STATUTUL GRAIULUI DEPE VALEA SUPERIOARĂ A
SOl\1EŞULUI MARE ÎN CADRUL DACOROMt\NEI
LUMINTfA
BOTOŞINEANU
Date fiind remarcabilaunitate a dacoromâneişi varietateacriteriiloraplicate
de specialişti în stabilirea configuraţieiacestui dialect, este de la sine înţeles că
problema repartiţiei graiurilor dacoromâne a cunoscut soluţii dintre cele mai
diverse.În strânsă legăturăcu această chestiuneşi în mare măsură subordonatăei,
problema graiurilor din Transilvania este, de asemenea, un subiect extrem de
controversat.
L Opinii care nu admit un statut de sine stătător al graiurilor ardeleneşti
Majoritatea cercetătorilor care s-au ocupat de' situaţia dialectală a
Transilvaniei,de la G. Weigandîncoace,sunt de părere că graiurileardeleneştinu
se constituieÎntr-o unitate lingvisticăde rangul celor din Moldova,Munteniasau
Banat,pe motivcă aceastăarie nu ar avea trăsăturicare să o caracterizezeexclusiv.
Susţinutămai Întâi de G. Weigand\ ideea că Transilvanianu formeazăo arie
dialectalăindependentă,ci se prezintăca o vastă arie de tranziţiesau st;!grupeaz:1.
cu
unităţilevecine a fost reluată ulterior,într-o formă nouă şi cu argumenteţinând de
geografialingvistică,dar şi de domeniulistoriei culturii,de E. Picoţ2,/S.Puşcariu',
1Înstudiul
Despre
dialectele
româneşti,
"Convorbiri
literare",
LXII,p. 441-448,
autorul
defineşte
Transilvania
capeo sumăde"dialecte"
mărunte
detranziţie
(numite,
înIntroducera
la"\VLAD.
coloana
11,Obergangsdialekte),
ÎntreMoldova
(cucaresegrupează
ariaestică),
Muntenia
(cucareseaseamănă
parteadesud)şiBanal(alecăruitrăsături
iradiază
însud-vestul
Transilvaniei),
2ÎnDocuments
pourservil'
ill'etude
desdialectes
roumains
(apudIvănescu,
lLR,p.40),acesta
arăta
că,vre deosebire
deMuntenia.,
Moldova,
BanatşiMaramureş,
careaufiecare
un"dialect"
propriu,
Ardealul
rămâne
neindividualizat
dinpunct
devedere
lingvistic,
fiindcaracterizat
deun"dialect"
detranziţie.
3 VeziGraiuldin Transilvania
(p. 402-403),
undeautorulafirmărăspicat:
"Transilvania
n-a
constituit
niciodată
o unitatediferenţiată
decelelalte
regiuniromâneşti,
ci s-a îngldxuîntotdeauna
in
ansamblul
românesc",
iar"românii
dinTransilvania
au gravitatÎntotdeauna
sprecompatrioui
lor de
dincolo
demunţide care-iuneaucredinţa,
limba,interesele
economice
şi unsentiment
de solidaritate
mereutreaz[subl.
a.]".Cf şiPuşcariu,
LR,p.311.
AUL,t. XLIV-XL
VI,2004-2006,
Bucureşti,
p. 131-163
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S. POp4,E. Petrovici', R. Todoran tRepantţia, p. 924), 1. Coteanu",care s-au
exprimat,uneoriîn termeniradicali,cu privirela absenţauneiarii dialectaleardeleneşti
care să poată fi definităca independentă.Acesta pare a fi şi punctul de vedere al
autorilormanualuluide dialectologiedin 19777,care nu rezervăgraiurilorardeleneşti
un capitolaparte.
Cercetătoriicare împart graiuriledacoromâneîn două grupuridialectaleinclud
graiurileardeleneştiin aria nordică.Teoria,formulatăde A. Philippideîn legătură.cu
împărţirea dacoromâneiîn două ramuri principale, corespunzătoarevalurilor de
migraţiea populaţieiprotoromâneştila nord de Dunăre",a fost reluată de 1. Iordan
(Graiul putnean, în Scrieri alese, Bucureşti, Editura AcademieiRomâne, 1968,
p. 23()'-247),Al. Rosetti"şi, mai târziu,din alte punctede vedereşi cu alte criterii,de
1.Gheţie10şi Em.Vasiliu11.
