Inaânte de
formarea statului român naţional 42,putea să aibă, în lipsa contr alizării
S!batuLui,
numai urmări limbtate pentru evobuţua dimbiâ românie moderne
şi să ne aproape lipS!iltădcconsecăute sociale. Pentru comparaţie, avem
exemplul Italiei, unde o limbă literară .panttallană", florentina, exista
Incepind din Trecetiio. Lipsindu-i Însă conlClJi,ţlille
diflLlzăJr:ii
în pă,turi mai
largi ale populaţiei, limba literară italiană de pînă la 1861 era, ca limbă
a scrăitoralor şi la socieuătii cultivate, In sstuaţia de a fi socotită drept o
limbă moarră 43.
La '8!oel8<a,şicon.duzie
ne conducaoonsăderarea s:iltiua,ţi'eiopILl1S1e,
întîluită, în Franţa" Lupta împotriva inovaţiilor populare, fixarea limbii, care
devine model penttu burqhezie şi pentru păJburHede jos, $1 pătrunderea
limbii franceze pe întreg teritoriul ţăril sînt rezultatele centralizării statuhri în perioadele oorespunzînd franoezei lllJedit,olasice şi oontemoorane.
Aşadar, efectelor de diferenţiere lingvistică ale diviziunii feudale şi ale
prestigiului cultural al dialactelor avea să li se opună" foarte devreme în
raport cu alte ţări din Europa, tendinţa de subordouare faţă de limba,
naţională. Părăsirea dialectului de către literaţi şi de către clasele suprapuse îl va, lipsi de prestigiu cultural şi social. Dialectele se descompun,
cad la ranqul de graiuri şi astfel sînt deschise căile pătrunderii limbii
Iiterare".
<'
Intrucit acea)OlXv bucureşteană" care stă la temelia ei, a luat naştere după Unire prin" contactul direct din capitala ţării dintre
tualii munteni, moldoveni şi transilvăneni, IllT',bafOlTlCn1i!
literari) lirC
la bază trăsături fonetice şi morfologice apartinind tuturor graiurUor
româneşti [muntenesti, moldoveneşti et('.)45.DeaJci rezultă, că: a.) in
reporturile cugrJailunHe popu'lare 'ea nu va apărea pentru acestee din
urmă cal o altă limbă" (asa cum se intimpla III alte ;fţări); b) supunindu-se normelor ei, vorbitorii tuturor grafurilor trebuie să părăsească.
fonetisme, fapte de gramatică şi cuvinte regionale.' Vorbitorii graiurilor
româneşti, confruntaţi cu limba literară, se MIă, după cît ne-am putut
da seama, aproximativ în aceeaşi situaţie cu francezul sau italianul care,
42Iorgu Iordan,Limbaromânăccntemporană
2, Bucureşti,1956,p. 12.
3 De Mauro,Storialinquisticadell'Ltaliaunita, p. 27-29, 32,207.
44A. Deuzat,Hisioirede Ia latique lraw;;aise,p. 90--91,111,126,543; v. şi
AugusteEmn, La Jangue!ralJ(;:ajse
en Provencede LouisXIV au FeIibrige,Mar··
scUle, 1927,p. 8, 39i id., Pa[[ers n!gionaux
..., p. 7, 58, 8<1,139,143i WartburCj,
EvolulioIlel slruclure
..., p. 122.
45E. Petrovici,Bazodja[ecla!ă(] limbiinoaslre naţionale,p. 60, 713;C. Ist.rate,
Originealimbiiromaneliterare.Noi COIltribuţii,
în .Ana.leleştiinţificea.le Universităţii «Al.I. Cuza»din Iaşi", S. III, t. VI, 1960,fasc. 2, p. 70, 77.
