DOINAHREAPCÂ
Pentru a defini,din punct de vedere dialectal,enclavelelingvisticemunteneşti
din sud-vestulMoldoveireprezentatede localităţile
şi Coţofăneşti,în
specialpentrua stabilicare sunttrăsăturilerelevanteprivindconservareaspecificului
originaral graiurilorunor coloniştiveniţi aici
din secolul al XVII-leadin
D,,:('ll,1işi DragoslaveleCâmpulunguluimuntenesc(zona Muscel), dar şi din sudestul Transilvaniei(de vreme ce sunt numiţi,apoi, "bârsani"),s-a doveditnecesară,
mai întâi,
şi, totodată,caracterizareastatutuluilingvistic,
\'" controversat,al ariei
"moldoveneşti"in care s-au stabilitcoloniştii
şi au evoluat aceste graiuri
"imigTate" lungula mai bine de
secole.
Problema care s-a impus
a fost aceea a tipologiei
lingvisticeale graiurilor din sudul Moldovei,care a fost formulată în lingvistica
româneascăpornind de la preocuparea de a preciza structura "subdialectului"
moldovenesc,concretizatăde Iorgu Iordan În articolulLexiculgraiului din sudul
Moldovei(1921;
la
Abrevierilebibliografice),ce cuprindeo constatare
foarte importantă, generală:Moldovanu
"o unitate lingviljdî.în toată
întinderea de la Dorohoipână la Galaţi".Ţinând seamaîn primuVrândde lexic,
Iordan, ce nu beneficia atunci de imaginile,convingătoarein acest sens, pe care
aveau să le
viitoarele
lingvisticeromâneşti, surprindea o deosebire
să nege asemănărilecu "ceea ce trebuie să înţelegemprin
moldovenescpropriu-zis",autorulsusţineacă ,\judeţelcCovurlui,Tecucişi Putnaîn
întregime,
cu părţile sudice ale judeţelor Tutova şi Bacău, alcătuiescun
subdialectaparte", ce
de ansamblulgeolingvisticestic (nord-estic)dacoromânesc"în multepunctedestulde Însemnate",În ceea ce
lingvistul
ieşean observa absenţa "rutenisrnelor" (întâlnite în nord) şi a "bulgărismelor"
(caracteristice, exemplu, graiurilor din sudul ţării) şi explica aceste trăsături
domeniullexiculuiprin date
mai precis prin situareazonei studiate
Între "Moldovapropriu-zisăşi Muntenia",percepândinfluentedin ambele sensuri.
Deşi (după cum avea să subliniezeG. Ivănescu)pentru Iordan graiul tipic moldovenesc era reprezentatde vorbirea din centrul şi nordul acestei provincii,surprinzătoare (de fapt, măcar contradictorie)este afirmaţiaautorului studiuluila care ne
referimprivind"păstrareaunuiaspectmaicuratal dialectuluidin aceastăpartede ţară"
AUL,t. XLII XLIII,2002 2003,Bucureşti,
p, 87-102
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(= sudul Moldovei),care ar putea concordacu aprecierilelui Ivănescuprivind
situarea aici a "graiuluimoldovenescadevărat",dacă Iordan fi-ar fi pus aprecierea
sa, din nou, pe seama absenţei cuvintelor "ruteneşti" şi "bulgăreşti" iLexicul,
p. 187-188).
1. Cunoaştereafonduluiproblemeine impune,mai 'întâi,o sumarătrecere în
revistă a punctelor
vedere, 'In general de "tatonare", exprimate Înainte de
punereaconsecventăîn lucrare,pentruanaliză,a perspectiveidiacronice,
1.1. În studiul Graiul putnean (1941), Iorgu Iordan, lărgind discuţia asupra
subiectului şi ocupându-se,iarăşi, de vecinătăţilegeografice,observa extinderea
unor trăsături fonetice "moldoveneşti"spre sudul ţării (judeţele Râmnicul Sărat,
Brăila) şi se pronunţa,in termeni categoriei,cu privire la problema"subordonării"
dialectale:graiul putnean"aparţine,în mod hotărât,la dialectulmoldovenesc",mai
ales pentru că "aspectulfonetic al graiuluiputneaneste identicsau aproapeidentic
cu acela al dialectului moldovenesc",socotind influenţelemunteneştica, "foarte
probabil,de dată recentă" (subl,D.),iar, pe de altă parte,deoarece,deşi se aflăîn zona
de contact dintre "dialectulmoldovenesc" şi cel muntenesc,"vorbirea putneană,
adică moldovenească,mai mult a dat decât a luat, în acest proces de influenţe
lingvisticereciproce"(Graiulputnean, p. 233-234, 239, 242, 245). Nu ne-am oprit
la fenomenele fonetice şi morfologice trecute în revistă de Iordan (dintre care
unele, după cum recunoaşte însuşi acest lingvist, apropie graiurile din sudul
Moldovei de subdialectulmuntenesc),deoarece aceste aspecte vor face, i'n mod
necesar, obiectul discuţiei Într-un paragraf special al articolului de fată, tinând
seama de faptul că pe acest teren se situează,În primul rând, selectareatrăsăturilor
relevante pe baza cărora putem constata,paralel, atât conservatorismul,cât şi, prin
comparaţie,măsura în care graiurile "imigrate" din sud-vestulMoldovei au fost
influenţatede fonetismemoldoveneşti.
ÎndoieIilorlui Iorgu Iordan asupra vechimii faptelor lingvisticece caracterizează sudul Moldovei ("nu pot şti pentru moment care era înfăţişarea graiului
moldovenescsudic in epocile mai vechi"; Lexicul,p. 188) avea să le răspundă
G, Ivănescuatunci când (în Problemelecapitale, p. 176,399) se va referi la această
zonă dialectală,elevul lui Iordan mutând,de fapt, mai ales în Istoria limbiiromâne
(1980), discuţia pe terenul preocupărilordiacronice, un punct de vedere asupra
căruia ne vom opri în continuare(§ 2), din perspectivaobiectivelorabordateîn cele
ce urmează.
