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Atlasele lingvistice regionale, în curs de elaborare, vor înlesni, prin re- 
ţeaua deasă. de puncte anchetate, o cunoaştere mai profundă a structurii actuale 
a graiurllor româneşti şi, totodată, o mai temeinică cercetare a lor sub aspect 
diacronic. Densitatea reţelei de anchetă are o irportanţă deosebită pentru 
zonele fărîmiţate din punct de vedere lingvistic, cum este Moldova de nord-vest 
şi îndeosebi Bucovina, care realizează, se poate spune; o sinteză a celor mai 
multe particularităţi ale graiurilor dacoromâneşti, În special ale celor din 
jumătatea de nord a ţării. 

CercetătOrii graiurilor bucovinene au remarcat, deopotrivă, diversitatea 
acestora. Romanistul Th. Gartner, surprins de deosebirile fonetice dintre 
cele cinci grai uri pe care le-a descris, Sumar, amîna "o apreciere istorică" a 

acestora pînă Ia publicarea integrală a materialului cules de G,. Weigand. 
El observa, ca o curiozitate, că graiurile din estul Bucovinei (Şcheia, Plăvă- 
Iari, Horodnic) au mai multe asemănări cu grai urile de pe SoineşulMare 
decît cel din Cimpulungul vecin.' Explicaţia acestei situaţii este schiţatăde S. 
Pop, care stabileşte trei direcţii ale influenţei graiurilor româneşti,'îvecinate asu- 
pra celor din Bucovina: 1. influenţa mararnureşeană, pe cursul superior al Bis- 
tritei, pînă la Ciocăneşti şi, de aici, "evitînd centrul Cîrnpuhung", prin zona 
muntoasă , a rîului .Moldova, pînă la Vatra Moldoviţei ;.2. Influenţa ardele- 
nească, în Ţara Dornelor şi dincolo de aceasta, spre Neamţ, dar şi în altă di- 
recţie, spre oraşele Suceava şi Siret; 3.· infItţenţa"mişcărilor de populaţie 
din Moldova de nord", care s-a exercitat în zona oraşului Siret>. G. Wei- 
gand, primul lingvist care a cercetat .un număr mare de graiuri hucovine- 
ne, făcea următoarea caracterizare generală a acestora:" . . . mai sunt 

alte regiuni care se înfăţişează ea un rnozaic dialectal. Acesta din urmă este 
rezultatul unei emigraţiuni din diferitele regiuni şi în epoci diferite. Un ta- 
blou tipic de felul acesta ne Înfăţişează dialectele din Bucovina. [ . . . ] 
sunt mai multe grupe bine [de J limitate şi cu un caracter propriu al lor şi care 
se înfăţişează pe hartă ca un fel de mozaic."« Această caracterizare, adevărată 

1 Theodor Gartner, Fiin] rumărdsche Miuularten der Bukouiina, tn "Zeitschrift Itir ro- 
manische Philologie", 26. Band.1902, Halle, p. 230-242. 

t în "Revista Fundaţiilor" VIII, 19'11, nr. 8-9, p. 427-428. 
3 Gustav Weigand, Despre dialectele romilneşti, in "Convorbiri literare" XLII, 1908. 

nr, 4, p. 446. 

7_ Anuarul de lingvistică Şi istorie literară 211 



num ai în linii generale", are nevoie de precizări, grcu sau chiar imposibil de 
realizat pe baza unei anchete lingvistice sumare ca aceea a lui G.Weigand 
şi chiar după apariţia Atlasului lingvistic român, din cauza numărului relativ 
mic de localităţi cercetate în nord-vestul Moldovei. 

O primă cercetare a materialului atlasului lingvistic regional al Moldo- 
vei şi Bucovinei (în curs de elaborare, în cadrul Noului Atlas lingvistic român, 
pe regiuni)" în comparaţie cu datele atlaselor româneşti anterioare ne permite 
să prezentăm mai amănunţit ariile dialectale actuale de pe teritoriul Bucovi- 
nei şi să încercăm unele ipoteze în legătură cu formarea acestor grupări. Im- 
portanţa cea mai mare pentru conturarea unor asemenea microarii o au, 
prin frecvenţa În vorbire şi prin rezistenţa lor la influenţele externe, partiou- 
1 arităţiIe fonetice. In raport cu schimbările fonetice regulate," fonetismele 
izolate au o valoare de caracterizare mai redusă, apropiată de aceea a cuvinte- 
lor. Cînd, însă, ariile unor asemenea fonctisrne se suprapun, ea în cazul graiului 
din zona Rădăuţilor, acet fapt nu poate fi considerat o simplă coincidenţă. 
Ne vom referi şi la unele aspecte morfologice, care se adaugă particularităţilor 
fonetice specifice fiecăreia dintre ariile dialectale bucovinene ... Aceste parti- 
cularităţi specificesînt relevate, pe de o parte prin opoziţia dintre aceste arii, 
pe de altă parte prin raportarea la trăsăturile caracteristice graiurilor mol- 
doveneşti şi transcarpatice Învecinate. 

Structura actuală a graiurilor româneşti din Bucovina a fost puternic 
influenţată de trecerea unui însemnat număr de locuitori din nordul Transil- 
vaniei-Maramureş În această partea Moldovei în cursul secolelon.a! XVI-Iea- 
al X IX-lea şi mai ales.în secolul al XVIII-lea. În raport cu mişcările de popula- 
ţie care au avut loc din cele mai vechi timpuri Între ţinuturile situate de o 
parte şi de alta a Carpaţilor, "migraţiile" ardeleneşti la care ne referim pot fi 
numite "recente".7 Ele se caracterizează prin faptul că. au adus în Moldova 
de nord-vest unele inovaţii produse în grai urile ardeleneşti de nord după seco- 
lul al XVI-Iea.8 Este suficientă examinarea hărţii nr. 1, pe care este schitată 
răspîndirea palatalizării şi a africatizării dentalelor în Bucovina şi părţile Înveci- 
nate ale Moldovei, pentru a se constata existenţa unor influenţe ardeleneşti 
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 Se observă o exagerare a importanţei "emigraţiunilor" care au avut loc inspre Bucovina 
exagerare ce se tnttlneşte şi la alţi lingvişti care S-<1U referit la graturitc bueovinene, neglijindu-se 
individualitatea proprie a acestor I:\l'aiuri. 

5 Pentru date generale in legătură cu all1asullingvistic regional al Moldovei şi Bucovinei 
şi pentru unele probleme ale elaborării acestuia, vezi, Vasile Arvinte, Atlasullingllistic al Moldovei 
şi Bucooinei, tn AnL XXI, 1970, p. 5-14; Stelian Dumlstrăcel, Noui Atlas Iinqnisiic român, 
pe reqiunic Moldooa şi Bucouina, Probleme aleclaborăriicu: LR XXV, 1976, nr. 5, p. 547-558; 
partea a II-a, In AnL XXV, 1976, p. 5()_64. 

6 Importanţa faptelor fonetice .cu caracter de regularitate pentru trasarea ariilor dialectale 
a fost subliniată de E. Petrovlci, Repartiţia qraiurilor dacorotnăne pe baza Allasuiui linqoisiic 
român, In LE III, 1954, p. 13, şi de E. Todoran, Cu privire la repartiţia qiainrilor âocoromâne; 
in LE V, 195tl, nr. 2, p. 88-39. 

7 Sintagmaj.mtgratil ardleneti recente" a fost folosită cu acelaşi sens de G. Ivănescu, 
Problemele, mai ales p. 17t-172, 233. . 

8 Este vorba, in primul rtnd , de muierea dent alulor şi de africatizarea palatalelor JE, g' 
şi il dentalelor muiate. Atestarea grupurilorcl';·!li' in texte din secolul al XV"lea (v, Hosctti, 
ILH, p. 459--4(0) probează că evoluţia palatalelorjc, g' la C, g nu poate fi mai veche deeitseco- 
luI al XVI·lea iar muierea dentt\lelor In nordul TransilvanWi este posterioara lrfricatizării pa- 
latalclor lC, g' «I.Pătrnţ, Ve/ardZc.labialele şi dcntalele palataZiza/e, în liR X2, 1943, p. 302 ; 
Vasilin, Fon%gia, p. 187). 
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recente în multe grai uri bucovinene. In timp ce palatalizarea uşoară a denta- 
Ielor (în formele tie, die, Ilie şi chiar tv ,dv , IlV) este normală În grai urile moldove- 
neşti.? muierea (palatalizarea mutativă a) dentalelor şi africatizarea acestora 
îşi au originea în graiurile transcarpatice, de unde s-au extins în Moldova de 
nord-vest, prin relaţiile determinate de vecinătatea acestor ţinu turi şi mai ales 
prin mişcările de populaţie amintite. Studierea graiurilor bucovinene trebuie 
să aibă in vedere şi stabilirea contribuţiei influenţelor transilvănene la for- 
marea structurii actuale a acestor grai uri. 

1. O primă arie dialectală, aflată În vecinătatea imediată a Transilva- 
niei, este. cea a Ţării Dornelor. G. Weigand observa că, trecînd din valea Dor- 
nei sau de pe valea superioară a Bistriţei moldovene în valea Bîrgăului,nu 
se schimbă. prenunţareavci doar vocabularul şi portul. 10 Deosebirile fonetice 
cele mai evidente se realizează nu prin trăsăturile disbinctive .ale sunetelor, 
ci prin tempoul vorhirij-ş] prin. elemente prozodice. Faţă de vorbirea mai 
lentă şi cu un registru ton al general ridicat a ardelenilor.tde nord-estj.rrestirea 
bucovineană se caracterizează printr-un tempo mai rapid-" şi prin variaţii 
mai mari de înălţime şi intensitate; accentul dinamic reliefează mai puternic 
sil ahele tonice, dar, în compensaţie, duce la rostirea scurtăr.afnnizată şi chiar 
la căderea silahelor neaccentuate (urcliiţă "veveriţă" în Ţara Donnelor, âeşte 

în zona Cimpulungului), ma] ales finale (ca<b. 
Graiul dornean depăşeşte limitele geograJice ale ŢăriîDorIll:lor, .. în- 

tinzînduse în nord, pe valea Bistriţei, pînă la Ciocăneştişi, peste Mestecăniş. 
pînă la Valea Putnei, iar în est pînăla satele Chiril, Cojoci şi Crucea. In sud, 
poate fi considerft ca ultimul centru.comuna.Păltiniş, dar aReastă limită este 
mai Puţin clar conturată. ŢraDornelor a fost,din vechime, teren de Întîlnire 
şi dispută Între moldpveni şi areleni şi a fost populată d.in ambele di,recţii.u 
Consecinţa acestui. fapt este amestecul de particularităţi moldoveneşti şi ar- 
deleneşti caracteristic graiuluidornean. Această zonă deinterferenţUse pre- 
lungeşte şi la sud-est de Ţara Dornelor, pe valea Bistriţei, îrrtîlnindu-se în " 

. .9E. Petrovlcl consideră chiar că. pronuntarea consoană +[iej" in .Ioc d,e "consoană + 
[e]" "a fost odinioară. generală in toate dialectele şi grainrtle româneşti" ("D/palatalizarea- consoanelor inainte de e in Muntenia, sud-estul Transilvaniei şi în dialectul isiroromăn, in CL V. 
1960,p. 15). Îll graiurtle moldoveneşti, palatalizarea dentalelor in stadiul tie, âşe, Ilie este ge- 
nerală şi astăzi şi se. poate afirma căv ce) puţin in graiurile moldoveneşti de nord-vest, ea a ajuns 
ptnă la stadiul rv, dv, Il. Există în g:t:aiurHemoldovencşti, şiopalatalizarea dentalelor urmate 
de i mai pronunţată decit în rostirea literară, corespunzătoare stadiului tie, dar ineeputul con- 
sonantic al lui i este mult mai ptlţinplrceptibil. Aceastăpalalalizare este notată, după părerea 
noastră, de ALR nn .g:t:aiurile moldoveneşti, prin tit' saui'lt,tn timp ee stadiul Ivestc notat, 
uneori. prin t'. 