Criticând caracterulneunitar şi incoerent al criteriiloraplicate în stabilirea
repartiţieidialectalea dacoromânei,I. Gheţie propuneun demersbazat pe distincţia
dintre ceea ce el numeşte trăsături tipice, care nu se regăsescîn ariile învecinate
(trăsături tipicerelative),eventualîn nicioarie a unităţiidialectalesuperioareierarhic
(trăsăturitipiceabsolute),şi trăsăturileatipice(carecreeazăarii continue)ale unităţilor
dialectalede analizat(acestetrăsăturipot fi decelateprintr-oanalizăriguroasă,uzând
J "Sefaceadesea
aluzielaundialect
transilvan.
Ladreptvorbind,
aşacevanuexistă[subl.al Pe
fiecare
dinhărţileatlasului
sepoateconstata
căvorbirea
dinvechiul
regatocupăparteconsiderabilă
din
Transilvania"
tAtlasul
Iingvistic
alRomâniei,
în"Societatea
demâine",
nr.lO,1933,
p.235).
5 Pentrua demonstra
absenţa
unuisubdialect
ardelenesc,
E. Petrovici
(Transilvania.
p. 102-1(6)
propune
unmodeldeanaliză
bazatăpe argumente
de ordinlexical:
repartiţia
noţiunilor
.zăpadă"
şi "os"
(termenii
corespunzători
acestor
noţiuni
divizând
teritoriul
Transilvaniei
întreipărţi,grupate
fiecare
cuaria
dialectală
ceamaiapropiată)
şi repartitia
noţiunii
"burtă"
(înfunctie
determenii
- comuni
cuceleproprii
subdialectelor
învecinate
- folosiţi
pentru
această
noţiune,
distingându-se
patruariiardeleneşti).
Pentru
mai
multedetalii,
vezişiPetrovici,
SDT,p.44,undeautorul
invocă
1 argumente
deordinfonetic:
"Înceeace
priveşte
Transilvania,
constatăm
căşipalatalizarea
labialelor
o împarte
inmaimultezone:unadesud-vest,
carepăstrează
labialele
caBanatul
şiOltenia,
unadenord-vest
careprezintă
aceleaşi
stadiidepalatalizare
ca
nordul
Crişanei,
şiunadeestşisud-est,
carepalatalizează
labialele
caMoldova
şiestulMunteniei",
6Careimparte
Transilvania
întreiarii,asociate
cuunităţile
învecinate:
graiurile
ardeleneşti
sudice
suntataşate
"dialectului"
muntenesc,
celenord-estice
"dialectului"
moldovenesc,
iarcelevestice
"diale<.,wlui"
crişean
(Elemente
dedialectologie
a limbii
române,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică,
1961,
p.24).
7Nereferim
lavolumul
Dialectologie
română.
8 Astfelse delimitează
douămaritipuridialectale,
careurcăpânăîn epocarornânei
primitive:
ramura
banato-transcarpatină
şiramura
muntenească
(Philippide,
OR,p.30).
9În încercarea
sa dea stabilirepartitie
dialectală
a textelor
dinsecolul
al XVI-lea,
darfărăa-şi
propune
înmodexplicit
o delimitare
teritorială
a graiurilor
dacoromâne,
lingvistul
bucureştean
seplasează
pc aceleaşi
poziţiicaA.Philippide:
,,[...}unuigrupdialectal
alcătuit
dinMoldova,
nordulArdealului
şi
Maramureşul
i sepoateopune
ungrupdialectal
alcătuit
dinŢaraRomânească
şisudulArdealului;
Banatul
ocupălllllocaparte:
elprezintă
particularităţi
fonetice
careîl alătură
cândprimului
grup,cândceluide-al
doilea"
Rosetti,
Istoria
limbii
române,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
şiEnciclopedică,
p.601).
IAl.
Care,
realizând
UIl
dialog
profitabil
cuA.Philippide,
sesocoteşte
îndreptăţit
să1978,
deacredit
opiniei
acestuia,
împărtăşită
şide1.Iordan
(Gheţie,
Dialectologia
istorică,
p. 162-168).
II În analizaconfiguraţiei
actualea dacorornânei,
autoruladoptăun modelgenerativtnmsfonnaţional,
careîl conduce
la concluzia
existenţei
a douătipuridialectale,
denlmute
convenţional
,.grupul
dialectal
moldovean",
re.'pectiv
,,grupul
dialectal
mUIltean"
(Fonologia
istorică,
p. 140....
193).
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de principiilegeografieilingvistice).Prinaplicareauneiasemeneametode,autorulcitat
ajungela concluziacă modulîn care se combinătrăsăturiletipice şi cele atipiceîn
dacoromânaactuală nu ne permitesă delimitămmai mult de două arii (nordicăşi
sudică),indiferentdacăprocedăminductivsaudeductiv'".