1.2. După ce E. Petrovici şi L Stan fonnulau doar posibilitateape care ar
oferi-o stabilirea sistemelor fonologice regionale "şi In legătură cu împărţirea şi
repartizarea dialectală a graiurilor dacoromâne",în speţă pentru a răspunde la
întrebarea"dacă se poate vorbi de un grai moldovenescde sud, aşa cum propunea
acad. Iorgu Iordan" (Graiul tecucean, p. 119-120), Grigore Rusu încearcă să
stabilească"poziţia graiului [numit de el] vrâncean în cadrul dacoromânei"având
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în vedere conceptul de "graiuri de tranziţie" impus discuţiei
cercetarea, de
către Grigore Brâncuş, a unui grai din nord-vestul Olteniei, considerat fi face
"trecerea"de la graiul munteanla cel bănăţeanşi la cel din Tara Haţegului,ultimul,
de asemenea,un "grai de tranziţie"tGraiuri de tranziţie,p. 83).
Analizândcontribuţiilelui Iorgu Iordanprezentateanterior,lingvistulclujean
îi atribuieacestuialipsa de decizie:deşi caracterizareagraiului"putnean"îndreptăţea
(după Gr. Rusu) etichetarealui drept un grai de tranziţie, Iordan l-a subordonat
"dialectului"moldovenesc(cu toate că apropierilede subdialectulmuntenesc"nu
sunt nici puţine,nici neinsemnate",subliniaGrigoreRusu; ibidem,p. 91),
Dintre aspectele luate in discuţie de acest lingvist clujean (după a cărui
opinie, aşadar, graiul vrâncean "este un grai de tranziţie Între subdialectul
moldovenescşi cel muntean,pe de o parte, şi între acestea şi graiuriledin sud-estul
Ardealului,pe de altă parte"; loc. cit.ş, pentru cercetarea de faţă prezintă interes
următoareleaspecte:
zona enclavelormunteneştidin sud-vestulMoldoveise află la sud de limita
(nordică) ce desparte trăsături de tip muntenesc (înghiţ, ţiu, lingoare,
cimitir, jeg) de corespondentelelor moldoveneşti,(înghit, ţâi, lungaare,
ţintirim, rapănş, limită stabilită prin compararea răspunsurilor din două
puncte de anchetă din reţeaua ALR I: pct, 594 (Nistoreşti-Ogoară),cu
trăsături .munteneşti", şi pct. 592 (Câmpuri),cu trăsături "moldoveneşti"
(op. cit., p. 89);
- în acest fel, graiul din Soveja(un caz "special" după Iordan, fiind vorba de
"colonişti aduşi din Muntenia,care, în general, şi-au conservat.r limba lor
originară"),alături de cele din alte localităţide infiltraredemoglaficăde la
sud de Milcov, reprezentând "cazuri izolate", nu trebuj:e luate în
consideraţieîn stabilireatipologieigeneralea graiurilordin ddul Moldovei
(op. cit" p. 85);
I
--este subliniată,convingător,existenţaunor trăsături comune graiurilordin
sudul Moldovei,estul Muntenieişi sud-estulTransilvaniei(op. cit., p. 91),
printre care palatalizarea'in stadiul IÎ/ya labiodentalelorf/v, prezenţa lui -u
(final), dintre cele ce se dovedesc irelevante pentru analiza evoluţiei
graiurilor"imigrate"din sud-vestulMoldovei.
1.3. Dintre cercetărilecare s-au ocupat În mod direct de profilul dialectal al
sudului Moldovei, o amintim şi pe aceea a Galinei Ghiculete, de comparare a
trăsăturilor lingvistice ale acestei zone cu cele ale graiurilor din nord-vestul
Moldovei;autoareaacceptă(după Iordan,Gr. Rusu şi Cazacu,Dinamica)existenţa
unei zone "de tranziţie" în sudul Moldovei, unde "graiurile moldoveneşti se
învecineazăşi se întrepătrundcu cele de tip muntenesc"(Grafuri moldoveneştide
sud, p. 98), arie comparabilă, după Galina Ghiculete, cu aceea din nord-vestul
Moldovei, unde autoarea constată trăsături ale graiurilor din nord-estul
Transilvaniei (în ceea ce priveşte considerarea, de către această. autoare, a
graiurilor "câmpulungene"ca aparţinând unei "zone de tranziţie Între graiurile
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moldoveneşti de nord şi cele din nord-estulArdealului",
aduse de Turculeţ,Câmpulung.Fonetica, p. 445 şi urm.).

4
criticile, întemeiate,

1,4. Indirect, la profilul lingvistic al sudului Moldovei s-a referit Marin
Petrişor, convins că vorbirea din nord-estulMunteniei şi din sudul Moldovei ar
Îndreptăţiidentificarea,aici, a unui grai de tranzitie,"prin încrucişareade izofone,
izoglose şi izomorfeale celor două mari subdialecte"(Graiuri mixte,p" 88), Este
surprinzătorfaptul că, atunci când combatecaracterizarea,de către GL Brâncuş,a
graiului din nord-vestulOltenieidrept un grai de tranziţiepe motivulcă în această
arie apar diferite particularităţi arhaice (ceea ce i..ar conferi statutul de "grai
mixt"), Marin Petrişor nu-şi pune insă problema vechimii fonetismelor caracteristicegraiurilordin sudulMoldovei,a căror aprecierei-ar fi putut provocamăcar
rezervecu privire la specificuldialectalal zonei respective.