10 Gustav Weigand,Die Dlalcktcder Bukowilla und Bessqrabiens, Leipzig, 1901, p. 8. 
11 Informatorul principal din Lunea Ilvei observa că, uneori, "nu poţi inţelege ce spun 

cei din Coşna, fiindcă vorbesc prea repede". 
12 Dorna a fost Întemeiată de cimpulungeni la sfirşitul secolului al XVI-lea. Ulterior, 

domenii s-au extins in toată Tara Dornelor, primind însă un insemnat spor de populaţie, atit 
din partc('l. Transilvaniei, cit şi din ţinuturile moldoveneşti de la sud-est. Numărul ardelenilor 
trebuie să fi fost mai marc în nord-vestul Ţării Dornelor, ţiJlut pe carC ei 11 ocupau od de 
cîte ori împrejurările istorice le erau favorabile (ef. Teodor Bălan, Din istoriclzl CimpllluIlgU/ui moI- 
douencsc, Bucureşti, 1960, p. 40---60). Aşezarea unor ardeleni în Tara Dornelora, continuat In 
cursul secolului al XVIII-lea: in cQIlsignaţiunile austriece publicate de L 1. Nistor în "Codrul 
Cosminlllui" II--III, 1927, p. 470 __ 533, sint me):lţionate 48 de familii ardeleneşti stabilite numai 
In Doma. spre mijlocul secolului al XVIII-lea. 
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munţii Neamţului cu graiurile de influenţă ardelenească de pe valea Moldovei 
(v. mai jos)Y 

Particularităţile fonetice care se prelungesc din zona învecinată a Tran- 
silvaniei În graiul .dornean sînt, mai cu seamă, africatizarea p alatalelor k, 
fi (oc, gată) şi muierea dentalelor. Frecvenţa acestor fenomene scade de la 
nord-vest spre sud-est ; în aceeaşi măsură, creşte frecvenţa închiderii vocalelor 
finale -ă şi-ce şi sporesc particularităţile lexicale moldoveneşti. La Crucea, 
africatiz area apare doar sporadic, mai ales în grupurile palatalizante pli , bg ; 
am notat cîteva exemple: .bărg, zntreb{j, nops, slabţJ, alături de o falsă re- 
gresie: 1,/.opkinâ (pentru opciniîţ. Dacă Ia Coşna muierea dentaleloreste 
generală iar la Poiana Stampei frecventă, la Argestrn, Iacobeni, Ciocăneşti, 
Valea Putnei apare doar o palatalizare inconsecventă, deobicei uşoară, a 
dentalelor W, d"v , il}, iarlaCrucea, Şarul Dornei, Păltiniş, chiar această pala- 
talizare uşoară este sporadică. Pentru Ţara Dornelor mai sînt caracteristice 
următoarele fonetisme(v. harta nr.2) : 

 coraslă (curâsIă), faţă de formamoldoveneaseăcorâslă; (v: ALR 1, 
2, h. 288); 

 schimbarea analogică a lui zi la o În jorH, ca în nordul Transilvaniei, 
Maramureş, Crişana; 

-- răyită < rădiRt! (cu metateza d  R ».« - t; ef. Puşcariu, op. cit" 
P: 154, şirefacerea unui singular de declinarea 1); aceeaşi formă a Iost notată 

şi in pct, 3 i. . .. .. 
 formele refăcuteanalogic usc? uscă. 
La Citlibaba şi Coşna.. diftongul {Iii se pronunţă uneori ca Q, mai frec-- 

vent in prima localitate (v. şi A.LR r, .1, h. 54, }72, 188, 262, 289). Aceleaşi 
localităţi cunosc fonetismul rJuUă, cu asimilarea regresiv a lui t la zi (ef. Cau, 
drea, ŢO, p. 9), cain graiurile tnanscarpatice (v, ALRN, h. 761, 762, 763). 

La Coşna, apar şi alte particularităţi fonetice cunoscute în graiurile 
ardeleneşti .: 

- trecerea lui a protonic la ă : capac, păhar, tăbae, faţă de fenomenul 

invers, aproape general în Bucovina, ă. protonic > a ; 
-- trecerea grupului consonan tic ps la n: c{lapfă ; la Dorna Candreni 

am llotat.şiltpţă. ALR l, 1,h. 56.şi ALRN, h. 997, 1424 înregistrează coapta. 
şi pedepţît în pcL 218, 2HLdin .nord-,estuI Transilvaniei, înrpct. 284 din vestul 
Crişanci şi înpcL 27 din Banat; la Nepos (N ăsăud), fenomcnul este consemnat 
de G. Istrate, Grrt1ulşaiuilli Nepas, în BIFRIV, 1937, p. 73 - 74. . 

In localiti'tţiIe .Caşna, poiana Stampei.,qrlibaba,au fost notate şi unele 
forme gramaticale caracteristice pentru nordul Transilvaniei, :Maramureş, 
Crişana : 

deslnenţade neutru --(iti(l. :15 eopzrşâlUl (pc!' 462 ; cL şi ALR 1, 2, h. 
297), Cl1wlboâuă (= curcubeie) (pct. 463), fid'{wă (pct. 4(1), i['âllă (a fost 

it ALR 1 p-oleazil9.frica.tizare:iluiK,g şi a de.rttalelor In pct. 556 (Ceahlău, Neamţ) iar 
ALR II.muiereadentalelor şi pronunţarea prepalatală a lui K, g' in pet. 551 (Pipirig, Neamţ.). 
Argumente lingvisticepentruipnuenţa ardelenească înaccastă zonă aduce G. Istrate, Despre În- 
emnălalea cercetărilo!, dialeetale, in SCL VI, 1955, nr. 1-2, p. 109 -129. 

14 Candrea. TO, p. 9 ; Scx.ti1 Pnşcariu, Limba româna, voI. II Rostirea, [Bucureşti]. 
ţ959, p. 61-262; E. V:lsiliu, O mutatienal0l!ică: u>o sub accent, inSeL V, 1954p. 87--92. 

l Pentru răsp1ndirea şi originea desinenţei -auă, vezi V. Arvintc. Terminaţia de plural 
-aud a unor moslantive llcuire, 1n SCL X, 1959. nr. 2, p. 213e-240. 
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obţinut, direct, in pct, 4G2, 463; în pct. ;162, informatorul, după ce a admis 
pl. ilâuă, observa că "ileie e mai îndăminos"), jalâu ă (pct, 4(3), liceăuă (la 
un informator din. pct. 462, În vîrstă de aproape 80 de. ani, care folosea curent 
plurale în -ou ă), I'ind'auă (pct. 4fi3); 

.-- singularul copac, alături de forma ref'ăcută copac; 
adverbele alâliăpoimine "răspoimîille": pct. 4G2 şi alâltămfne "poi,- 

mîine" înpci. 463, 3, 4, 5, "răspoimîine" în pet. 461 ; 
- vechea prepoziţie a se foloseşte în pct, 461,.462, În construcţii în-care 

circumstanţa de loc se îmbină cu scopul; mărg a+poume ( . merg Ia (după) 
fragi) .16 

O situaţie aparte are graiul din Ciocăneşti , prin faptul că aici coexistă 
africatele primare d, g « lat. c, g + e, i) cu africatele secundare c, !Î « K, 
g), în ciuda unor posibile omonimii de tipul cgâră "eioară"şi "chioahl". A- 
Iricatele primare sînt însă puternioieonourate de fricativele s,. i,care şi-au 
sporit frecvenţa în perioada de după anchetele ALR (la informatorul nostru 
prîncipa], S, z apar aproape la fel defl'eevenţcaafricaLele primare e, g). A- 
ceastă situaţie se explică prin încrucişarea, în graiul din Ciocăneşti, a două 
sisteme fonetice qiferite: unul vechi, de tip cîmpulungean (v. infra) şi unul 
nou, de tip dornean, La cel de al <lonea sistem aparţine şi reduceresjdifton- 
gului QG la. g,. pe care a notat-o E. Pţtraviei, în proporţii\'<lriabile de la un 
informator Ia altul.fv, ALRT, p. 163 - 166). Graiul din Gioeăneşti,care se 
înscria altădată În aria cîrnpulungeauă, a evoluat, Îl1yrmamişcări!or de papula 
tie dinsecolul .aIXVIII-Ie.a, spre graiul dornean.P Fl'ecyenţa mai.mare;a IlJi 
e, §: Ia femei în momentul cmchetelorP.l1tnlALR II s{j explică, Î..\I.primâI 
rînd, prin caracterul mai conservator al pro.nunţării acestoraşi nu prin faptyJ 
că s,z sîntaduşi din Moldova de către bărbaţi, cum pare rezulte:din notele 
de jurnal ale lui E. Petrovici.18 

Oevoluţie asemănătoare, dar inai recentă, .a aV4tgraiui /digralea 
Putl1ei, unde WL1\D conscmnaseafrisatele primanţ.c, d şi rot;tea r, d' a 
denta1elol' palatalizateşi a palatalelor R, g.Astăzi,Ia cei nI-ai mulţi vorbitori 
deaici, africate1e (:, §primare a.ufqstînlocuite cufrica,tvele S, i(la care au 
evoluat şi h', y provenite din palatalizarea labiodentalelor) iar. palatalele K, 
g u devenit africaLe (oi;' gâ(â). Dacă informatorul lui G. Weigand era repre- 
zentativ pentru starea de atunci a graiului, schimbarea proporţiei în favoarea 
vorbitorilor de grai dOl'llN'n se explică prin aşezarea, aiei,după primul răz- 
hoimondial, a multor famîIii din Mestecăniş, Iacobeni. 

Particularităţile .fonetice şi formele caracteristice graiului dornean în 
raport cu celelalte graiuri moldoveneşti sînt, deci, ardeleneşti sau numai ar 
deleneşti de nord-est, sporind ca număr şi frecvenţă pe măsura apropierii 
de graniţ.a cu Tra)Sn'{al)ia. în această privinţ.ă, graiul.dornean se delimitează 
Jl1ainetfaţă de graiul cîmpulungean Învecinât şi se aseamănă cu alte graiuri 
"africatizante", mai ales cu eeIe din estll Bucovinei, care nhcăpătat asi)cctnl 

16 Pentru atestarea acestei prepoziţii in nord-estul Transilvaniei, vezi .Foncticil şidlalec" 
tologie", val. VII, 1971, p. 20<1. 

17 Încadrarea "dialectUlui" din Ciocăneşti la Vasiliu, Fonolvgir;1,p, 192 în aceeaşi s.ubrf\" 
ruificaţ.ie cu cel dinpcL 514 reprezintă o sciipare din vedere. 

18 ef. Stelian J)muislrăcel,A(ricaicle C şi g În graiurile de tip n1oZdovcwsc şibăl1ăţcan, 
in AnL,XxII, 1971, p. Hi. 
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actual în urma stabilirii aici a unor emigranţi ardeleni (în majoritate din nord- 
estul Transilvaniei) În secolul al XVIII-lea. 