46Iată ce nota Karl J aberg cu prilejul unei anchete din 1929a membrilOJ
Muzeuluilimbiiromânela Feleae(Cluj),la eaTea luat parte: "Je niiherdie Mundart der Sprachedes ICrlag·ers nad bier sind die munrJartlichen
Merkmalenichtsehr ausgesprochen
-, desto schwierigerist es fiir den Auskunftgeber,
mundartlichE
und schriftsprachliche
(oder stădtische)Formen auseinanderzuhaltenM
i Tagebuchb}(Uter,in SprachwissenschaftIiche
ForschungelluIId Erlebnisse,p. 121.
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părăsindu -si dialectul, follOiseşt'oo franceză S,(JJU
oi:t:a1iană :rregion6!lă,
aspect a!I limbii comune care se resimte de Ionetisme, lexic şi calcuri
sintactice regionale47•
Aspectele partăoulare ,ale prooesului inHLlIen!ţei
'li:mibi'i.'
literare alSIUpra graiurilor datorate condiţiilor speciale ..în care s-a format limba
şi au evoluat, pînă: în epoca, modernă" subdiviziunile ei teritoriale, pe
care am încercat Sd le distingem comparind situaţia, de la noi cu cea
din Franţa şi Italia" sînt de natură să atragă atenţia asupra importenţei studsuluâ Istortcat problemei,
Influenţa limbii române literare asupra graiurilor va începe să
se exercite, mai întîi În cele două, Prlncipatc-Unite şi, după 19]8, pe
mtreq vteritortul României in conditii diferite .într-o oarecare măsură,
corespunzdnd fazelor În care :se gă.selastlanulCiapiltlaililSt
român, tra:diţiJe:i
culturale şi situaţiei lingvistice ale populatiilor din fiecare provincie.
Neputîndu-ne opri aici pentru a face distincţiile ce ţin de un studiu
special al problemei, vom observa numai condiţiile 90nerale, Ocupa
jia de bază .a celei mai lll'dl.ripărţi ia Iocuttorilor era a9rlkultuna, în oare
mijloacele tehnice avansate pătrund numai la nivelul marii proprietăti. Cea mai mare parte a locuitorilor trăiau în mediul rural; un mare
număr dintre aceştia erau analfabeţi. Contactul cu limba literară se
datora relatiilor cu adminlstratla de stat, serviciulul unilitar. dezvoltării mijloacelor de transport şi comunicaţie, contactului cu justiţia,
schimbărilor petrecute în felul de El.se îmbrăca şi, desiqur, progreselor în şcolarizare, în dlfuzarea cărţilor, zierelor elc. Datorită Jruprejurărilor penticulere în care se produoee acest contact (fun:ctiolliClJrM
puteau fi şi ei looalnioi, in timpul serviolulud militar soldaţii se qăseau
intre vorbi tarii laJoeluiiaşi9rai sau ai ,ailtu!igrai regional etc.], rezruttatele sînt limitate. Pe baza unor cercetări parţiale, observă.m că influenţa limbii literare se face simţită la început mai ales în lexic.
Atlasul lingvistic român este sursa care permite studierea influenţei limbii H1Je'H:1Jl"e
a,siupir1agr1a1iurilor
populanerrolIIlâne'şti în această
prună raza 'CI.procesului, de la inceputuri şi pînă în la.niiioelui.de al
doilea ,război mOIlJcUial.
In aoeastă perioadă, condiţUI!opoli1lioe,eaonomioe şioultlUral,eale ţălii!inoastre nu au cunoscut, Înoompamaţi,ecu perioada c:ar'e avea ă urmezle, schimbări oailiiiative.