1.:5.Pentru Paul Lăzărescu,însă, o adevăratăarie de tranziţie între graiurile
moldoveneştişi cele munteneştipoate fi descoperită,pe baza circulaţieianumitor
cuvinte, în nord-estulMunteniei,zonă plasată.la sud de cursul râurilor Milcov şi
Siret, la est de munţiiVranceişi ai Buzăului"la nord-estde râul Buzău şi Ia vest de
Dunăre (Arii lexicale, p. 121 şi urm.). Autorul dovedeşte, pe baza rezultatelor
propriilor anchete pentru ALRR. Mt=-Db., că în zona nord-estului Munteniei
izoglosele moldoveneşticoboară "mult mai la sud decât se cunoaşte, in genere,
după ALR" (op. cit., p. 138),
2. În linii generale,putem observa că, acceptândtotal sau manifestândunele
rezerve faţă de faptele analizate şi argumentele invocate de acest adevărat
deschizătorde drumuri în problemastatutului lingvistical sudului Moldovei,toţi
cercetătoriila care ne-am referit mai sus preiau imaginealansatăde Iorgu Iordan a
unuigrai moldovenescsudicmai mult sau mai puţininfiltratde elementemunteneşti,
zona fiind considerată,în acordcu terminologiaexegezeidin deceniulal şaptelea,ca
una de "tranziţie" (Pau! Lăzărescu, la rândul său, fără a se referi la graiurile
"putnene"sau "vrâncene",dezvoltă,pe alt plan şi cu materialnou, ideea lui Iordan
privind extindereaunor trăsăturimoldoveneştispre sud, pe teritoriulsubdialectului
muntenesc). În acelaşi timp, trebuie să apreciem că toţi cercetătorii ale căror
contribuţiile-amanalizat(sau numaile-amprezentat)anteriorconsideră,implicit,că.
subdialectulmoldovenescpropriu-zistrebuiecăutatla nordde zonaîn discuţie(sudul
provinciei),fără să fi luat în consideraţiecaracterizareadin 1941 ce-i aparţine lui
Gi Ivănescu şi care prezenta lucrurile dintr-un punct de vedere total opus:
"Cercetărilemele arată... că graiul din Moldovade sud constituietocmaiel graiul
moldovenescadevărat şi că. graiul din Moldovade nord este un amestec de grai
ardeleanşi moldovean,cu predorninareaceluiardelean"(Problemelecapitale,p. 399).
2.1. Aceastăopinie a fost reluată de Ivănescuîn termeni doar mai nuanţatiîn
Istoria limbii române, pornind,ca şi in 1941,tot de la aprecierilelui Iorgu Iordan,
pe care, în fond, le contestă: "graiurile din Moldova de sud sunt, măcar În unele
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privinţe [subl. n.], tocmai graiurilemoldoveneşticele mai vechi şi mai pure" (cele
din nord fiind considerategraiuriardeleneştimai mult sau mai puţin moldovenizate
din punct de vedere fonetic;
p. 460;
şi p. 544:
Moldova de sud s-a
păstrat o arie mai întinsă cu graiurilestrăvechi,fură influenţede grai ardelenesc").
Care era în concepţiaautoruluiaceastă
putem deduce după împărţirea,în
cel puţin 20 de subdialecte, a teritoriului lingvistic dacorornânesc,în cap. lll
(Dialectele limbii române in epoca modernă) al primei părţi a Istoriei limbii
române (intitulatăPreliminarii): pentru sudul Moldovei,G. Ivănescu delimitează
un subdialect (sau grai dacoromânesc)"moldovenescpropriu-zis (de sud-est)" şi
unul "putnean sau vrâncean"(op. cit., p. 45). Subdialectulmoldovenesc"propriu(aşadar fără influenţede grai ardelenesc)ar fi, putem conchide,cel vorbit
fostele judeţe Vaslui, Fălciu, Tutova, Covurlui şi Cahul", un grai al "populaţiei
moldoveneştistrăvechipăstrat"în aceastăzonă (ibidem,p. 318).
Separarea de bază dintre graiurile sudice şi cele nordice moldoveneştise
poate face, după Ivănescu, pe baza formelor de palatalizare a fricativelor
labiodentalef şi v (sudul cu X' şi y', nordul cu li şi z - în transcriereaautorului),
alături de care se mai citează şi alte fapte (finala de genitiv-dativ -fj,
a
substantivelorde tipul casă, fată, formelefiindcă, acu, tot; aşa, a-ny'iet 'a Înviat',
împrumutulde originesăseascăvecheroabă, pentrusud,faţă de -i la genitiv-dativ,
formelede tipul sindură că, amu, făt, aşă, o-nzis,împrumutulde origine maghiară
tărăboanţă, pentru nord). În afară de unele dintre aceste fonetisme(j/v + i > h/y,
acu, tot, aşa), trebuie să amintim o serie din trăsăturile invocate de câţiva dintre
cercetătoriicitaţi anteriorpentru a caracterizagraiurile din zone mai înţinse sau mai
restrânse din sudul Moldovei,printre care (prin excludere faţă de tt\lcle din cele
enumeratemai sus) putem reţine încă un număr important După Iordan, graiurile
din sudul Moldovei se deosebescde cele centrale (şi, în unele rivinţe, de cele
nordice)prin:
- prezenţaformelor"iotacizate"ale verbelorde tipul auz, cnez,simţ, trimiţ;
._.forma atu) a auxiliaruluila persoanaa III-a, sg. şi pl., a perfectuluicompus
al indicativului;
formele de imperfect steteam, dedeam (ale verbelor a sta, a da; Graiul
putnean, p. 243-245).
Dintrefapteleaduse În discuţiede Gr. Rusu, reţinem:
- fonetismulmustaţă(faţă de musteaţăîn nord),paralel cu (să) meargă, beată
(adj.), albeaţă(faţă de margă,bată, albaţă,în nord);
- prezenţalui -u (final);
- accentulÎn bolnav;
-- elemente lexicale"muntencşti",printre care cocoaşă, burtă, bojoci (faţă de
gheb,pântece,plămâni, în nord; Graiuri de tranziţie,p. 87--89).
2.2, Aşa cum anticipam, G. Ivănescu a impus (deşi numai în principiu) in
discuţia asupra diferenţelor dintre graiurile din sudul şi nordul Moldovei o
perspectivă istorică. Amintind faptul că Iorgu Iordan considera "graiul [de fapt,
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graiurile] din sudul Moldovei ca influenţat]e] de cel muntenesc",Ivănescu, deşi
admitea că Între cele două "subdialecte" există, într-adevăr,"multe asemănări",
atrăgea atenţia asupra faptului că "nu toate asemănărilegraiului din Moldova de
sud cu cel munteanse explică prin influenţaacestuiadin urmă" (ILR, p. 460), fără
însă a încerca o delimitare Între "asemănările" datorate, eventual, influenţelor
munteneşti (pe care nu le exclude) şi cele pe care, dat fiind faptul că sunt vechi
(vezi mai sus), ar trebui să le considerămca explicându-seprintr-o fază anterioară
de c o m uni ta t e a viitoarelor subunităţi dialectale moldoveneascăşi muntenească. Anterior, G. Ivănescu se referise ind i re c t la faza respectivă, atunci
când afirma că "diferenţiereafonetică dintre graiul moldovenescşi cel muntenesc
care, până acum, deşi prezentau unele deosebiri, alcătuiau, totuşi, un singur
dialect" datează din perioada "românei primitive", care, pentru acest lingvist, se
plasează Între secolele al VII-lea şi al X-lea (cf, op. cit., p. 267--269).