Graiul dornean se caracterizează şi prin unele arhaisme fonetice (eu- 

râstă, dălor) sau morfologice (prepoziţia d, sg. copâtş, alecăror arii, În prezent 
regresive, erau altădată mai extinse În Moldova şi care s-au păstrat aici şi 
datorită contactului nemijlocit cu graiurile ardeleneşti. CaşÎ aestea, graiul 
dornean se caracterizează. printr-un puternic amestec de partieularităţi ar- 
haice şi de inovaţii. In privinţa caracterului arhaic, graiul dornean se apropie 
de. cel clmpulungean, arnbele.ffind arii laterale în raport cu grai urile moldo- 
veneşti. Se păstrează în ambele grai uri Ionetismele sărin ( lat. serenus) şi 
perină « sp. perina).19 Alte fonetisme comUrte celor două graiuri sînt inovaţii 
lîîai v.chi, .qin vremea cînd, Bucovina, Transilvania de. nord şi Mararnureşul 
'formq,u o .. arie )illgvistică unitară: 

-t-r .disimilama.a  .. n .>. r - n În nerin, cu o largă răspîndire .îrr .ţinuturtle 
transcarpatice.c 

_iepenteza luin'ÎIl făslilă,cunoscuUi şiÎh nord-estul Transilvaniei: 
pct. 3, 5 ;ALRN, h. 1 0960 notează În pct, 219,365, 362;în estul Maramure- 
Şlllui,undeesteeonscluriil.tăde ALER Mar., h. 438 doaHntrei puncte, sa 
răspîndit, dhr-nord-estul ' Ti'ansîlvtlrliei'sallşi din Bucovina; 

•... .: asiniilarea Sds'6anticăregrdsivă g -fi> fi --- fi îngung şigungii 
(ef. Can?rea, Ţ0,P:l)fostHotată de.ALE 1,2, h .. 293 şi de ALR II, h. 
95 în ret. 370,371,;)5>din -.13uc?"ina în nord-estul Transilvaniei (cu forma 
,gun, c în Tra :D'orIfelbr) .şi în. pct. 341 , 346 ?in nordul Crişanei(eu forma 
d'/gunfi/d'20" ca IaPun.?ul Moldo"eişiPojorîta; pe h. 109 din ALRJ} Mar., 
apare şi în. trei 0mcte din vcstulMaramlueşului. 

2. Pe valea superioară a Bistriţei, graiul din Cirlibaba.reprezint o, .insulă 
ardelenească intrată} sfera de Îllfluenţ:ăa graiurilor moldoveneşti." Parti- 
eularităţileeare--lurHse eu .r.aiul d(}nean, mai ales eu varianta. acestuia ?in 
Coşna şiPoia/wS,tampei. (v. supra! sînt di.Iltre eele comune Transilvanii(i de 
nord,Maramureşlui, CrişaneLCaracteristicile fonetice şi morfologice care-I 
cI.eosebesc d graiulpr.l1ean dovedesc origillea maramureşeană de vest (spre 
Crişana) a.acestui' - gi'ai : 

---' afticatele 15, fi se pronunţă dur22, dar în unele ex.emple (jşi .... apietdut ,  " ' 

ocluzia: ... f!.'ljjil, jijină, siji ; 
- palatalele N,· g sau confundat·cu dentalelemuiate : pădut'e, fninl'e ; 

labiodentalelese palataIizează în formele .h', d'/Ii, alături de care 
apar.şialte. stadii:să,elh'i.văfj.jzât, d'/fiisill, sjş'âră(== {'iere; de declinarea 1, 

19 AER II MN [8899 Jnotează .aceast.ă formă tn Transilvanţa şi în Oltenia. 
20 Pentru a evitasuprascrierea, literelţ care re dau nuanţe intermediare 1ntre două sunete 

au fost separl).te prin bară. 
21 Întemeierea satului C1rlibaba este legată de deschiderea unei mine, aici, de către 

Anton de Manz, in 1797. La începutul secolului al XIX-lea, lucrau, la Cirlibaba şi Iacobeni, 
aproape eoo de băieşi, aduşi din Zips, Saxonia, Boemia şi Krain" (T.Bălan, op. cit., p. 13). 
Odată cu aceşti mineri (care puteau fi şi diu Crişana, MaramUreş) au venit şi români ardeleni. 
Graiul dil1Cîrlibaba are o situaţie aparte şi prin influenţa germană, lUai puternică decit In 
oric:.\l'e altă parte a Bucovinei. Ctr1ibaba est.e singura localitate din Bucovina care are, în prezent, 
o POPll1aţie germană numeroasă. . 

22 Surprinde notarea, aici, de către G. \Veigand a unor afneate palat ale : ts', dz'. 
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ca în Maramureş şi nordul Transilvaniei, v. ALR h 1, h. 47), i!J'il), z!lNni ; 
un tratament deosebit prezintă viespe; zespt ; 

-'o acarclne "oricine" şi acarcT,orice" (v. ALRN, h, 1739, 1741) ; 
forma analogică lung, notată şi de ALRM, I, 1, Iv 13:31aCîrlibaba şi 

in pet. 397, 39S,ea în Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, Crişai1a şi Banat; 
- alături de formele de pers. 1 sar şi lai se folosesc formele sai» şi tau 

(v. ALRN, h. 1878 şi ALRR Mar., h. 2'63, 264) ;23 

- în formele verbale compuse cu auxiliartil a fi, apare şi forniafemi- 
nină a participiului : aşfi durtniiă, sii .i uindaiă (v.ALR I, 2, h. 273,27·4); 

,- prepoziţia pe are şi forma pii (sporadic, şi jrjre), care apare, în afara 
subdialectului muntean, în Banat, Crişana, vestul Transilvaniei şiMaramureş; 
(v. ALHN, h. 1642, 1810, 1825); 

- se păstrează, sporadic, forma omnăscut.c» valoare . .reJlexivă,notată 
de ALR lIMN [2161] În Maramureş,n.orduICrişarlei şi În puncte izolate di n 
Transilvania şi din Muntenia. 

3. A doua arie . dialectală importantă, cu centrul în oraşul Cîmpulung, 
se întinde de-a lungul riului Moldova, de l Fundul Mold?veipină fn apr 
piere de Gura Humorului, cu. ramificaţii pe valea Moldoviţei: comunele 
Frumosu şi Vatra Moldovitei iar de aici, peste()bcina Iare,.la Suceviţa, şi 
pe valea Suhei .: corn unele Doroteia, Stulpicani şi Ostra (v .harta l1L 3). 

Caracteristicile Iorietice rele mai importante : păstrare .africat,elor c, 
gşi palatalizarea Iabiodentalelor ţ, u în formele 11', y (g,1') conferă graiului 
cimpulungean un aspect arhaic nu numai faţă de celelaltgraiuribuco;,ineJ.le, 
ci şi în ansamblul grafurilor din jumătatea de nord a ţării.24lJn arhaism (din 
punctul de vedere al graiurilor moldoveneşti) este şi păstrarea labialei în gru- 
purile palatalizante pk , bg, mii, care uneşte graiul cîmpulungeancumajori- 
tatea graiuriIor bucovinene (şi cu alte grai uri din Moldova de l1ord-:i\fest), dar 
şi cu grai urile din Maramureş, nordul Transilvaniei, Crişana.wUn alt/fenomen 
fonetic, În privinţa căruia graiurile cele mai.arhaice din Bucovina merg împre- 
ună cu graiurile transcarpatice, este lipsa velarizării lui eîn poziţie moale 
(urmat deo silabă avînd un sunet palatal) sau În poziţie finală;, atunci cînd 
este precedat de consoanele s - Z, ţ '- rj, ş - j, r, care se l{rQnunţă dur 
în alte situaţii. PrommţăriIe de tipul : aş, coşr: ' reCi, sefi, şcpli, (lcei sînt 
curente În graiuriJe cîmpulungean şi rădăuţean, caresedovedesc a fi, djni- 
cest punct de vedere, mai arhaice deîtgraiurile diuŢr?nsilvania de. nord-est 

23 Aceste formţ analogice sînt considerate. de ctre H. Todoran,op. cit., p. 48, ca specifice 
subdiakc;tului maramureşean. 

24 Ivănescu, Probleme1c,p.173 conside;ă că gl'aiurile . din Moldova de nord care au Il' şi Y 
"sll1t desigur şi eledinlre. cele mai vecb.i pe pămlntul.moldovellesc". Toate graiurile din. Bucovina 
slnt lnsă,dl1pă părera îllvăţatuluUeşeanuvcllitc t1r:z;iu din Ardeal". 

25 D;af:ă grupurHe paMalizanle pc, bgqin graiurile bucovincne{!:n.ai p;ecis afrkatizarea 
lui R, !J in aceste gruJluri) pot fi puse pe seama populaţiei imigrate din Transilvania în secolul 
al XVIII-lea (v. il1fra), formele PK, bg'nll pot fi explicate în acelaşi fel, cum admite Ivănescll, 
Problemele, p. 1 (l7-168. Dacă o pronunţaratît de caracteristică, cum s!ntgrupllrile p"', /;g' 
r fi fost adusă în grai)!! cîmpulungean din ţinuturile. trulJ.scarIJaUce, 111\sepoah: explica(je 
ee nu au fost ac]l)Se şi alteinovaţii foncticcardeleneşti, ca îŢlT.raDqrl1('l()r sau sud-estul Bucovinei. Graiurik cele mai vechi din Bucovina au realizat palaLaJizarea lahialelor mai l.lrziu 
decit alte graiuri moldqveneşti, în aceeaşi vren1C cugraiurile din Transilvania de nord-Mv.ramu- 
rcş, cu care formau o singură arie. diakctală. 
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şi Maramureş, în care  este welarizat parţial, sub formele  sau it!C, şi se apro- 
pie de cele din Crişana şi din unele părţi ale Transilvanei de nord şi centrale 
(v. ALR II, h.l00san ALRN, h, 920). Astăzi, velarizarea lui e este mai a- 
vansată în:gr:liurikdin .nord-estul Transilvanei şi Maramureş decît în mo- 
mentul anchetelor pentru ALB: în pct. 3 -- 5, am notat frecvent 4 în aseme- 
nea exemple;pelltru Maramureş, v .. AL:RR Mar., h .. 4, 72, 78. Velarizarea 
lui e la 4 este curentă în graiul dornean şi în zona africatizantă din sud-estul 
BucQvinei.C:l o tendinţ.ă.recentă, se întîlneşte şi în graiul cîmpulungean, mai 
ales în zona Pojorîta-;FulţpuIMoldovei, Stadiile intermediare 4/ e apar, ală- 
turi de it şi în pct, 495,. 502 din estul Bucovinei. Se pare că deschiderea lui 
Ij a împiedictvelarizarea sade ctre consoaneles - z,l- Ij,ş -j, r, în 
ciuda Hlptului că aceleaşi consoane au caracter dur în alte împrejurări: sâ 

şâdâ dar şed], Situaţia din graiurile buco vinene dovedeşte căesteposîbilă o 
disociercronolgică între. ier?re:.caracterului. muiat al. şuierătoarelor şi 
apariţia caracterului dur al acestor consoane şi că durificarea lor s-a putut 
produce treptat, în funcţie de poziţia în cre ...• aflau. mai întîi atunci cind 
ş, j erau urmaţi de fa-ă:Şadă (numai aşa în graiurilebucovinene), apoi cînd 
urau e,.i (îl1graiul.eîmj:)I.Iung:fin, secvenţele şe,şi,şII,şlsîntîn variaţie liberă) 
şi mai tîrziu.eind urIll 4-î.n poziţie moale sau finală : (lŞ, şedj (velarizarea 
în această poziţie nu s-a prods,.încă, În graiurile cîmpulungean şi rădăuţean).26 

În graiul eîmpulungean,.africatele e, {j nu sepronuntă, de qbicei, muiate, 
ca.în.pronunţarcalnunteneas.q}(.; elementele lor fricative sînt ş, j.palatalizaţi, 
cu •. înyi.r,}ir din .Tostirea.literară-.AIături de această. pronunţare, cea mai 0- 
b.i.şnuită.,<aWlre şi roştirea.m\lftă.a. :lfricatelor (cu .elementleconstructive 
',J' .S!lll s., :i),dr..şiwqnunţap.;a dură a acestora: c, g(cu ş, j.duri) , mai frec-- 

vent uşor dură: t., .. Ol Există; în grai, un paralelism evident între realizarea 
mui;ată sau dură a şuierătoatelor ş, j şi a africatelorc, ţ), cu unele variaţii 
de la unvorbitO!' la altlll şi de la o localitate Ia alta, care confirmă explicaţia 
duri!icârii africatelormaramureşene Ca urmare a durificării şuierătoarelor 
componente, propusă deGr. RUSU27• Această explicaţie nu exclude ipoteza 
uneitelaţii directe Îl1treariile cîmpulungeană. şi maramureşeană ale durific.ării 