Esteinteresantde remarcatcă unii dintrecercetătoriimenţionaţisupra au făcut,
mai devremesau mai târziu,unele observaţiicare relativizeazăafirmaţiilecategorice
citate, in legăturăcu statutullingvistical Transilvaniei.Astfel, A. Philippide,când
vorbeadesprecele douăramuriale dacoromânei,
se refereaîn primulrândla momentul
formăriiacestuidialect(secoleleal VI-lea- al Vll-lea);observândcă în ramurabanatotranscarpatinăau apărut la un moment dat diferenţieriregionale,lingvistulieşean
admitecă în cadrul acesteiatind să se conturezetrei unităţi -. Moldova,Banatulşi
Transilvania(veziOR,p. 30).În ceeace-lpriveştepe S. Puşcariu,acestanotează:"Mai
alescaracteristicesteînsă e deschisîn rostireaunorcuvintecafrte, iubeşte.. E una din
rostirileregionaledupă carepoţi recunoaştemairepedepe un ardelean [subl.n.] (căci
foartepuţiniizbutescsă se dezbarede ea). Un o deschisse aude de asemenea[...] prin
Transilvaniade miazănoapte"(LR, p. 79), recunoscând,implicit existenţa unor
particularităţi
ardeleneşti(dealtfelfoarterezistente,dinmomenicede multeori transpar
în variantalocalăa limbiiliterare),În încercareasa de a reconsiderastructuraactualăa
dacoromâneidupă criteriimai unitareşi, implicit,mai ştiinţifice,1. Gheţieadmitecă,
dacăavemîn vedere"ariamare",,,artrebuisă acceptămexistenţauneiunităţidialectaIe
întinse(căreiai s-ar putea spunesubdialectulardelenesc)"(Repartiţia,p. 339),aceasta
în ciudafaptuluică .subdialectul"menţionatesteîntru citva diferitde celelalteprinaria
sa extinsăşi coerenţasa relativă,Aceastămutatedialectalăs-ar caracterizarprintr-un
o
deschisşi prinpalatalizareadentaIelor,trăsăturila cares-aradăugaevoluţia'africatei
g la
j (ultimulfenomenneapărândÎnsă la scaraintreguluiidiom,ci numaiÎh Crişana,care
reprezintă, in opinia specialistuluibucureştean,o "unitate destul de puternic
individualizată'tîn
cadrulgrupuluidialectalardelenesc),
2. Opiniiîn favoareaindividualizăriiunor graiuri/unuigrai de tip ardelenesc
Puţinidintrecercetătoriicare s-au ocupatde aria ardeleneascăau fost de părere
că aceastaar putea constituio unitatedialectalăaparte.H Tiktin13şi M. Gaster" au
12Pentrudistincţia
trăsături
tipice- trăsături
atipice,
vezişiRepartiţia,
p. 317-346,
undegăsim
forma
primară
a problematicii
discutate
înDialectologia
istorică,
13Aplicând
criteriifonetice
şi lexicale,
dardefaptfăcândimplicit
apelşi laimpărţirea
politicoadministrativă
a teritoriului
României,
lingvistul
german
identifică
patrugrupuride graiuri:
muntean,
moldovean,
transilvănean
şibănăţean
("Dierumănische
Sprache",
apudDialectologie
românii,
p.120).
14În Introducerea
la Chrestomatie
română,
Leipzig-Bucureşti,
vol.II, 1891,p. XC-CVIII),
se
afirmă
că"dialectele"
dinTransilvania
ocupăo poziţie
intermediară,
atâtdinpunctdevedere
topie,câtşi
catrăsături
lingvistice,
situându-se
între.dialectele''
de nord,dinMoldova,
şi "dialectele"
de sud,din
Muntenia;
înciudanumeroaselor
elemente
comune
ale.dialectelor"
dinTransilvania
cuceledinMoldova
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fost primii care au susţinut ideea existenţei unui grai ("dialect") ardelenesc,
argumentarealor fiindulteriorţintaunorcriticidurecare,catalogând-o
dreptincompletă,
o acuzaude o excesivăvalorizarea delimitărilor
de ordinteritorialşi administrativ.