Baza geografică şi demograficăa acestei comunităţi lingvistice,pe care o
avea în vedere G. Ivănescu, poate fi dedusă, în linii generale,din invocareaunor
spaţii transilvăneneca punct de plecare, spre est, respectivspre sud, a populaţiilor
(locuitorilor)viitoarelor state feudale Moldova şi Tara Românească:"teritoriul de
origine al moldovenilortrebuie să fi fost Ardealul de nord-est şi Moldova, iar
teritoriul de origine al rnuntenilortrebuie să fi fost Ardealul de sud şi Muntenia"
top. cit., p. 318), pentru munteni intervenind,apoi, următoarea precizare: linia
(nordică) Alba-Iulia,Blaj, Sighişoara,Odorhei, Miercurea-Ciucului(până la care
se întinde, astăzi, după E. Petrovici şi adepţii săi, aria subdialectuluimuntenesc)
este, eventual, cea a unei extensii ulterioare: "se poate presupune că dialectul
muntenesc se vorbea la început numai în zona ce se invecina la nord [sicl] cu
munţii, iar nu până la linia amintită"(op. cit., p. 318-319; probabilcă autorul avea
în vedere, totuşi, o zonă ardelenească(mai restrânsă) la nord de Carpaţi, dat fiind
că În teritoriulde origineal rnuntenilorIvănescuincludeaşi "Ardealulde sud").
2.3. Am luat în consideraţieformulărilece reprezintă punctul de vedere la
care s-a oprit G. lvănescu în Istoria limbii române, referindu-se la "dialectul"
moldovenesc,in general,dar, Într-untext redactati'nanii 1958-1960şi publicat de
Vasile Frăţilă in 1992, sub titlul Graiurile din sud-vestul Moldovei, lingvistul
ieşean avea în vedere aceeaşi comunitatelingvisticăoriginară,atunci când socotea
graiul vrâncean ca prezentândtrăsături ale unui "stadiu străvechi, de la care s-a
abătut atât dialectulmoldovenesccât şi cel muntenesc",motiv pentru care graiulîn
discuţie trebuie "eliminat" atât dintre graiurile moldoveneşti,cât şi dintre cele
muntene iGraiuri, p. 15). Mai mult, autorul consideră că se poate vorbi de
"afinitatea" graiului vrâncean"şi cu graiurilede tip nemuntenescde peste munţi"
(ibidem, p. 18; subt n.) şi că, în afara împrumuturilor,din motive de vecinătate
geografică,a unor trăsături din "graiul muntenesc"(p, 21), apropierilelingvistice
cu aceastăarie geografice-demograficăar putea porni chiar de la faptul că Vrancea
a fost populată printr-o migraţie "dinspre părţile de apus ale Carpaţilor
Meridionali" (1'. 22), ba, mai mult, graiul vrâncean a aparţinut "dialectului
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muntenesc"până prin secolulal XIV-leaşi a urmat evoluţia"graiurilormunteneşi
ardelenede sud, vecine"până la cuprinderea
in hotareleMoldovei
3. Întrucât cele mai numeroase şi mai Însemnate trăsături "arhaice" ale
graiurilor din sudul Moldovei, prin care acestea se aseamănă. cu graiurile
munteneşti (analizate în continuare), se găsesc şi in intreg sudul Transilvaniei
(aşadar şi în zona în care această provinciese învecineazăcu Moldova)şi ţinând
seamade faptele aduse 'îndiscuţiede G. Ivănescu,se impuneluareaîn consideraţie
a unei vechi comunităţilingvistice,a graiurilordin nordul(şi nord-estulsubcarpatic
al) Munteniei, din sudul (şi sud-estul) Transilvanieişi din sudul (mai precis: în
special din sud-vestul) Moldovei, în cadrul unei arii dialectale premergătoare
structurii în care se prezintă astăzi "subdialectele" dacoromânei, comunitate
lingvisticăpe care, eu titlul de ipoteză de lucru, o vom numi dialect
de
sud-est, cuprinzândzona montanăşi submontanăde la est de Olt, din Muntenia,de
la sud de acest râu în Transilvaniaşi zona montanăşi submontanămoldovenească
de la curbura Carpaţilor. Dat fiind interesul nostru pentru situaţia lingvistică a
sudului Moldovei,putem avea În vedere extensii,cel puţin intermitente,ale acestui
"dialect carpatic de sud-est" spre zone din interfluviul
-- Prut, în trecut
împădurite, aşadar oferind protecţie autohtonilor în mileniul migraţiilor, ale
câmpiei Covurluiului şi ale dealurilor Tutovei şi Fălciului, pe care Ivănescu le
considera ca păstrătoareale "graiului populaţieimoldoveneştistrăvechi":judeţele
Vaslui,Fălciu, Tutova,Covurluişi Cahul (ILR,p, 318).
3.1. Revenind,acum, la caracterelelingvistice.munteneşti"ale g,!aiurilordin
sudul Moldovei,"foarteprobabilde dată recentă"după Iordan(vezi mailsus,§
suntem îndreptăţiţisă ne întrebăm,în primul rând, căror împrejurări,căror mişcări
demografice(care ar fi trebuit să fie semnificativeca număr al populaţieice s-ar f
deplasatrelativ"recent"dinspresud, dinspreMuntenia,spre nord, sure Moldova,dar
care nu au fost semnalatede istorici) li s-ar datora o asemeneainfluenţă?Singura
mărturieverosimilădespre o atare colonizareeste aceea pe care o aduce toponimul
Olteni(ce apare în documentemoldoveneştidin secoleleal XV-leaşi al XVI-lea),o
localitatesau chiar o zonă situatăîn sudul extrem,pe Siret, Bârlad şi pârâul Gerul,
una de trecerepentrustăpânirea"Basarabiei"(sudulteritoriuluidintrePrut şi Nistru),
unde Basarab("intemeietorul"),NicolaeAlexandrusau urmaşiai acestoraar fi adus
colonişti"munteni"şi "olteni"'in "pustiu",pentru a-şi întări stăpânirea"spre părţile
tătăreşti"(Giurescu,"Oltenii", p, 9-10).