2!l Pentru începulurileperioadei literare moldoveneşti, disocierea intre durificarea lui Ş 
urmat de ea-ă şi durificaI'ca acestuia înainte .de e-e a fost făc.1.ltă de H. Tiktin, SiudienZl1r rumiini- 
chen Philologie,I, Leipzţg,1884, p'ţCl8-110, Acest fapt are implicaţii şi asupra stabi1irilcro- 
nologiei relative a trecerii lni 15,  la s, z in raport cu depalatali1.area lui *ş',j' din româna comună, 

r\'.flectatăÎl1textele vechi moldoyenestLI"ricativel\'.s, z s-ar fi putut confunda cuş, j' (palatali). 
n'lt şi cu ş, j palalaJizaţi (urmţi de vocală prepalatală): .. opoziţ.iile aş (= aşa) 
- a§ acea) sau . Şi-}i(de exemplu,)n grailJl din Marginea) se .. realizea- 
ză prin caracterul palatal al JIIs,?puS cara.cterul\linon-palatal al lui ş, Cro- 
nologia fricativizării lui. c, fi poate fi •.• stabilită)n . raport cu şadă, care. doveqcşte 
pierderell caracterului palatal al .lui ş, tn. timp cegrafiUeşed, şede nu dovedesc, in mod 
nbligatoţ'iu, carllcterul palatal, ci doar lipsa caracterului dur al acestuia. Deoarece şadă .apare 
in primele texte moldovencşti, data. trecerii lui c, il la 8, z poate fi cohorîtă cl puţin cu un seeol 
faFl.de cea propusă de Vasiliu, Fono[ogia, p, 1.77 : a doua jumătate a secolului al XVII-Iea- 
inceputul secolului al XV III-lea ,Lucrarea lui Ion Gheţic şi Al. Mareş, Graillrile dacoromdne 
În secolul (lI XVI-lea, Bucureşti,.}974, publicată după redactarea acestui articol, atestă fricati- 
viZ;l1rea lui c în unde graitni moldoveueşti in a doua jumătate a secolului al XVI-lea 
(p.l112-19:3). 

27 Grigore Rusu, O inovaţie {oneticaln snbdialectul maramureşean: durificarea africate- 
lor C, . in "Omagiu lui A 1. Rosetti, Bucureşti, 1965, p. 793--796. 
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africatelor, bazată pe continuitatea celor două arii, dar nici nu o presupune 
cu necesi tate. 28 

Urme ale rotacismului lui -n-, atestat la sfîrşitul secolului al XVI-lea 
sau la începutul secolului al XVII-lea in unele localităţi din aria cimpulun- 
geană (Cîmpulung, Moldoviţa, Voroneţ)>", se mai. întîlnesc .doar sporadic; 
formele notate de noi sînt: pîră (Vasile Neamtan, 77. de ani, Cîrnpulung), 
ptrei (Oecc pînă ce30, Zamf'ira Teodorovici,63 de ani, Fundul Moldovei) şi 
(Iiareâ l)aii) rapo! (Nastiuc Toader, 64 de ani, Ostra).» 

Caracteristice graiului cimpulungean sînt şi pronunţările : 
- deşi, d1ştt, (şi înpct. 496, 501, 502; cf. dezli În pct.487), rostire al. 

părută, independent de aria muntenească.a acestei forme (v, ALR Ii 1, h.51), 
printr-un şir de modificări fonetice: sincoparealui i « eneaccentuat), di- 
similarea elementului oclusival africatei şi asimilareafricativei de cătrei 
următor (ef. pruţiioare ;» priştoare, În toate graiurlleibucovineuej., 

-- rţjilâ (şi. în pct. 494, 503),32 care, raportată la forma râzilâ, oh.i$llUiţă. 
În alte graiuri moldoveneşti, presupune o formă mai veche cu vi, în care s-a 
produs palataliz area Iabiodentalei ;32 pronunţarea literară ragilă este, in .. acest 
caz, un hiperurhanisrn, cui < o + i considerat ca reflex dialectal al lui g. 

-- asimilarea regresivă 9  li;» ţj <- lf (cf.Candrea, ŢO, p. 16) în 
ţjenzl/(, care mai apare în pct. 485, 486 ; \VLAD notează aceeaşi pronunţare 
şi la Valea Putnei, Bucşoaia. Pe h.157 din ALR I, 1, ţjenunk (saugenuk) 
formează o arie întinsă în sud-estul Transilvaniei şi în nord-vestul Munteniei 
si arii restrînse în sud-estul Transilvaniei si în nordul Crisanei. O transformare 
paralelă este, în graiul cirnpulungean, {j;'fzţj > gWlţj, care apare şi în graiul 
dornean (v. supra). 

28, Referindu-se la pronunţarea dură a lui c la Vatra Moldovlţel, S. Pop, loc. cii.; considera 
că aceasta a fost adusă din Maramureş "încă msecolul al XIV-lea, cu prilejulţiunii de 
independenţă a voievozîlor din Maramureş", scăpînd din vedere faptul că durifieareâ africatelor 
nu poate avea o vechime atît de mare. " - 

29 Vezi Alexandre Rosetti, Etude sur le rhoiacisme i'n toumain, Paris, 1924, p. 5-6; 
Idem, rLR, p. 515. Prezenţa rotaclsmului In Moldova a fost explicată de unii lingvişti (Al. 
Rosetti, loc. cit.; Ivănescu , Problemele, p. 84, 172) prin aşezarea unor maramur;şeniin Moldova 
de nord, In perioada "descălecatului" 'Ţării Moldovei. Lăsînd lan parte faptul că nUIllărulllla 
ramureşenilor care i-au însoţit pe Dragoş sau Bogdan nu putea fi prea mare (documentck .istorice 
nu indică existenţa unor deplasări masive de populaţie din Maramureş spre Moldova in secolul 
al XIV-lea --- vezi Radu Popa, Ţara 2VlaramuNşu[uÎ În pcacul al X1V-ll:a,Bucureşti,1970, 
p.121,246--247), răspîndirea rotacisl11UluiînMoldova se explică mai convingător prin unitatea 
de arie a graiurHor moldoveneşti (dc Ţlord) cu graiurile arde1eneşti-maramureşelle. RotaisrnUI 
a fost considerat un fenomen fonetic "uormal" in Moldova de .S. Puşcariu, Zur Rekonslruklion 
des Urrumăllischen, 1910, republicat In Cerce/ăTi şi studii, Bucureşti, 1974, p. 75-76 ; idem, in 
DR IV, 1924-1926, Partea 2, p. 1:376; Al. Procopovici, ibidem, p. 1176; D. Macrea, în DR 
VII, 1931-·19:3:3, p. :184--186. 

30 Pentru atestarea lui pîră la Cîmpulung in secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, vezi 
Rosetti, ILR, p. 618. 

31 Pentru forma ropoi, vezi S. Puşcariu, loc. cit., şi Al. Rosetti, în "Grai şi suflet" II, 
1925 --1926, fasc. 2, p. 35ij.Îll această lucrare, Al. Rosetti afirmă· espre rotacism că "inovaţiunea 
a fost cindva normală în Bucovina". 

32 rederic Dame, .tncercarc de terminologie poporană română, Bucureşti, 1898, p. 142, 
noteazl forma raghilii ca specifică Moldovei. 

* Forma etirnologică rlÎvilă, care a fost inregistl'atuln uu.ele graiuri ardeleneşti (v. DLR, 
Tomul IX, litera H, Bucureşti, 1975,s.v.), provine dintr-o formă săsească mai veche, corespun- 
zătoar grDi. Raffcl (comuni.care orală il prof. V. Arvintc). 
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Localităţile din . partea de nord-vest a ariei cîrnpulungene : Pojotita 
şi Fundul Moldovei (Delu!) prez.intă unele trăsături aparte, care IliU apar decit 
in mod sporadic în celelalte puncte zonă, 

O caracteristică a acestor localităţi, care probează existenţa unor in- 
fluenţ:eardeleneşti-"tnuramureşene recente, este muierea dentalelor şi co nfun- 
darea palatalelor 1(, g cu deritalele muiate t',d'. Pronuntarea antero-d orsală 
t'[k , d'/g a lui lf, gestc mai Ireoven tă decît muierea deritalelor d. Muierea 
dentalelor apare mai rar la Fundul Moldovei decît la Pojorîta iar aici, este 
mult mai puţin oonse.oventă decit în etapele consemnate-de \VLAD şi ALR. 
f!.aptlll cii tendinţa de depalatalizare, sprijinită de influenţa localităţjj centrale 
a zonei, Cî.mpulungul,s-a aplicl:ttJaPojorîta-Fundul Moldovei asupra formelor 
t', d'; care . .reprezentau, aţ1t dentalele muiate cit şi palatalele J(, g, explică 
pr9nllnţrileqe tipul: pq.clUtV.i, sudVi{ă, slidiţă (p.d, 468). 

La V atraM oldouiţei, undeALH J a înregistrat aceeaşi confuzie între 
denlal{)le şi velarele muiate, dar mai puţin consecvent ca la Pojorîta, NALR 
MB notează.nUl:n[ţi În. exemple izolate. pronunţarea antero-d orsală a lui ]t, fi : 
sla?l'/.c, lOlflt'. 

Şi închiderea vnoalelorTinale -ă şi -e este mult mai frecventă astăzi la 
Pojorita, Vatra Moldoviţei decît În etapele înregistrate de WLAD şi ALR.33 
Reducerea considerabilă a frecvenţei muierii dentalelor şi creşterea frecvenţei 
înohideriilui şi -e În comparaţie cu datele WLAD şi ALB probează o "mol- 
dovenizarc" evidentă a graiului acestor localităţi în secolul nostru, prin .de- 
p.ăşirea fazei de asimilare a unor influenţe transcarpatice mai recente şi prin 
dezvoltarea unor tendinţe. comune graiurilor moldoveneşti. 

La Fundul Moldovei şi, mai rar, în alte localit.ăţi din aria cîmpulungeană, 
se folosesc, fără să fie generalizate, formele de imperativ singular şi de pers. 
a .iG..,.a.sg, a indicativului şi conjunctivului prezent ale verbelor de conjugarea 

a IV-a: grăj(j!,treg I{-ti 1, (el)cit(j,sâ iiitjâ etc. În afara graiului cimpulungean, am 
notat asemenea forme la Straja: ameie, praje, s-o pr apad'«, la VicovllI de Jos: 
sIÎ lllUIysJ,să uobişius; (j,prigăi(j-li l.Ia Volovăţ:gzlld (j-ţ; 1, răp (jr]â-ti!,la Solca:grăj el şi 
la Grămeşli:pal (j-li 1 • .Aceste forme., conşideratede R. Todoran31 ea specifice sub- 
dialectului mara mureşan, probează o infl nenţă maramureşană asupra graiu- 

riIoreîl1ipulun?ean35 şirădăuţean. Trebuie remarcat însă că apocopa silabioă 
nu are aceeaşi extensiuneÎ.n aceste graiuri oa în MraIllureş. Probhil că apocopa 
silabi04 este ... maiveohe la aceste forme verbale şi s-a produs în perioada 
continuităţii .de .arie. a graiurilor bucovinene şi maramureşene. Ea s-a realizat 

iniţial la forIllelee impetativ, a căror intonaţie favorizează apooopa : silaba 
a,ccel1tuaţă a acestor fOl'l1Je este rostită eu un ton ridicat şi cu un accent de 

33 Aceeaşi evoluţie s- pndus şi în alte localitiiţi "in BHcovina şi din vccinătatea ei: 
Capul Co drului , Şcheia, Volovăţ, Grtlniceşti, Margbea, Frfttăuţ.ii Vbchi, TătăruşL Pentru graiu- 
rile în care s-au contopit elementul ardelenesc cu cel moldovenesc, frecvenţa închiderii lni că 
şi -e, coroborată cu alte fapte lingvistice, poate fi luată drept măsul'tl a gradului în care elementnl 
moldovenesc a fost sau a devenit prepollderent in relaţia cu cel ardelenesc. 