. 47problemeale limbilorregionalediscută A. Dauzat,Essai de melhodoJogi
hngwsl1que
..., p. 194; August'eBruD,La langue franr;:aise
en Provence
...., p. 152;
Le franr;aisde Marseille,Marseille,1931şi J. Seguy,Le iranr;:aisparle Q Toulouse,
ultimeledouă com,a,cral.e
în întregimeunor francezeregionale,B. Migliarini,Storia del1a IiI/guaitalkllla3, p. 6t4; De Mamo, Storia JinguislicadeIFIlaliaunito,
p. 123--129,3'l2--404.Transferareaobişrmintelorfoneticemoştenitedin limba naturani, dialectul,în pronunţareafrancezei,reprezentînd"accentul",este conside.
rată de A. Brun,Parlers regionaux
..., p. 137138 şi J. Seguy,op. ciI., p. 10, 1t,
ca o manifestarea substratului.Regretămcă pentru francezănu am putut consulta
şi alte lucrări,mai nQi,

o cercetare asupra domeniului celui mai sensibil la înnoire al limbii, vooabularnl, pe baze Atlasului, permite cunoesterea ;pă:t1ruuderl1i
neO'loffismul:u1,
cOimpicl'naL'N,
in toat'cgrrupu,rHe onomesioăoqioe Ilustrate
de Atlas. Urmare cufaptului că întrebarea a. fost pusti indirect 43şi. că
s-Ia nobart ră:s,punstlilspontan .19,al info,rmato.rÎllof,pe baza lui puX,em
cunoaşte actul individual al subiectului vorbitor 50,Astfel, în legătură
cu neoloqisrnul, în afară de aspectele formale, putem aprecia, locul pe
care acesta îl ocupă in structura vocabularului qraiurilor, lucru pe
care l-am încercat studiind neologismul din terminologia aqricolă
românească"
Compareţia, chiar numai cu o limbă. sau două, ne arată deosebiri
frapante în procesul influenţării qraiurilor de către limba comuna,
Alături de ţări în care procesul e vechi de secole, cum ar fi Franţa sau
Spania 51,găsim ,aUelleIn oare el este rerlruL.lv
1['8C1ent
(Italia sau România). Roma ne oferă situaţia aparte a unei capitale care a acceptat un
dialect ce nu era al său şi a devenit focarul de răspîndire al acestuia,
promovat la rangul. de limbă naţională. 5<M.;::';ukhmann,analizînd situa(ia limbii germane, trăgea, pe bună dreptate, concluzia că raportul
limbă literară. --- dialect este o problemă specială pentru fiecare limbă!
in parte 53,Studierea ma.i îndeaproape a procesului, chiar cît s-a rea·
lizat pînă in prezent, ne arată însă, la un anumit nivel. şi numeroase
asemănari. De exemplu, căile pătrunderii Iimbli literare sînt aceleaşi
peste tot, ca şi reacţiile vorbltorului fat.ă de inovatie. Fonetica şi morfologia sînt compartimente care rezistă mai mult acţiunii nivelatoare ii limbii literare,
Problema relaţiilor dintre qraiuri şi limba comună se dovedeşte
ii fi nu numai una dintre cele mai importante, C8BJIdai importantă
poate 54,a studierii qraiurilor populare, dar şi o problemă importanta
a istoriei contemporane d limbii.
În încheiere, trebuie să menţionăm c;1 în lucrarea de faţă arn
schitat doar o scurtă trecere În revistă a citorva, dintre problemele
4BSextil Puşcariu,Prefata la ALR1, t. I, p. 11.
49SeverPop,L'At1GS
linguis!.ique
de la RoumGnie,
Joc.cit., p. 90.
50K. Jaberg, Ă ptopos de A. Griera: .".ce que l'Atlas nous donnc,c'cst le
parole",în Sprochwlssenectiaitiictie
Porschunqenund Erlebuisse,p, 226; v. şi Iorqu
Iordan: .Atla,sullingvisticil" untroduceoarecumîn laboratorulg'miuluiviu, punîndu-neîn situaţiade 11asista la muncagrea şi obositoerea limb.ajuluiomenesc",
în Lingvisticaromanică,p. 160.
51AlonsoZamoraVincente,Dialeclologiaespanola,Madrid,1960,p. 9.