3.2, După datele oferite de hărţile ALR 1 şi ALR II şi cele din volumele
tipărite şi din arhiva NALR. Moldovaşi Bucovina,ideea lui Iorgu Iordan asupra
existenţei unui "subdialect moldovenesc sudic" poate fi acceptată (însuşi acest
lingvist a putut să-şi verifice propriilecunoştinţe,de "tecucean", confruntându-şi,
în 1941, afirmaţiilemai vechi cu datele de pe hărţile primului volum din ALR 1;
cf. Graiul putnean, p, 246-247), chiar in limitele geografice propuse (adică
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incluzând şi sudul judeţelor Bacău şi Vaslui). Dar nota definitorie a acestui
subdialect faţă de "subdialectuJmoldovenescnordic" este departe de a putea f
consideratăo presupusăinfiltrare a unor trăsături fonetice "munteneşti"ce s-ar fi
produs În împrejurări asupra cărora nu avem mărturii istorice. Mai curând s-ar
putea
seama de extinderea numai treptată a statului feudal Moldova spre
bazinulinferioral Siretuluişi de existenţasubdiviziunii"Tara de Jos" a acestuistat
(aspecte ce nu au fost încă luate în discuţie). Din această perspectivă Istorioă
poate fi luată în consideraţie şi aprecierea lui G. Ivănescuprivind "vechimea';şi
"puritatea" graiurilor moldoveneştisudice (în comparaţiecu cele din centrul şi
nordulMoldovei),care însa se impuneverificatăprin analiza vechimiitrăsăturilor
foneticeşi morfologiceprin care graiuriledin sudul Moldoveise aseamănă(numai)
cu cele munteneşti (după Iordan), dar şi cu cele din sudul Transilvaniei(la care
faptele ne obligă să ne raportăm în mod constant), trăsături lingvisticecare pot
susţineconceptulde "dialect(sau graiuri)carpatic/e) de sud-est"originaree).
3.3. urma analizei pe care o prezentămîn continuare,ideea ce se impune
este aceea a unei diferenţieriÎntre graiuriledin sudulMoldoveişi cele de la nord de
izofonahly (recunoscută.ca limită dialectalăşi de Ivănescu,ILR, p. 460) de factură
diacronică, aşadar originară,iar nu de influentărecentă,în cadrul propus de acest
lingvist,care nu i-a urmăritÎnsă manifestările.(Pentrustabilireaprofiluluidialectal
al nord-vestului Moldovei pornind de la considerareavechimii faptelor caracteristicezonei,cf şi Turculeţ,Câmpulung.Fonetica, p. 447 şi urm.).
Mai întâi, pentru a înfăţişa "unitatea"subdialectuluimoldovenescaşa cum se
prezintă aceasta pe baza hărţilor ALR, putem avea În vedere două categorii de
fapte: trăsături arhaice şi inovatoare. Din primul grup face parte, de exemplu,
păstrareaafricateidentale sonore 4, cu o frecvenţăredusă astăzi, însă, in graiurile
din sud (mai ales cu funcţia de marcă a pluraluluiunor adjective având finala -d;
NALR. Mold=-Bucov.,1, h. LXXIX,LXXX), un fonetismce a caracterizato
veche a dacoromânei,Din al doilea grup fac parte reflexelemoldoveneştisli
ale africatelor c şi l:, ce acoperă întreg teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru (cu
excepţii,in sudul Moldovei,vezi infra), o trăsătură de pronunţie atestată sau, mai
precis, dedusă pe baza interpretării unor grafii (de Rornulus Todoranşi
L Gheţie) în texte de la începutul secolului al XVIII-lea. Această generalizarese
poate explica prin existenţa unui cadru istoric, politica-demografic(statul feudal
moldovenesc), o consecinţă lingvistică pe alt plan reprezentând-o, eventual,
,,rezistenţa"unor fonetisme de tipul pronunţiei 4 în sudul Moldovei şi, paralel,
"erodarea"unortrăsături "carpatice"(ia care ne vom referi maijos), fără ca acestea
să.fi fost Înlăturatecomplet.
Dar, ca să putem vorbi de influenţefonetice(şi morfologice)munteneşti,ar
trebui să presupunem că o serie de "inovaţii" moldoveneşti sau aparţinând
dialectului"nordic", în genera](de exemplu,sli < h/y <flv; i- <j- + 0, u; finalele
analogice -1, -d, -n, -r ale unor forme verbale în locul variantelor/etimologice/
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"iotacizate"-ţ, -z /4/, -j etc.), s-ar fi generalizat mai întâi în
spaţiul dialectal
moldovenesc, apoi, în sud, ar f suferit un "recul", prin influenţamuntenească,
revenindu-sela
mai vechi, ceea ce,
apare ca o absurditate.
3.4..Stabilireafonetismelorgraiurilor sudul Moldoveicu care aveau să se
confrunte, în acest spaţiu, graiurile "imigrate", ale coloniştilor
dragosloveni şi "bârsani", pentru a fixa tipologia faptelor relevante privind evoluţia
acestor graiuri Într-un mediu lingvistic
diferenţe reale, faţă de care
aveau să manifeste
sau perrneabilitate,impunecel puţin enumerareaunor
trăsăturifoneticecomunenorduluiMunteniei,suduluiTransilvanieişi sudului(sau
măcar sud-vestului)Moldovei(cele mai multe având, aici, statutul de "arhaisme"
faţă de graiurile din nordulprovincieirespective)şi care se dovedesc,prin urmare,
irelevanteîn ceea ce priveşteevoluţiagraiurilordin "enclavele"munteneşti.
după descrierile "clasice" ale subdialectuluimoldovenesc (şi după
imaginea pe care o au asupra graiurilormoldoveneştivorbitorii limbii comune),
faptele lingvisticeprezentateîn continuarenu sunt "moldoveneşti",statutulde trăsături fonetice irelevante din punctul de vedere al. cercetării de faţă îl au urmă,
toarelecategoriide fapte:
"
a) Prezenţa, graiurile din sudul Moldovei,a formelor verbale "iotacizate"
(pentru critica termenului, Ivănescu,Problemelecapitale, p. 3(2), etimologice
(din faza româneicomune)şi, paralel, analogice,la persoanaI indicativprezent (şi
la persoana a III-a sg, şi pl. a conjunctivuluiprezent), un fenomen de esenţă
fonetică,dar cu implicaţiiimportanteîn domeniulmorfologiei.