34 R. TodoTUn, op. cit., p. 48. 
35 Întrcnumele ele familie elin comuna Fundul Moldovei, Pojorîta şi Vatra :\foldoviţei, 

antl'oponimicull\Iol'oşan ocupă locul al patrulea, al şaselea şi al şapLelea ca. frecvenţă (40 de 
fmnilii,respect!v cite 19 ftunilii). Dacă>ln Ţara Dornelol', mOl'oşăni sînt numiţi mai ales locuitorii 
elin Transilvania ele nord-est, pe valea superioară a Moldovei, sînt denumiţi astfel locuitorii 
din Maramureş. 
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intensitate puternic, care scad brusc Ia sfîrşitul silabei accentuate ; în cazul 
unei rostiri energice, vorhitorului nu-i mai rămîne suflul necesar pentru arti- 
cularea silahei următoare, finale.:" De la imperativ, apoeopa s-a extins Ia 
formele identice de indicativ şi conjunctiv. În afara formelor verbale menţio- 
nate, apocopa mai apare la vocativele= numelor proprii şi ale unor termeni 
de rudenie. Vocativele "scurtate" se folosesc în graiul rădăuţean, de la Straja 
pînă la Grămeşti şi în sud pînă Ia Căşvana şi in zona Frasin, Doroteia, Stul- 
picani, Gemenea, Ostra ; cîteva exemple înregistrate de noi sînt: ani 1 (0= Ac- 
nică), dumili! (= Dumitre), mânui ! (= mămucă), tată J (tătueă), măj go ! 
(= Gheorghe), tu mări 1 (= Mărie), tu domni! (= Domnică), vast! (= Vasile), 

la informatorul principal din Gemenea, şi dumni 1, măiqo 1, măj vast !, tu mariî, 
cuma! (= curnătre), motii), (= mătuşă), pa/fi 1 (= Pachiţă), toa ; (= Tca- 
dere), vi ! (= Vică), la informatorul principal din Doroteia ; în ultima locali-- 
tate, am notat Ia un copil, şi formele ma 1 (=c mamă), la ! (tată). 

Imigraţii ardeleneşti şi maramureşene recente s-au produs, desigur, 
şi în alte localităţi din această arie, inclusiv în actualul oraş Cîmpul ung, dar 
raportul dintre noii veniţi şi localnici, favorabil acestora din urmă, a determi- 
nat o asimilare relativ rapidă a celor dintîi.a8 Pronuntările cllpRori, (cu pC a- 
similat grupului palataliz ant pIC) şi ,rjâpânâ (= deapănă):9, ca şi pluralul genimţ, 
(pet. 473, 484), dovedind o confuzie Între dentalele muiate 1', d' şi palatalele 
R, fi, sînt reminiscenţe ale unor asemenea mişcări de populaţie. 

In punctele din aria cîmpulungeană, se observă tendinţa .palatalelor 
il', ,l] provenite din palatalizarea labiodentalelor t, u de a evolua la fricative 
prepalatale. Inexistenţa În sistemul fonetic. al graiului a unor fricative pre- 
palatale muiate (ş' şi j' mai apar doar sporadic) explică oscilaţiile în realizarea 
acestor fricative : alături de ,g, z, se rostesc Iricativele palatale s', zlsau s, j cu 
diferite grade de palatalizare.s' ,j' ,sV,jV,şi,ji;apar, mai frecvent, stadiliriteredia- 
re: h'js,y/i,s'jŞ',z'IJ'.La Fundul Moldovei, h' apare mai ales ip'vorbirea bă- 
trînilor, fiind înlocuit la tineri de s, ş', şi, iar y aproape a dispărut, formele 
curente fiind j', ji, z, Zi, O situaţie interesantă prezintă graiul dip Pojorîta, unde 
apar ca forme de palatalizare a lui r, lJ, la tineri şi copii (sporadic şi Ia vorbi-, 

36 S. Puşcariu, in DR VII, 19311933, p. 3, explică alte imperative scurtate, .de tipul 
las', vin', ad', ai', pas', !lrin "masarea energiei i partea de la inceput a cuv1ntului rostit 
cu ton ridicat la imperativ şi, l a urmare, scăderea acestci ellergii la sfîrşitul cuvîntul/li. 

37 Vocativele, mai alcs cele care s-ar rutea numi "imperative", au o intoI\aţie identică 
cu cea a imperativului. Pentru răspîndirea vocativelor "scurte" şi discuţiile asupra originii lor, 
vezi Ilie Dan, Un vocativ regional, .in LH XII, HJ63,p. 527 - 5.31. 

38 La menţinerea unui raport favorabil localnicilor faţă de imigranţii maramnr:şenişl 
ardeleni a contribuit şi aşezarea, in această zonă, a unor locuitorI din alte pii.rţ.i ale Moldovei.Dintr- 
un rap()rt al guvernatorului Enzenberg, reiese .că, între 1778--1782, au venit În Bncovina 6000 
de familii din Moldova (1. 1. Nislor, Bejenari ardflwi in Bucovina, în "Codrul Cosminllui" H- 
III, 1927, p. 464). în Cîrnpulung există 35 de familii MOl'oşan (locul al)2-1ca ca frecvenţă), 
dar există şi 42 de familii răran (locul al 8-1ea ca frecvenţă), nume care desemnează pe 
cei veniţi "de la ţară", din Moldova. La Fundul Moldovei există 80 de familii Ţăran (locul 
1-2 ca frecvenţă) iar la Poiorlta 21 de familii cu acelaşi nume (locul al 5-1ea elI frecvenţă). 

39 Nu se poate preciza răspîndirea acestei prQllUnţflri în loealităţ.ile care prezint ii atit 
africatizarea palatalelor R, U cît şi a dentalelor.; gâpdnd a mai fost notat In pct. 480. 495. 
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ca Iricative prcdorsal-alveolare mai 

la fricative prep alatale, dafin 
încep, de asemenea, s{lşi 

cîmpulungean păstrează o fază 
de nord şi tendinţele sale Io- 

DU, vor fi împiedicate de .influcnta tot mai puternică a 
determina o similară. tendinţe sînt 

cîmpulungcne, datorită influenţei graiurilOl' 

tari vîrstnici), s, z, pronunţate, uneori, 
palatulizul.e : s", ZV.4G 

Paralel cu evoluţia palatalelor il', 
proporţie mult mai redusă, africatele 
elementul oelusiv. poate spune di 

de m'AI,,1';J', 

hine conturată din punct 
faţ,ă de toate grai urile 

africatelor (:, 0, a e 
în grup urile pK:, bg, mii .şi a 

, graiul cimpulungean se asea- 
grai uri din nordul Crişanei, i'n 

care ,(Juu a trecut laf41 Fiind vorba de trăsături arhaice, care au ca- 
racterizat toatcgraiurile moldoveneşti (de tip nordic) Într-o etapă mai veche 
a eyqIuţieiaeestora, explicarea lor prin influenţa graiuriJor .transcarp a tiee 
fJe.j nad ecv atp. 42 Deplasările de populaţie dinspre Ma ram II reş şi C rişana-. __ 
nordul Transilvaniei, dar şi dinspre ţinuturile moldovene ÎnvecinaLe43 au 
contribuit doqrIa păstrarea unui anumit echilibru lingvistic, nefavorabil 
gene ralizării inovaţiilor fonetice veniteatlt dintr-o parte, eîtşi lin cealaltă. 

la .. . privinţe, graiul. cimpulungean este mai arllaicdecit graiurile 
de peste munţi, prin faptul. că DU a participat - decitparţiaI,înona Pojo- 
rîia, Fundul Moldovei, mai puţin Vatra Moldovitei - la inovaţiilecaracteris- 
tieegraiurilor(sau unor grai uri) transcarpatjee : reducerea dif'tbngului Qa 
la Q, muierea (africatiz area dentalclor), africatîz area palatalelor li, g, palata- 
li;zarea.labiodentalelorînformele.i, i sau s, z. Vechea arie dialcctală comună 
cu Transilvania de nord-Maramureş s-a întrerupt înainte de extinderea 
acestor inQvaţii.44 

Pojorlta sercIJetrt, în alte condiţii şi proporţii, tenomenul care. s-a petrecut 
tnMaramureşul a tunclctnd It' şi!J au inceput să c volueze , probabil, şi sub influenţa graiului 
ardelenesc de nord-est, la fricaLive prcpalatale ; stadiile intermediare *8, *z, pr<;supuse de 1. P::ilnr\:. 
In{ZuCi1ccs slave$ el nzag!Jafes sur les parlcrs roumaincs, Iu. "Romanoslavica" 1, 1958, p. 40, au 
pututsă existe ca forme traJ;zitorii sub influenţa graiurilor ardeleneşti, pe care maramureşenii 
le-au transformat Î11fricativele cele mai apropiate din sistemul lor fonetic,s, z palatalizaţi; ş, j deveniseră, probabil, în aeel moment dure, ca şi africal.ele c, g. 

41 JJ1Ip{ldnsificnrea hii Vasiliu, Fonologia, p. 190, grahil clmplllungean ar aparţ.ine l'ami- 
ficaiei Ba adialedelor moldoveneşti, alături de Mararrmreş şi Oaş (pct. 362, 353, 34() din ALH II). 
Acest fapt dovedeşte lncă o daLTt reIa liv al împărlirii dialectului dacoromân în cinci 

42 Galina Ghictllete, F011'ticll graiurilor moldoufJlcşti de nord Îllcomparaţie cu fonctica 
graiuriloI' moldovmeşti de sud, în "Fol1ctieă şi dialcctoIogie", voI. VI, lM9, p. 100, explică exis- 
tenţa africa.1elor c,g In nord-vestul Moldovei prin influenţa "graiurilor din nord-estul Ardealului" 
(autoarea s-a gindit, probabil, .la "subdialeetul" maramureşean, pe care-l numeşte, totuşi, astfel la p, \17). Vezi şi obiecţiile a.duse de SI.. Dumistrăcel. op, cit" p. 9, 

43 Vezi nota· :'\8, 
44 Legăturile directe. dintre· locuitorii ţinutului Cimpnlung şi cei din Transilvania de 

nord-est şi Maramtlreş &"au menţinut pînă spre Sfîrşilurs(J(()lului al XVI-lea ca în timpurile 
străvechi, in ciuda graniţei politice dintre Moldova şi Transilvania. Păstorii c1mpulungeni se 



Pe de altă parte, graiul cimpulungean nu a participat nici la inovaţiile 
mai noi ale graiurilcr moldoveneşti (în totalitatea Jar sau de nord) : transfer- 
marea africatelor e, g in Iricative, palatalizarea Iui r, n la ,Î:, i, trecerea lui ti 
la (l (CUNi, sitti, Ş(lpli), pierderea labialei in grupurile pIC bg, mii, -- datorită 
poziţiei sale de arie laterală faţă de grai urile moldoveneşti şi condiţiilor sale 
social-istorice particulare de dezvoltare.w 

4. O arie dialectală mai puţin unitară este cea din partea de nord- 
est a Bucovinei (v. harta Tl1\ 4). Deşi afrrcutizatca palatalelor R, ti (U()(;, ga(â), 
care reapare pe valea superioară a Sucevei (comunele Straja, Vieovul de Sus, 
Vicovul de J os, Gălăncşti, Bilca, Frll.ti.hrţii Noi), conturează, aici, o arieaparte (v , 
harta nr. 1), totuşi unele caracteristici ale graiului din zona Hădădţilor se 
extind şi în aceasUi zonă, după cum în vest ajung pînă la Sucevitu, în sud 
pinr\ la Solca şi Căşvana şi în est pină la Grămeştl, 

unele particulari luţj moldoveneşti de nord se extind • peste toată aria: 
Iricativizarea lui t, !J şi palataliz area lui t. lJ în formele ,, z (l;), cu exceptia 
cuvintului zespi, D3l' aceste trăsături se pot datora, cel puţin în parte, şi unor 
influente ardeleneşti de nord-est. În partea sa cea mai estică, graiul rădău- 
ţean (cum lam pu tea numi, după centrul cel mai important) se caracterizează 
mai ales negativ,prin absenta aproape totală a unorpfticularit:lti fonetice 
specifice faţă de grai urile din Moldova de nord, Inchiderea vocalelor finale 
-ă şi -e este consecventii. În pct. 477,479,487, pe clnd în P u nctele vestice: 466, 
475, 478, este negeneralizată sau chiar puţin frecventă. S-a produs, de aserne- 
nea, căderea Iabialei în grupurile palataliz ante pk , bg, mn înpct.477, ,179,46 
Chiar fonetisme izolate au pătruns, din gtaiurile moldoveneşti Învecinate, mai 
ales în estul ariei : 