Pornindde la ideeacă Transilvaniaesteo ariegeograficămultpreaîntinsăpentru
a fi consideratăo simplăarie de tranziţie,G. Ivănescu" susţinecă zona în chestiune
reprezintăo unitate dialectalăinependentă de cele învecinate,chiar dacă mai puţin
individualizatădecât acestea. In conformitatecu ideea că "subdialecteleslab
caracterizate[...] sunt şi subdialectede tranziţie,mixte sau mozaic" (ILR, p. 44),
autorul reconsiderăstatutul "dialectului"vorbit în aria cuprinsă, geografic, Între
Alba-Iulia,Dej, Munţii Rodnei, Miercurea-Cine,Braşov şi Sibiu, care, dincolo de
trăsăturilespecificeunui "dialect de tranziţie",prezintăo individualitatece cu greu
ar putea fi ignorată. Unitateadiatopicăastfel delimitatăar avea patru subdiviziuni:
"ardelean cu t' (k!) > c, ardelean central cu te, ti, ardelean de sud şi ardelean
dinspreMoldova"(ibidemş",
În ultimeledecenii,dezbatereaîn jurul graiurilorardeleneştia înregistrato nouă
direcţie,prin studiilecercetătorilortimişoreniV. Frăţilăşi V. Ţâra. În vedereaunei
împărţiridialectaleriguroasea teritoriuluidacoromân,în condiţiileunităţii acestui
dialect,autorii citaţi sunt de părere că se impuneca logică (şi aproape obligatorie)
luareaîn considerarenu numai a trăsăturilor"tipice"pentru o anumităarie, ci şi a
modului(adeseaoriginal)în care se combinătrăsăturile.atipice'"" (trăsăturicomune
mai multorarii învecinate).Rezultatulunui asemeneademersîl constituieo structură
organizatăpe trei niveluriierarhice,în marepartecoincidentă(maipuţinterminologie
cât referenţial)la cei doi autori.
În opinia lui V. Frăţilă, unitatea de rang superior (dialectul dacoromân)
cunoaşte o împărţire în patru subunităţi - "grupul dialectal transilvănean"
opunându-se"atât subdialectuluibănăţean, cât şi celui muntean, respectiv celui
moldovean"-, în vreme ce grupul dialeetalardelenescse diferenţiază,la rândullui,
în "patru graiuri mari: crişean, maramureşean,nord-estardelenescşi ardelenescde
centru şi sud" (Contribuţii,p. 103)18.
şicuceledinMuntenia,
autorul
vorbeşte
despre
coeziunea
arieidialectale
ardeleneşti,
carearfiounitate
de
acelaşi
rangcucelelalte
două.
15VeziLessubdivisions
territoriales
duroumain,
înAClLFR,
Xlll,nr.2, 1976,
p. 167-178.
Vezişi
Ivănescu,
ILR,p.38--39,
undesuntcalificate
dreptinacceptabile
atâtteoria
luiWeigand
şiPuşcariu
(caresocoteau
"penedrept
unteritoriu
extrem
eleîntins
şicufenomene
proprii
caunuleletranziţie"),
câtşiceaa luiPetrovici
(în
lucrările
căruia
"unteritoriu
destul
eleîntins,
cuprins
întreMunţii
Rodnei,
liniaDej-Alba
Iulia,
liniaDej-Miercurea
Ciucului
ft Carpaţii
moldoveneşti,
arămas
Înfondnerepartizat
lavreun
dialect
dacoromân").
1 Caunicăsoluţiepentruo analizăcompletă
a graiurilor
dacoromâne,
autorulpropune
aicio
clasificare
maidetaliată,
pe graiuri,şi renunţarea
la încercarea
de a Împărţidacoromâna
în câteva
"dialecte"
mao.
17Terminologia
îi aparţine
lui1.Gheţie
(vezisupra,
nota12).
18Aceeaşi
opinie
estesusţinută
înarticolul
Repartiţia
dialectală
a dacoromânei
(istoricul
problemei,
cauzele
şi vechimea
miilordialectale),
inclusÎnvolumul
Studiidetoponimie
şi dialectologie,
Timişoara,
Excelsior
Art,2002,p.313-371,
unde,intr-un
context
lingvistic
şiistoric
larg,profesorul
timişorean
susţine
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Şi la Y Ţâra (Şieu, p. 23) graiurile de tip ardelenescapar la acelaşi nivel
ierarhic cu celelalte mari subdiviziuniale dacoromânei (subdialectele de tip
moldovenescşi subdialectelede tip muntenesc),cu precizareacă în cadrul "tipului
ardelenesc", Y Ţâra distinge trei graiuri individualizate- bănăţean, crişean şi
maramureşean- şi două mai puţinindividualizate
- graiultransilvăneande centru-sud
şi graiultransilvăneande nord-esti9.