.')'
b) Tot un fonetism etimologiceste şi forma de persoana 1 in44cativnrezent
poei, de la verbul (a) putea, rezultatăprin asibilarea t' + vocalăj această formă
este arestatăîncepândcu texte din secolulal XVI-lea(Rosetti,ILÎZ,p. 142, 503) şi
apare înregistrată curent în graiurile din sudul Moldovei tpoe/u/, pos/u/, cu -u
final); de observat că in graiurile din Caşin şi în cele din Soveja, de exemplu, s-a
înregistrat pot, fonetismul "dialectal" (considerat ca brutal muntenescj Tiind
probabil evitat în condiţii de anchetă. După DLR. (VIlf/5) forma de indicativ
prezentpoei este "învechîtăşi populară".În limba literară.veche, ea apare În scrieri
ale mitropoliţilorVarlaam şi Dosoftei, iar la scriitorii munteni până în secolul al
XIX·lea (1. Heliade Rădulescu,AI. Odobescu),Fonetismuleste absent in graiurile
din nordul Moldovei,care cunosc forma analogicăpot. În lipsa unor date privind
repartiţia dialectală a fonetismului,care nu a fost urmărit sistematicîn anchetele
pentru ALR, atestări,începândcu secolul al XVI-lea şi până în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, pentru diferite zone ale ţării, găsim la Gheţie (Baza
dialectalăş, autor ce tratează fonetismul sub titlul de "iotacizare". Cel mai
puţin reprezentată este Moldova, cu o semnalate la G. Săulescu(originar din
judeţul Vaslui) şi într-o traducere din 1820 a lui Alecu Beldirnan (originar din
aceeaşizonă; op. cit., p. 449, 453). Cele mai multe arestăritrimit la Transilvaniade
sud (p. 225, 353; ef. p. 472, 474, 536); este reprezentatăşi Muntenia (de altfel,
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lenăchităVăcărescua etichetatformapociu ca "muntenească",p. 434; cf şi p. 441,
596, cu trimitere,in ultimulcaz, la limba personajelorlui Caragiale).
c) Păstrarealui ··u(final) etimologicşi apariţiaanalogicăa sunetului(i'nfinala
cuvântului)după oclusive dentale, velare şi bilabiale,după fricative şi sonante şi
după j; în anchetele pentru ALR, fonetismul apare în graiuri din Maramureş,
Crişana,vestul şi sudul Moldoveişi în tot estul Munteniei(cf Puşcariu,Rostirea,
h. 9--13).Cele două arii sunt despărţitede zona fără -u reprezentatăde graiuriledin
Tara Bârsei şi cele din sudul acesteia, ce se Înscriu într-o unitate geografică
distinctă,din jurul localităţiiVama Buzăului,fapt semnalat şi comentatde Teofil
Teaha (Vama Buzăului, p. 98, 100), Dat fiind însă caracterul arhaic al multor
trăsături lingvistice din graiurile vrâncene, pe fondul comunităţii cu alte fapte
foneticeprezenteatât aici, cât şi în sudul Transilvanieişi în nord-vestulMunteniei
(de exemplu,h/y <flv + i, ce se înscrieîn arii comparabilecu cele ale lui -uş, putem
susţinecă În graiuriledin Vranceaşi din sud-vestulMoldoveiapariţialui -u nu este
un efect al transhumanţei(mai ales că lipseşte în Ţara Bârsei), cum se prezintă
lucrurile pentru zona de câmpie a Munteniei şi chiar pentru graiuri din sudul
interfluviuluiSiret-Prut. Fonetismulapare în graiurile muscelene şi în cele din
enclavele "munteneşti" din sud-vestul Moldovei. Prezenţa lui -u deosebeşte
graiurile din sudul Moldovei de cele din nordul acestei provincii (cf. NALR.
Mold=-Bucov.,1,h. LXXXIXşi XC).
d) Prezenţa africatelor alveolo-palatale c şi g, o trăsătură caracteristică
"subdialectului" muntenesc. Pe baza cercetărilor întreprinse de Rornulus
Todoran şi 1. Gheţie, evoluţia,in graiuri dacoromâneştinordice, a africatelorc/{j;
la fricativelealveolo-palatale s-a produs începând din secolul al XV-lea până
(cel mai târziu) la începutul secolului al XVIII-lea (rezumatul discuţiilor la
Dumistrăcel,Influenţa,p. 205, 210); de aceea, putem consideracă, la stabilireaîn
sud-vestul Moldovei a imigranţilor musceleni, fenomenul avusese timp să se
generalizeze puţin în jumătatea nordică a acestei provincii şi că, probabil, era
măcar în curs
extensie în graiurile din sud, fără ca, aici, procesul să se fi
generalizat. Frecvenţa (desigur, numai relativă) a apariţiei africatelor c şi g
"păstrate", semnalatădupă ALR 1 de Galina Ghiculeteîn mai multe puncte din
aceastăzonă (582, 584, 596, 614, 704; cf Graiuri moldoveneştide sud, p. 100 şi h.