109 

Intilneau in zona muntoasă a Domei cu Listrlţcnli, după cum se tnttlneau în munţii de la izvoarele 
Bistrtţc l şi ale Suceve î, pe ,de o parte cu rodnenil şi maramurcşenii, pe de altă p1.Vte cu locuiLorii 
din .aşezările rădăuţ.ene, Intr-o scrisoare a bistriţ.enilor se afirmă că "oamenii moldoveneşti, 
păscari cu oamenii noştri din ţinutul nostru pururea şi În toată vremea au,.păscuit împreună 
in apa Bistriţ.ei" iar c1mpţllungenii susţin, de asemenea, într-o scrisoare din secolul al XVII-lea, 
că "bătrînii ... s-au voit bine", umblind "dobitoacele din coaea ţară pre lo.curile noastre şi ale 
noastre pre locurile Măriilor Voastre" (ap. T. Bălan, op. cit., p. 43, 58). îh!Ilul(irea populaţiei 
in ţinutul Cimpulungului a dcLerminat lnterneiereaunor aşezări stabile. In Tara Dornelor.. Spre 
sf1rşitul secolului aXVI-lea apare c.onflictul de hotar cu bistriţenii şi se înmulţesc ştirile despre 
străjile la hotarul cu Transilvania. Graiul românesc vorbit de lmţulii aşezaţi din a doua jumă- 
tate a secolului al XVIII-lea in ZOlla munLoasă a izvoarelor Moldovei, Moldoviţei şi Sucevei, 
care este graiul românesc pe care ei l-au găsit in aceste ţinuturi, formează, astăzi, veriga de 
lcgăLură intre aria clmpulungeană şi graiul maramureşean. 

&, Ocolul Cîmpulunguilli era format din ţărani liberi (cuvîntul răzeşi se foloseşte şi asţăzi, 
cu sensul "vecini cu proprieLăţ.ile agricole"), care şi-au ptstraL vechile drepturi şi privilegii pină 
la anexarea BucovineilaAusLria. Stăpînirea austriacă, de aproape un secol şi jumătate, a· redus, 
intr-o oarecare măsură, legăturile cimpulungcnilor (şi ale bncovincnilor, in gene.ral) cu ceilalţi 
moldoveni. 

46 Din materialul NALR MB şi din compararea acestuia cu dalele ALR, rezultă că 
pierderea labialei in aceste grupuri este un fenomen recent, în plină evoluţie in graiurile moldove- 
neşti de llord-vest. În pct. 187,488, labiahl mai apare rar (din 10 cazuri de palatalizal'e a lui 
p urmărite, Il an fost R şi cite unul singur plt). Labiala s-a picrdu L în zona de nord-est în peI. 
477,479 (deja ALR 1 consemna, aici, acesL fenomen), 480, 486 şi in sud-est, in pct. 501,504' 
503 ; este pe cale de a se pierde În pet. 478 şi 475 (cîte 2 forme cu pR, 8 cu lC). Aeeastă tendinţă 
a pătruns pînă In pet. 474 din nordul ariei dmplliungene ; in sudul aceleiaşi zone, labiala este 
pe cale de a cădea in pct. 483, 484. în pet. 554, 563, 565, labiala se menţine doar sporadic 
şi apare rar In pei, 492, 555. 
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- epenteza lui r în coorjă : pct, 476, 477, 479, 487; mai la sud, în 
pct. 495, 502, 503; '" 

- propagarea lui n în ni]1zel: in toată aria de nord-est şi în pct. 480, 
490 ; 

- siukesc : pct, 480, 487; 
--- căderea lui -i în formele de genitiv-dativ ale articolului masculin 

(capulu, omuZu), o particularitate fono-morf'ologică a unor graiuri moldove- 
neşti de nord, este generală în pct. 487, foarte frecventă În pct. 479 şi spora- 
dică în pet. 480. 

în acel aşi timp, În toată aria rădăuţeană sînt vizibile influenţele arde- 
leneşti, mai pronunţate spre nord-vest: 

- africatizarea palatalelor K, fi în zona Frătăuţii Noi - Straja; 
- muierea dentalelor apare rar în pct, 466, unde \VLAD şi ALR 1 o 

notaseră consecvent; 
- reducerea diftongului 9a la Q mai apare, rar, în pct, 478, 479 şi sporadic , 

În celelalte puncte, dar labializarea lui a (notată de noi prin pa) este foarte 
pronunţată în toată zona. 

O evoluţie remarcabilă, în sensul "moldovenizării" sale a cunoscut graiul 
din Marginea, de la etapa consemnată de ALR II pînă astăzi: reducerea dif- 
tongului 9a Ia (Î, pronunţarea antero-d orsală a lui R, g, notate consecvent de 
E. Petrovici, se mai aud rar, la vorbitorii în vîrstă; tendinţa grupurilor palata- 
lizante PK, bg, mii de a-şi pierde labiala a realizat progrese evidente; depala- 
talizarea s-a extins, În unele cazuri şi la Iz din grupul mn : Iacrîiî\, niros. 

Sînt specifice graiului rădăuţean cîteva particularităţi fonetice şi morîo- 
logice: 

- aclo, cu păstrarea accentului etimologic şi sincoparea lui u neaccen- 
nuat, ca În Crişana-? şi în dialectul aromân; 

- [ănitiă, fonetism notat de G. Weigand şi la Grămeşti, Arbore, Volti- 
neI, Bădeuţi, Putna; în ALR II, MN [2161] şi ALRN, h. 1326, apare fălzină 
în Banat şi in sudul Crişanei; 

-- lusa{ăn : aria acestei rostiri, care a fost explicată ca un efect al 
evitării rotacismului.w cuprinde partea de est a Maramureşului, cu zona în- 
vecinată din Transilvania de nord şi arii izolate, reprezentate de pct, 343 din 
nordul Crişanei şi pct. 96 din ALB 1 (v. harta nr. 6 din Rosetti, ILR, p. 369); 

- potnini, cu asimilarea bilaterală a vocalei ă îşi extinde aria pînă în 
pct. 480, 488, 496; 

--- zespi , care a .fost notat, În afara ariei rădăuţene, şi în pct. 463, 490 ; 
in toate localităţile, acest cuvînt reprezintă o excepţie de la norma palatali- 
zării lui v; 

- genitrv-dativul -li al articolului hotărît, masculin (capuli, omuZi) ; 
această formă reapare, mai mult sau mai puţin frecvent, în pct. 468, 469, 
485; ALR 1, 1, h. 5 o notează în vestul şi sudul Transilvaniei şi În unele puncte 
izolate din Muntenia; 

- adverbul modal aş "chiar, tocmai" este frecvent în pct. 477 ("a venit 
aş imediat după război") şi 487 (notat alături de chiar, în exemplul: "să nu 

17 Teofil Tcaha, Graiul din Va/ca Crişului Nrqru, Bucureşti, 1961, p. 176-177. 
48 S. Pop, 111 DR VII, 1931-1933, p. 184. 



fie aş chiar degeaba"). Adverhul aş se regăseşte în expresia bucurie, ha Ş 
nimică 1, folosită laCîmpulung, Fundul Moldovei, atunci dud vorbitorul se 
aştepta să ohţină un lucru, să aibă o bucurie etc. şi a fost dezamăgit; 

- prepoziţia dipi, exprimînd raporturi circumstantîale de loc (dip i 
uşă "după uşă") sau de scop (s-a dus dipi lemne), este folosită în pct, 466, 476, 
477; ALRN, h. 1817"după uşă" şi 1822 "umblă prin sat după milă" înregis- 
trează prepoziţia dlpă în pct. 53, 64, 310 din sud-vestul Crişanei, 

Pe lîngă particularităţile comune graiurilor rădăutean şi cîrnpulungean 
semnalate mai sus (păstrarea lui {precedat de consoaneledure, folosirea 
unor forme verbale .. cu apocopă, adverbul aş), mai menţionăm: 

- folosirea verbuluira) ieşi cu prefixul În- : (ies, fiesâ, o işit etc., care se 
Întîlneşte şi În dialectul arornân ;49 

- conjuncţia moldovenească învechită [iindure (câ) a fost notată de 
noi în formele: li'indurea, s'indiria (Cîmpulung),şV indurea, Ginduri .sinuli (Fundul 
Moldovei), h'indra (Stulpicani), situlria (Vieovul de Jos). Această conjuncţie 
a mai fost semnalatăIa Cîmpulung şi la Straja, precum şi in alte părţi ale 
Moldovei.w 

In graiul .rădăuţean s-au încrucişat, în mai mare măsură decît în alte 
grai uri bucovinene, influenţe ardeleneşti diferite, pe de o parte între ele, pe 
de altă parte, cu influenţa moldovenească dinspre est. Unele particularităţi 
fonetice: muierea dentalelor, reducerea diftonguluif)ii la Q şi, mai ales, .afri- 
catizarea palatalelor (IOC, gaţă) pe valea superioară a Sucevei au fost aduse 
din nord-estul Transilvaniei. Alte caracteristici ale acestor grai uri: apocopa 
unor forme verbale (v. supra), vocativul scurtat, poate şi zesp] par să-şi aibă 

centrul de iradiere în Maramureş. în sfîrşit, Io netismul f'ăninc1 (eyentual şi 
acl6), genitiv-dativul În -li şi, mai ales, prepozitia dipi (= după) pot pre- 
supune unele imigraţii din Crişana, eventual din partea de nord .a Banatului 
şi din sud-vestul Transilvaniei; şi zespe există în aceleaşi ţinuturi.51 Deşi ariile 
ardeleneşti ale acestor fonetisme şi forme gramaticale, trasate pţ baza ALR, 
nu se suprapun, ele se apropie sau chiar se Întîlnesc În sudul Crişanei, sud- 
vestul Transilvaniei, nord-vestul Banatului .. Chiar.africatizareapalatalelor K, 
fi există şi În această zonă (pct, 63, 65, 69, 75, 87 din ALR 1). Bejenarii arde- 
leni din nord-vestul Moldovei au venit, însă, mai ales din terătoriile apropiate, 
din nordul Transilvaniei (tinuturile Năsăud , Sorneş, Maramureş etc.). NALR 
va aduce, probabil, date noi cu privire Ia răspîndirea acestor fenomene. Este 
posibilă apariţia independentă, în graiuri diferite, a acestor f()rme. Rostirea 
zespe, de exemplu, a putut să apară în mod independent, prininfluenţa asimi- 
Iatoare a lui s, mai ales În acele graiuri în care au existat oscilatii în evoluţia 
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49 Theodor Capidan, Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, Bucureşti, 1932. p. 
361-362, vorbeşte de e penteza lui n la formele accentuate pe tulpină de la verbul es, prin 
apropiere de Întru. CDDE s.v. apropie formele din dialectul arornăn de forme asemănătoare 
din dialecte italiene şi provensale. Forma Înies nu poate fi însă separată de alte numeroase 
forme verbale folosite in graiurile bucovinene cu prefixul ln- avind valoare expresivă: innăcăji. 
tnnărui, lnşchimba, etc. 

50 Pentru atestările şi discuţiile asupra acestei conjuncţii, vezi Philippide, OR II, p. 474- 
475; Ivănescu, Problemele, p.347. 