5213. Mi9Liott'lni,
Dialetto e lingua nQziona]ea Roma, i'n HUR, IX, 1933,
p, 374-<380;pentru situaţia Romei,v. şi De Mauro,Storia ]inguisticadeJI'Ita1ia
unita, p. 28-29, 320, :394--397.
53LanUlleli!tcraire el dialecte, în Communicatiolls
el rapports du Premier
CongresInterllationalde Dialectologie
Generale,I, LO'uvain,
1964,p. 287.
54Oscar Blach,La penelrationdu iranr;aisdans les pa;:lersde Vosgesmerj.
dionales,p. 1.
9 ---cd.367
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teoretice preliminare ridicate de studierea influenţei limbii literare
asupra gr:aiurHorromâneşti, pe baza maite'dalulJuioferit de Atlasul
lingvistic român. In cursul tratării acestui subiect, ele vor fi adîncite
şi completate cu altele, pe care nu le-am putut lua în discuţie aici.
Pentru toate, detaliile vor fi precizate cu ajutorul boqăţiei de necrezut de fapte şi sugestii pe care le qăsim în Atlas, la cercetarea lui
amănunţită,
Aşa. cum am mai anuntat, am urmărit să subliniem specificul
limbii române în privinţa procesului studiat, printr-o comparaţie cu
franceza. şi italiana" In cursul acesteia" departe de' a face abstractie
de deosebirile de diferite aspecte şi grade dintre cele trei limbi, le-am
folosit pentru a. preciza diferenţele şi, în ciuda aparenţelor, asemăna ..
rile dintre aceste limbi în privinţa unui proces pentru care factorii
extralinqvistici au o importanţă aşa de mare.

L'lNFLUENCEDE LA LANGUE LITTERAIRESUR LES PARLERS
POPULAIRESROUMAINS. PREMISSES
RESUME
Le probleme des rapports entre la langue Iitteraire et les parlers
populaires, qui a ete remarquo des les dcbuts de la recherche scientit ique sur les dialectes, se pose avec plus d'acuite ele nos jours, Cette
reeherche a ete f'avorîses par la vue d'ensemble sur les parlers d'une
lanque, que lage09'r1âphie 1inguf.sitiqll'ea rondue pos.sibleet, aussi,
par l'orientation de l'ecole linguistique francaise vers I'etude des
aspects -actuels de Ia Ianque, dans I'evolution de laquella une qrande
importanco a, ete accordes au f'acteur social.
Les conditions specifiques, dans lesquclles a Hen I'influence ele
la langue litteraire sur les parles populaires roumains, sont les resultats de la facon dont s'est Iorrnee et a evolua la, langue roumaine,
Ainsi, le roumain, etant forme sur la base d'un seul dialecte. le
dacoroumain, ci l'epoque moderne la. langue Iitteralre sera confrontee
seulement avec des divisions territoriales issues de ce dialecte. Bien
que perles dans des provinces qmi ont constituie ou ont appartenu il
diff'erents Etals feodaux, entre les sous-dialectes du roumain ne se
sant developpees que de petites differences, en vertu de nombreux
liens economiques, politiques et culturels existant entre ces provinces.
Dans ces effets on ressent l'unite qui est a la base de la langue rouma.ine, et dant l' Alias linguistiqlle roumaÎn fera ressartir Ja conservatian.
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Le maintien tardif du morcellement politique du terriioire de la,
Roumanie (I'Union des deux Princlpautes, la Valachie et la Moldavie,
a eu Iieu seulement en 1859 et le cornpletement du territoirc national.
en J918) a constitue un obstacle pour la fixation du roumain Iitteraire
moderne et. surtout, pour Ia diffusion des reqles de celui-ci. dans les
conditions que seul un Etat centralise pouvait offrir.
La comparalson avec: le francais et I'italien, faite par l' auteur, prouve
que le rapport langue litteraire - dialecte c:onstitue, cornme on l' a dej il
montre, un probleme special pour chaque langue.