2) poate fi convertită,pe de o parte, În aria compactăsud-vesticămoldoveneascăde
la sud de izofonele!J/z:lily «f, v + i), în care, dupăNALR.Mold=-Bucov.,c apare
"preponderent"(faţă de §), iar, pe de altă parte,In ariile "insll1are"din partea de est a
suduluiMoldovei,de pe Prut, prezentândaceeaşisituaţie; în aceste arii se Înscriu
şi punctele în care tot "preponderent" s-a notat şi fi,(cf. NALR. Mold=-Bucov.,
1, h. LXXV şi LXXVII). Subliniem faptul că, ariile din jumătatea de sud a
Moldovei în care eYgapar deosebit de frecvent coincid cu cea a frecvenţei
deosebitea formelor verbale "iotacizate" cu -z şi -ţ, a păstrării lui i- (în jug, joc,
junghi; vezi Iei), cuprinse,la rândul lor, în ariile sudicede tip "compact"h/y, -u, cu
formele"iotacizate"sqj, spui, ţâj, poe), cuj- păstratînjur (judecată,judecător).
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Evident, în aceste condiţii,ca şi in cazurile la care ne-am referit mai sus, nu
putem admite că anterior s-ar fi produsgeneralizareafricativizăriilui ci!};,iar apoi,
în zone cu numeroasealte fonetismearhaice (unele genetic, altele din perspectiva
cronologiei relative), prin influenţa graiurilor vecine, munteneşti (ce se caracterizeazăprin conservareaafricatelor),eventualprin influenţalimbii literare,s-ar fi
revenit la
(am insistat asupra acestui fonetism pentru că fricativele Ni sunt
consideratefonetismetipic "moldoveneşti").
e)
de graiurile din nordul Moldovei, care cunosc pronunţia 2'- (în
nord-vest s-a
însă fonetismularhaic g, atestat sporadic şi în sud), fonetismul "muntenesc"(şi literarjj-, provenitdinj consonantlatin urmat de vocaleleo
şi u accentuate,este curent în graiuriledin sudul MoldoveiÎn formele verbului(a)
jura (a fost înregistratla indicativulprezentşi la forma de persoanaa III-a singular
a conjunctivului prezent, pentru care au existat întrebări în chestionar) şi
frecvent în jug, joc (să joace) şi în junghi junghia < lat.jugulare). Fără nici
o excepţie,i- a fost înregistrat, în graiurile din sudul Moldovei, În pronuntia
substantivelorjudecată şi judecător (răspunsuri la întrebările 592 şi 593), dar
folosirea acestor cuvinte în vorbirea
registrul public formal (cu referire la
activitateajudecătorească)le conferă statutul de termeni ai
literare. După
Rosetti (ILR, p. 473),j- în cuvintelede origine latină (cu sunetul iniţialj + 0, u)
apare, invariabil, din secolul al XVI-lea, în textele munteneşti şi din sudul
Ardealului.faţă de g i'ntextele din nordulArdealului,din Maramureşşi Moldova,
Spre deosebirede alte fonetisrnede care ne ocupămîn § 3.4,j în cuvinie de acest
tip apare nu numai în graiurilesudice (Munteniaşi Oltenia)şi din sUI:hiişi centrul
Transilvaniei,ci şi în cele din Crişana(Puşcariu,Rostirea, h, 8, ce :ţe'stă prezenţa
pronunţieijoi şi în sudul Moldovei),ca şi africata((ef, Id/).
I
f) Formaprimarăa palatalizăriilabiodentalelor)"
şi v, ca li şi y ;;p;;mtruf+ i> li,
atestările scris datează.din secolulal XVI-lea,iar texteleîn care fonetisrnulapare
reflectă graiuri din nordul Transilvaniei,din Maramureş Moldova,dar procesul
desigur,mai vechi (cf Rosetti,ILR, p. 468, 470). anii anchetelorpentru
pronunţia li caracteriza graiuri din
vestul şi sudul Transilvaniei,din
nordul şi nord-estulMunteniei (cu extensii in Dobrogea),dar mai ales din sudul
Moldovei;aria fonetismuluiy « v + i) este mai restrânsă(lipseşte zona oşeană, cu
; cf Caragiu Marioţeanu,Compendiu,11.14 şi 15"p. J66, 167; vezi şi Rosetti,
ILR, h. 13, p. 367). În graiurile din jumătatea de nord a Moldovei (cu excepţia
graiului "câmpulungean"),ca şi în cele din jumătatea de nord a Transilvaniei,s-a
ajuns la stadiul «fi/y, vezi NALR. Mold=-Bucov.,1, h. LXXXI şi LXXXII),
care prezintăsituaţiadupă ancheteledin deceniileal şaptelea-al optulea.Exceptând
zonele de câmpie ale Muntenieide est, de colonizareşi de popularemasivă relativ
recentă,aria h/y constituie,ca şi aceea a prezenţeilui -u, o arie "carpaticăde vest şi
de sud" (vezi mai sus, Ici).
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Prezentămîn continuare şi două trăsături de (rejstructuraremorfologică,de
două tipuri diferite, una general .muntenească'', iar alta regională, caracterizând
(în special)aria dacoromâneascăpe care o numim"carpaticăde sud-est",
g) Comparativ cu graiurile din nordul Moldovei, care se înscriu în aria
dialectală nordică,ce cunoaşte forma invariabilă o a auxiliarului la persoana a
III-a sg. şi pl. a perfectului compus, confirmându-se rezultatele de pe hărţile
ALR 1 şi ALR II, i'n zona de sud, in anchetele pentru NALR. Mold.-Bucov.
s-au înregistrat aproape consecvent formele a (pentru persoana a III-a sg.) şi
au (la plural; de exemplu, răspunsuri la întrebările 104. am văzut, 195. am
tuşit, 346. am ţinut). Forma invariabilăo este arestatăîn scris,după C. Frâncu,din
secolulal XVII-lea(ef. Ivănescu,ILR,p. 555).