51 Ernst Gamillschcg, Die Mundart /JOII Şerbăncşti- TituZ,-şfi (Gericlitsbezirk Olt, [{reis 
Vedea), Jena und Leipzig, 1936, p, 192, indică, pe baza materialului nepublicat al ALR r, aria 
acestei rostiri, cu centrul în sud-vestul Transilvaniei, de unde s-ar fi extins în Tara OItului, 
In pct. 18 din Banat şi spre nord-est, pină In Moldova. 
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lui y (rezultat al palatalizării lui v) din cauza lipsei, în sistemul fonetic al 
acestora, a unei fricative prcpalatale muiate de tipul z. Stabilirea în număr 
mare a unor ardeleni în zona Hădăuţilor este consemnată În a doua jumătate 
a secolului al XVUI-Iea,z dar ea s-a produs, desigur, şi înainte de acest secol, 
cu atît mai mult cu cît valea superioară a Sucevei era aproape de cele mai 
vechi căi de trecere ale transilvănenilor spre Moldova de nord: prin Borşa , 
peste Prislop şi prin Rodna, peste pasul Suhardului, Unele aşezări din această 
zonă sînt dintre cele mai vechi atestate pe teritoriul Moldovei şi ele au consti- 
tuit nucleul în jurul căruia s-a format, prin asimilarea unor numeroase şi va- 
riate elemente ardeleneşti, aria dialectală din nord-estul Bucovinei. 

5. Pentru aria din sudul zonei Rădăuţilor, de la limita de est a graiului 
cimpulungean pînă la valea Sucevei, expresia "mozaic dialectal" a lui G. Wei- 
gandse potriveşte pe deplin. 

Numeroase graiuri din această arie cunosc, deopotrivă, africatizarea 
palatalelor lf, g (lOc, (jâţă) şi a+dentalelor muiate (frzlnce, gince) : comunele 
Mănăstirea Humornlui, Păltinoasa, Drăgoieşti, Moara, Udeşti, Şcheia, Ili- 
şeşti, Tod ireşti, Botoşana, Poieni (Solca) ; Căşvana prezintă africatizarea 
palatalelor lf, fi şi muierea dentalelor. Spre sud, această arie cunoaşte o largă, 
e:xtensiune În zona subcarpatică a Moldovei, cuprinzînd, pe valea Moldovei, 
comunele Cornul Luncii, Boroaia, Vadul M()ldovei, Forăşti, Drăguşeni ; văile 
pîraielor Suha Mare şi Hîşca, apoi ale Şomuzului Mare şi Mic, pînă în valea 
Siretului : comunele Liteni, Rădăşeni, Buneşti, Vultureşti, Preuteşti şi Dol- 
heşti. Comuna Tătăruşi, din judeţul Iaşi, constituie colţul de sud-est al 
acestei arii. 

Ipoteza lui G. Weigand= că africatizarea ar fi fost adusă de o imigraţie 
masivă de bănăţeni în Bucovina şi în nord-vestul Moldovei, pînă la satul 
Călugăreni pe Bistriţa, nu este confirmată de alte fapte lingvistice şi nici de 
documente istorice. 

Raportînd formele de palatalizare pc, bg din nordul Moldovei la aceleaşi 
forme din nord-estul Transilvaniei şi bazîndu-se pe documentele istorice citate 
de I. Nistor'", D. Maerea a ajuns la concluzia că "stadiile pc -- c, bg g" 

sînt "inportate" în Bucovina şi Moldova de nord diit nord-etul Transilvaniei, 
în secolul al XVIII-Iea.os Părerea lui D. Macrea, care a fost preluată şi de alţi 

52 Veii Dr. Daniel Werenka, Tapoqraphic âer Bukoioina zur Zeii ihrer Enoerbunq durcli 
Ocstcrreich(1774-1785), Czernowicz , 1895, sub numele Iocalităttlor respective: între 1774- 
1785, populaţia aşezărilor Frătăuţi, Horodnic, Iaslovăt, 'Râdăuţ.i, Vlcovul de Jos, Vlcovul 
de Sus, Straja, Grănlceşt.i a crescut, in medie, de două ori. În această. perioadă, s-au intemeiat 
satele • mai noi Bllca, Costtşa, Frătăutii Noi, Marginea. Despre Straja se notează: "Aici au 
primit noi locuri de aşezare emigranţi ardeleni". 

53."\VLAD, p. 17. 
54 Cousignaţlunlle austriece citate de 1. Nistor, Emiqrâii!« de peste munţi, în "Analele 

Academiei Române", Mem()riile Secţiuniiislorice, Seria II, lomXXXVn, p. 816-865 au .fqst 
publicate de I. L Nistor, loc. cit., p. 470-533. Se consemnează, aici, aşezarea Intre 1728-1778 
a unui mare număr de imigranţ:i ardeleni in s:atele bucovincne Boloşana, BăJă.ceana, Udeşti, 
Iaslovltţ, Ilişeşti, Băişeşti, 5tupca, Bcrchişcşti, Brăieşli, Todireşti, Corlata, ZahareşLi, 5t1'oieş1i, 
Hăuseni, ChUişeni, DrilgoieşLi şi, in numă.r mai mic, in Capul Codrului, Braşca, Mănăstirea 
.Hurnorulni, Gura Hmnorului, LUeni ş.a. 

55. D.Macrca,. Pala!o!izatla labia/clor fnlimlia română, in DR IX, 1936-;-"138, p. 15;.l. ; el. idem, Pl'obl· mi dr feill lică, Bucureşti, 95'l., p. 91. 
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lingvişti'", este valabilă pentru africatizarea lui J(, (; În general, nu numai În 
formele pc - c, bg - g de palatalizare a hilabialelor p, b, 

Comparind datele NALB MB cu datele atlaselor anterioare, se constată 
că aria africatizantă s-a extins într-o oarecare măsură ehi ar În secolul nostru. 
La Mănăstirea Humorului, unde \VLAD notase muierea dentalelor şi reali- 
zarea prepalatală a lui k, (j, există, astăzi, atît africatizarea lui k, rJ cit şi a 
dentalelor muiate t', d'. Aceeaşi evoluţie s-a petrecut şi în satele Drăguşeni 
şi Bogdăneşti, depe valea Moldovei (IaBogdăneşti, G. Weigand notase afri- 
catizarea doar în ciS6rr La Buneşti, africatizarea inconsecventă a palatalelor, 

consemnată de G. Weigand,s-a extins şi la dentalele muiate. ALB 1 înregistra 
1 a Tătăruşi africatizarea lui J(, g iar astăzi, graiul de aici cunoaşte şi africati- 
zarea dentalelor. 

Africatizareapalatalelor J(, fJ şi a dentalelor muiate t' ,d' se întîlnesc, am- 
bele, în nord-vestul Transilvaniei: pct. 247, 251, 259, 269 din ALB 1, 250 şi 
260 din ALB II şi 206, 207 din WLAD ; putem adăuga localităţile Căianul 
Mic şi Zagra, Considerînd zona africatizantă ca o arie continuă, din nordul 

Transilvaniei pînă la Udeşti-Boroaia-Tătăruşi, cuncIava graiului cimpulun- 
geanşi cu alte insule mai mici, se poate observa că af'ricatizarea dentalelor 
apare la limitele de vest şi de est ale acestei arii, deci acolo unde fenomenul 
s-a propagat mai tîrziu. In nord-vestul Transilvaniei, africatiz area s-a extins 
dinspre est, după ee se realizase, aici, confuzia palatalelor J(, (; cu dentalele 
muiate-". Şi pentru Moldova de nord-vest se poate admite că fenomenul s-a 
putut propaga, În primul rind, în unele grai uri în care exista pronunţarea i .. 
dentică a palatalelor J(, (; şi a dentalelor muiate, adusă mai înainte sau în se- 
colul al XVIII-lea din Transilvania. Ceea ce a favorizat impunerea africati- 
zării În localităţile moldoveneşti în care s-au stabilit vorbitori ardeleni şi chiar 
o oarecare extindere ulterioară a ariei acestui fenomen În Moldova' a fost faptul 
că, în aceste graiuri, africatele primare t; fi evoluaseră sau eranjn curs de e- 
voluţie la Iricativele s, î .Vorbttori! moldoveni au evitat denfalele muiate 
l', d', neconforme bazei lor articulatorii şi au restabilit africaţele c, g(secun- 
dare), care realizau o re echilibrare a sistemului consonantie ar acestor grai uri. 

1n cadrul graiurilor moldoveneşti africatizante, exis/tă deosebiri atît 
de la o localitate la alta, cît şi Între vorbitorii aceleiaşi localităţi în privinţa 
consecvenţei cu care realizează rostirea cu africate, deosebiri care se explică 
prin raportul, diferit de la o localitate la alta, Între băştinaşi şi cei care au 
adus africatizarea şi prin influenţa inegală a Iimhii literare sau a altor graiuri 
Învecinate asupra vorbitorilor. 

Faptele înregistrate de NALB MB confirmă stabilirea unor vorbitori 
ardeleni În partea de sud-est a Bucovinei: corăstă : pct. 485, 486 (curastă), 
490, 563; crep, crţ:âpă: 486, 494; durmim, durmi( : pd. 486" 944; dătaI'ie : 
pct. 490, 503; luUifiin : pct. 486; nasl, noşc : pot. 494; răgilă: pct. 486, 490 ; 
sărin : pct. 486 ;zbiS : pet. 490,49/1,551 (mai apare şi în pct. 463.,476) ; forma 
nearticulată a numelor proprii feminine: Ană, Anată, li'lărie în peL 486; 
pl. genunt:· pct. 50:3. Se ohservă că, în partea de sud-est a Bucovinei, Teapar 
unele fonetisme care formează ar.ii În Ţara Dornelor, (v. şi harta llI'. 2), fapt 

56 1. Pătruţ, op. cit., p. 301, nota 2 ; Ivănescu, }Jl'oblmzrZ" p. 167 -168, 
\i7 Pentru aria ardelenească a africatiziirli, Vasiliu, Fono[ogia, p. 187, admite ca centru 

de iradierc« il inovaţiei pet. 219, 228 din ALR II. 

8 _ Anuarul de lingvisliid\ şi istorie literară 211 
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ce indică originea ardelenească de nord-est a multor imigranti din aceste lo- 
curi. Inchiderea vocalelor finale -ă şi -e este sporadică în pct. 486, 490 (în texte, 
apare Însă mai frecvent decît în răspunsurile la chestionar) şi puţin frecventă 
in pct. 485, 503. La Căşvana, se menţine încă muierea dentalelor, deşi, mai 
frecvent, ele apar uşor palatalizate. Căşvana (în pronunţarea locală, Căjvima), 
Care păstrează cele .mai multe particularităţi ardeleneşti, nu apare între lo- 
calităţile cu Imigraţii ardeleneşti consemnate În conscriptiile icitate sau In 
topografia lui D. Werenka.Separe,eă pînă aici s-a extins valul populaţiei 
ardeleneşti stabilite Îp. a doua jumătate a secolului al XVIII-lea pe valea su- 
perioară a Sucevei (lusâfăn apare şi aici). Conservarea În proporţie mai ridi- 
cată .a unor particularităţi ardeleneşti la Căşvana se datoreşteşi depărtării 
relative a acestei localităţi de căile de comunicaţie mai importante. 

în interiorul ariei africatizante, apar şi grai uri care prezintă numai ca- 
racteristicile moldoveneş ti de nord obişnuite. Adesea, sînt deosebiri lingvistice 
nu numai Între comune învecinate, ei şi între sate aparţinînd.aceleiaşi comune. 
Asemenea "insule" sînt comunele Slatina, Horodniceni, Baia, Pirteştii de Jos 
şi de Sus sau sate izolate, cum sint Leucuşeşti şi Huşi în comuna Preuteşti, 
Dolheştii Mici în comuna Dolheşti, Giuleşti În comuna Boroaia, Plăvălari şi 
Mănăstioara în comunaUdeşti sau Mihoveni în comuna Şcheia. 

In Bucovina, la limita de est a ariei africatiz ante, sint cîteva grai uri care 
păstrează africatele G,g şi-p'alatalîzarea Iabioderrtalelor f, l;1 În formele li', y 
(g): Bosanei, Pătrăuti, Mihoveni şi Costina, cărora Ii se alătură Zvoriştea, 
în zona. învecinată a Moldovei.es La Zvoriştea, s-a generalizat evoluţia lui .li 
la g iar fricativele 8, z apar sporadic, ca şi la Pătrăuti sau Bosanci, sub influenţa 
graiurilorîl1veeinate. In această localitate, WLAD notase muierea dentalelor, 
dar ALB Innmai palatalizarea lor uşoară şi inconsecventă. Aceste graiuri 
insulare sînt "martori de eroziune" ai unei arii dialectale unitare, care lega 
graiul cîmpulungean cu cele mai vechi grai uri din jurul Sucevei, Unitatea 
aceasta s-as dislocat, datorită faptului că graiurile din estul Bucovinei (şi din 
zona învecinată a Moldovei) au adoptat unele inovaţii venite din graiunle 
moldoveneşti învecinate la sud şi Ia est şi, mai ales, datorită graiurilor ar- 
deleneşti aduse În secolul al XVIII-lea în estul Bucovinei, care s-au suprapus 
peste graiuri mai vechi de tip "cîmpulungean". Pentru graiul din Capul 
Codrului, o asemenea suprapunere este dovedită de compararea datelor a- 
tlaselor lingvistice româneşti. In perioada anchetelor lui G. Weigand, situ- 
aţia graiului din Capul Codrului era asemănătoare eu situaţia actuală din 
Ciocăneşti, africatele c, g primare eoexistînd cu cele secundare: aripls, 
diintse, t'sii, t::iCpt.§ini, vrâbdiieetc. În ALB 1, africatele primare c, ti sînt notate 
numai sporadic. Astăzi, pronunţarea cu fricativele ., z este generală iar afri 
catele':, g corespllnd palatalelor K, g şi dClltalelor t, d urmate de vocale pala- 
tale din pronunţarea literară. O cercetare amănunţită a. acestor graiuri insula- 
re din jurul Sueevci arpulea aduce şi alte dovezi În sprijinul acestei arii u- 
nitare mai vechi şi ar arăta, eventual, În ee măsură aeeste grai uri au primit 
.nfluenţe ardeleneşti pleeate dintr-o zonă cu particularităţi asemănătoare 
l(Maramureşul şi Transilvania de nord-vest, cu Crişana). 

58 Graiuri cu particularităţi fonetice asemănătoare există şi in pct. 675, 676, 678 din 
WLAD, 391, 392 din ALR 1; pct. 1, 2, 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22, 214, 218, 222 din ALM, 
voI. 1. 
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Pe baza materialului NALR MB se pot contura, deci, cu toată diversi- 
tatea actuală a graiurilor bucovinene , patru arii dialectale mai importante, 
cu un specific diferit şi cu o individualitate mai mult sau mai puţin conturată: 

1. Graiul dornean, care s--a format în secolele al X'Vl l-Iea şi al XVIII-- 
lea, ca un grai de tranziţie intre grai urile ardeleneşti de nord-est şi cele mol- 
dcveneşti. 

2. Graiul cimpulurrgean, care reprezintă aria cea mai arhaică şi, în a- 
ceiaşi timp, cu cea mai pronunţată individualitate. 

3. Graiul rădăuţean, un grai moldovenesc cu unele trăsături arhaice, 
care a asimilat influenţe ardeleneşti variate; pe valea superioară a Sucevei, aşeza-- 
rea unui număr însemnat de vorbitori transilvăneni În secolul al XVIII--lea 
a dus la conturarea unei mici zone dialectale aparte. 

4. Aria din sud-estul Bucovinei, pe care am numit-o "africatizantă", 
după fenomenul fonetic cel mai caracteristic, s-a format prin suprapunerea, 
în secolul al XVIII-lea, a unor graiuri ardeleneşti peste o arie dialectală 
mai veche, din care se menţin unele graiuri insulare în jurul oraşului Suceava. 

1n acelaşi timp, unele fapte Iasă să se întrevadă o arie lingvistică unitară 
a celor mai vechi graiuri din Bucovina, de tip moldovenesc arhaic, care a 
menţinut, mai multă vreme decît celelalte graiurijnoldoveneşti, vechea u- 
nitate lingvistică eu graiuri1e transcarpatice.t" Carâcteristicile acestei arii 
sînt păstrate, în cea mai mare măsură de către graiul cîmpulungean. 

SIGLE ŞI ABREVIERI" 

ALR I, 1,2 = Allasullingvistic român, Partea 1, voI. I, Cluj, 1938 ; voI. II, Sibiu-Leipzig, H)'12. 
ALR II = Ailasul lingvistic romdn .Pariea a II-a, vol. I, Sibiu-Leipzig, 1940.1. 
ALRN = Atlasullinqnistic român. Serie nouă, Bucureşti, vol. I, 1956-vol. Vn!1972. 
ALRR Mar. = Ailasul lingvistic romdn pe regiuni. Maramureş, vol. I, 196- voI. III, 1974. 
ALRT = Emil Petrovici, Texte dialectale Suplement la Ailasullinquistic romănI I, Sibiu-Leipzig, 

1943. 
Candrea, TO L-A. Candrea, Graiul din Ţara Oaşului, Bucureşti, 1907. : 
Ivănescu, Problemele = Gheorghe Ivăncscu , Problemele capitale ale vechii rOmdne literare.in 

BIFR XI-XII, 1944-·-1945, p. 1-412. 
NALR MB = Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. 
Philipplde, OR II = Alexandru Philippide , Originea românilor, Volumul al doilea. Ce 

spun limbile română şi albaneză, Iaşi, 1927. 
Rosetti, ILR = Al. Rosetti, Istoria limbii române de la origini pînă in secolul al XV Il-lea, Bucu- 

reşti, 1968. 
Vasiliu, Fonoloqia = Emanuel Vaslllu , Fonoloqia istorică a dialectelor âacoromăne, Bucureşti, 

1968. 
WLAD = GusLav Weigand, Linquislischcr Ail as des daco-rumiuiisclies Spracliqebietes, Leipzig, 

1909. 

" Nu sint explicate siglele curente ale revistelor. 

59 Unitatea gcnetico-structurală a graiurtlor moldoveneşti şi transcarpattce a fost de- 
monstrată de Phlltppide, OR II, mai ales p. 389--404. Concluzia savantului ieşean a fost reluată 
şi aplicată la fonologia diacronică a acestor graiuri de Vasiliu,Follo[ogia. Pentr-u unitatea lingvis- 
tică a Moldovei de nord-vest cu Transilvania de nord-est şi cu Maramureşul la sfîrşitul se- 
colului al XVI-lea, vezi şi Alexandra Rosetti, Lctires roumaincs d: la fin du XVI" ei du debut du 
XVII" siecl: itre:s di$ archiors a» Bistriiza (Transploanic ), Bucureşti, 1926, p. 12-13. 
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Lis/a localtiăţilor anchetate 

Se indică localitatea şi comuna corespunzătoare numărului rartografic din NALR MB. 
Cu exccpf.ia localităţii Tătăruşi, din judeţul Iaşi, toate punctele se află în jUdeţul Suceava. 
Sînt menţtonatc punctele corespunzătoare din \VLAD, }\LI'.. 1 şi ALH II. 

461; Pllugani (Poiana Stampei; WLAIJ): 65R), '162: Coşana (Dorna Candrenllor : 
ALB 1 : 21:\), 463 : Ctrlibaha (\VLAD: 663 ; ALB I: :)6:3), 464 : Izvoarele Succvci (ALI{ 1 : 
3(4), 465 . Brodina (ALB. Il : 2,(;(\),466 : Straja (\VLAD: 664 ; ALI'.. 1 : 388), 4G7 : Argel (MoI- 
do vita), -168: Dduţ (Fundul Moldovei), 46\1.: Ciocăneştt (Iacobeni; ALR II: S05), 470: Argestru 
(Vatra Domei; \VLAD :657), 473: Pojorîta(\VLAD : G54; ALH 1 :.3?O), 474: Vatra Moldo- 
viţ.ei (\VLAD: 652; ALH J: 375), 475: Suceviţa (WLAD: 6(7), 476: Vicovul de Jos, 477 : 
Frătăut i; Vechi (WLAD: (73), 478 : Marginea {WLAD : 668; ALR II: 386), 479: Volovăt 

1: 38,5), 4S0 : Solea, 481 ; Vama (\VLAD: (;53), 482: Crucea, 48:3: Ostra, 484' Dorotcia 
'185 : Mănăst.irea Hurnorului (\VLAD: 650),486 : Cajvana (\VLAD : 670.),487 : Grăni· 

: (72),488: Grămcşti (\Vl,,D :67P), 400:. IlişeşLi (Ctprian Porurnhescu ;WLAD : 
491 : Capul Cedrului (Piiliinoasa; \" LAD: 649; AL.B 1 :8713), 492 : Gălnestl , 4\):3 : 

I-Iorodniceni,4H4 : Şche la (\VLAD: 647 ,ALItI : ,\81),495 : Pătrăuţl, 406: Zvor iştea (WLAD: 
680, i\H 1: 387), 501: Dumhrăveu i (\VLAD: 6:15), 502:. Bosanci (WLAJl. :6·15), 51.13: ehi- 

(Udest.i ; \VLAD.: 646- Udeşti),554 : Prcutcşti (\VLAD: 1526), 555 : Tătiiruşi (ALE 1 ; 
563 : Săcuţa (Boreala), 564 : Baia (ALB 1 : (52), [)65 : Poiana Mărutui (Mălini; WLAD : 

525 -Mălini). 

Puncte din afara reţelei NALR. MB 

1: Gemenca (Stulplcani), .2: Neagra Şarului (Şarul Domei), :3 : Lunea Ilvei, 4, : Căianu 
Mic, 5 : Zagra ; ultimele trei Iocalttăţt SI; află In judeţul Bistrlţa-Năsăud. 

LA STRUCTUHE DIALECTALE DES PARLEBS ROUMAINS DE BUCOVINE 

Par son reseau dense d'endroits cnquetes, l"Atlas ltnquistiqne de la .Moldaoie ei de la 
Buconine (en cours d'eIaboratioll) permet a I'auteur une desertptlon rlgoureuse des alresdialee- 
Lales actuelles du territoire de la Bllcovinc, A partir de la comparaisonuvec les donnees des 
aHas lin[,,'uistiqnes roumail1sal1terieurs (WLAD, ALR 1 et II) el de la do.cullentation historique, 
on ahorde. certai11sproblemes de la formatIon .de ces aires, surLouL lert'ilţdes111igratiolls tmn- 
sylvaines reecntes (apres le XV-e siecle) a l'etahlissement de la sLruclure dialect ale actuelle 
des parlers de Bucovine. 

Sur l'ancien territoire de la Bucovine, on distingm, quatre aires dialectales plus importan- 
tes, ayanL des traits speeifiques diff6rents eL une individualite pluS ou .moins evidente. : 

1. Le parler deDQl.'lla, fOI'llle auxXVII-e - XVrII-e siecles, cQH1me unparler de:lrallJ 
siHon entre les parlerstransylvains du nord-est et les parlers moldaves. 

2. Le parIeI' de Clmpulung, qui representc un parIeI' moldavc de type archalque et, en 
meme temps, un fragment de l'ancicllue aire .dialedale des parlers de type nordique. 

3. Le parler de la zone de Hădăutzi, qui est un parier moldave ayant certains trait5 
archalq)leS eL qui a assimile des Îl1fluences transylvaines varitll's ; ţIans la valle superieure .de la 
Suceava, des rnjwatioIls transylvaines plus puissantcs du XVIlI-e siecle ont cOllduJ.t il. la con .. 
stitution d'une aire dialeetale a part. 

4. L'aire du sud-est de la Bucovine offre un exemple typiqllC de "mosaique dialectulC, 
Il y a des differeUl'cs 1inguistiques non seulement d'une eommune a l'autre, mais aussi entre 
des villages d'llne merne conunune. De nombreux parlers de cette zone se sont formes par des 
migratiolls transylvaines (paur la plupart du nord-est) au XVIII-e siecle, qui se sont superpos(es 
sur une aire dialecLale plus ancienne de type moldave arc1).aique. 
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