h) Formele "reduplicate"de imperfect(ale verbelor a da şi a sta) de tipul
dedeâm şi steteâm au fost înregistrateîn anchetele pentru ALR Il în două arii:
una bănăţeană (pet. 36 şi 76, pentru ambele verbe) şi alta nord-rnuntenească,
sud-transilvăneanăşi sud-moldovenească(pct, J82, 605, 728, 762 şi 784 pentru
dedeam,respectiv 182, 605, 728 şi 784 pentrusteteam;vezi ALR II, s.n., vol, VII,
h. 2202 şi 2225). În anchetelepentruNALR. Moldv-Bucov.,ambele forme au fost
notate într-o arie compactădin sud-vestulMoldovei(cu excepţia pct. 664, unde a
apărut numai dedeam) şi în puncte ce par să marchezeconturul unei posibile arii
continuemai vechi ("erodată")din sudul Moldovei,o situaţie comparabilăcu cele
înfăţişate de prezentarea înregistrării formelor verbale "iotacizate:",a consoanei
iniţialej- în jur, joc, jug, junghi sau a formei de indicativprezentpoei. Aria estică
restrânsă de pe teritoriul dacoromânesc a circulaţiei formelor de imperfect
"reduplicate" dedeam, steteam face, de fapt, de prisos precizarea că nordului
Moldovei acestea îi sunt străine. Dar, faţă de restul ţării, in care s-au 'înregistrat
consecventformelestam şi dam, cea mai mare parte a Moldoveise caracterizează,
ea şi Banatul, prin formelestăteam, dădeam, pe baza cărora au apărut formeleîn
discuţie (pentru explicareaapariţiei acestor forme, atestare In scris din secolul al
XVIII-lea,ce Frâncu, Verbeneregulate,p. 84, 86).
4"Pentru evaluarea semnificatieitrăsăturilor fonetice discutate în articolul
de faţă. (un studiu premergător monografiei consacrate Enclavelor lingvistice
munteneştidin sudul Moldovei),trebuie să precizămfaptul că, în ceea ce priveşte
evoluţia (sau, în termenii lingvisticii lui Eugen Coşeriu, "desfăşurareaistorică"),
în cursul celor aproximativ trei secole de la emigrare, a graiurilor investigate,
prezintă importanţă, paralel, categoria fonetismelorrelevante, de confruntarecu
specificullingvistical ariei moldoveneştide "adopţie".
4.1. Aceste fonetismereprezintă: [a] fapte relevanteprivind conservarea,în
vocalism şi consonantism, a specificului originar, de tip nordic (nord-vestic)
muntenescşi sudic (sud-estic)transilvănean,şi [bJtrăsăturimoldoveneştirelevante
privind "integrarea" acestor graiuri "imigrate"în zona "ţintă". Dintre fonetisrnele
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relevante"conservatoare",ca markeriregionalicu puternicefect de contrast
de
graiuriledin zonelede contact,din sudulMoldovei,pot fi recunoscute,de exemplu,
pe terenul vocalismului,pronunţiilecâine, mâine,pâine, iar, in ceea ce priveşte
consonantismul,sonorizarea fricativelor şi a oclusivelor în grupuri de sonante
(pronunţiide tipul zmântână, bazma, cizme, (a) plezni, dujman, mojneag, buvnă,
togmai, budnar, gâdlej, padlagină
prin asimilare regresivă, respectiv râmă
'rânsă (de alun, nuc)', lambă, robang, k'erzîcâ 'piersică', târgoală /la
prin asimilareprogresivă;cf Hreapcă,Sonorizarea,passim),În discuţie se află, în
acest din urmă caz, o trăsăturăfoneticăpe care, recent, şi AdrianTurculeţ,aplicând
grila de analiză propusăîn studiul nostru din anii 1983-1984,o ia în consideraţie
pentrucaracterizarea,din punctulde vedereal sonoritătii,a graiului"câmpulungean"
(Câmpulung.Fonetica,p, 243--248).
4.2. baza faptelor selectateşi comentatesuccint mai sus, avem suficiente
să considerămcă graiuriledin sudul
se caracterizează,în raport
cu cele din nord, printr-o scrie de trăsături de tip muntenesc (de nord) şi
transilvănean (de sud), zone împreună cu care formează o arie lingvistică
sui-generis.Faptele la care ne-am oprit reprezintăfaze vechi din evoluţia limbii
române (formele verbale "iotacizate"ale verbelor,păstrarea lui -u final), inovaţii
fonetice şi rnorfologicecu arii relativrestrânsetf, v + i> h/y; forme "reduplicate"
de imperfect) sau cu circulaţie limitată, regională, ori, în sfârşit, care reprezintă
aspecte fonetice şi morfologicetipice "subdialectului"de sud (muntenesc),printre
care africatelec/g,j urmatde vocaleleo şi li accentuate,formelede auxiliara, au la
perfectul compus al indicativului,adoptate şi de limba literară şi conservate(mai
mult sau mai puţin consecventîn ceea ce priveşte forma de auxiliar,pcepoate fi
invariabila) şi În graiurile din sudul ţării, spre deosebire de cele diţ'fnord, unde
fie că procesulevoluţieifoneticea continuat(fliy> tIi), fie că a dus ,iaalte rezultate
< g <j latinesc),respectivunde s-au impus diferenţierianalogice(finalele dure
-t, -d, -n, -r).
r
4.3. Trăsăturile fonetice de tip general "sudic" din graiurile moldoveneşti
reflectă (ca arhaismesau inovaţiizonale) diverse efecte ale
comunităţide tip
regional,ale unei mai vechi arii dialectalece cuprindeaatât teritoriiledin sudul şi
nordulCarpaţilorMeridionali,cât şi din estul Carpaţilorde curburăşi sunt prezente,
aşadar,deopotrivă,în graiuriledin zona musceleană,din sud-estulTransilvaniei,ca
şi în cele din sudul Moldovei,în special din zona Vrancei. Trebuie să menţionăm
faptul că, la fel, referindu-sela o "veche comunitate a graiurilor de tip nordic"
(după analiza trăsăturilor prin care aceastea se aseamănă cu graiuri din nordul
Transilvaniei şi din Bucovina), Adrian Turculeţ stabileşte statutul graiului
câmpulungeande "grai moldovenescde nord arhaic" Cap.cit., p. 447--450),după
cum Victorela Neagoe explică, la rândul său, afinităţile dialectale dintre graiul
coloniştilor"ungureni"(din J ina) stabiliţiîn nordulOltenieicu graîurileolteneştişi
prin "comunitateainiţială de arie lingvisticăa sudului Transilvaniei,nord-estului
Banatuluişi norduluiOlteniei"(Ungureni,p. 5).
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5, Cercetarea de faţă subliniază importanţautilizării datelor obţinute prin
metoda geografiei şi cartografiei lingvistice pentru proiecţia din perspectivă
istoricăa unor structuridialectaleoriginareale dacoromânei,
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