Admiţând,ca premisăteoretică,necesitateade a acceptadreptcriteriual repartiţiei
dialectale,alături de particularităţilelingvisticeabsolute,şi faptelecomunecu ariile
învecinate,autoriisecţiuniiGraiuriledin Transilvania(MariaMarinşi B. Marinescu)din
Tratatul de dialectologie(p. 355-390)ajung la concluziiparţial diferitein ceea ce
priveştevarietăţileteritorialeale grupuluidialectaltransilvănean.După MariaMarinşi
B. Marinescu,în cadrulacestuigrup"se distingca subdiviziuniputernicindividualizate
graiulcrişean,graiuloşeanşi graiulmaramureşean"
(Tratat,p. 357);câtpriveşteunitatea
dialectală corespunzătoareTransilvanieipropriu-zise,cercetătoriicitaţi uzează de
termenul.graiuri din Transilvania[subl.11.)",opţiuneapentru forma de plural fiind
motivatăprin"unitatearelativă[subl,11.]a zoneidescrise"(ibidem)20.
La rândulsău, în manualulde dialectologieromânăpublicatîn 2002,profesorul
ieşeanA, Turculeţ(DR,p. 146--153)înclinăspre acordarea:unui statutde sine stătător
graiurilor transcarpatine,pe care le desemnează prin sintagma "graiurile din
Transilvania",pluralsugerândacelaşicaracterfragmentaral unei arii ce "s-a deprins
din grupuldialectalnordic"şi în interiorulcăreias-au conturat,în timp, .subdialectele
crişeanşi maramureşean"(ibidem,p. 146),
3. Problemagraiuluidin nord-estulTransilvaniei,reflectatăÎn cerc(ţti)e
anterioare
(1'
Atât cât a intrat în sfera de preocupăria dialectologi1
or, problemagraiului
transilvăneande nord-esta fost Ia fel de viu disputatăca şi cea a existenţeiuneiunităţi
dialectaleindividualizate
pe teritoriulTransilvaniei.Opiniilese Înscriupe douădirecţii,
existenţa
a "patmarii [ale«grupului
dialectal
transilvănean»,
n.n.]:una cuprinzând
Crişana,alta
Maramureşul,
altaTransilvania
denord-est
şialtaTransilvania
decentru
şisud"(p,370).VezişiGraiulde
pe Tâmave,
Blaj,ASTM,2005,p. 202,undese vorbeşte
despre"grupulgraiurilor
transilvănene",
structurat,
înconformitate
cudelimitările
operate
anterior,
în"patruarii:unacrişeană,
altamaramureşeană,
altaardelenească
denord-est
şi,însfârşit,
unaardelenească
decentru
şisud",
19Vezişiidem,Nord-estul
Transilvaniei,
p.353,undeprofesorul
timişorean,
fărăa vorbiexplicit
de
acesttip de repartitie
dialectală,
o sugerează
opunândgraiulstudiatcelorlalte
unităţidialectale
transcarpatine
("ungraidetiptransilvănean
cumaipuţine
particularităţi
proprii
decâtcelevorbite
înCrişana
şiMaramureş,
darmaibineindividualizat
decâtgraiul
dincentru
şisud").
20Dupăcumseobservă
însădinsimpla
consultare
a sumarului
cărţii,unităţi
careînsecţiunea
citată
SlU1t
subsumate
unui(teoretic)
"subdialect
transilvănean
cuo arieîntinsăşi cuo unitate
relativă"
(Tratat,
p. 357),fiindnumite
în consecinţă
("graiul
crişean",
"graiul
maramureşean"),
aparaici(şi,evident,
şi în
capitolele
corespunzătoare
aleTratatului)
subdenumirea
de.subdialecte"
- neomogenitate
înabordare
care
puteati evitată,
incercându-se
o armonizare
întremodurile
personale
Încares-aupoziţionatsemnatarii
faţă
dechestiunea
îndiscuţie,
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autorii fie remarcândanumitetrăsături prin care graiul în chestiunese apropie de
subdialectulmoldovenesc(G. Istrate, A. Turculeţ),fie incadrându-lîn mod hotărât
în vasta şi fărâmiţata arie ardelenească (G. Ivănescu", D. Şandru, V. Frăţilă,
V. Ţâra, V. Văsieşiu).
3.1.Încadrareagraiuluinord-estardelenescin subdialectulmoldovenesc
În studiulconsacratgraiuluidinjudeţulBistriţa-Năsăud,
G. Istrateşi A. Turculeţ
(Bistnţa-Năsăud,p. 207)22remarcăo serie de convergenţeÎntre idiomulcercetat şi
graiurilemoldoveneştişi puncteazăvariaţiile(de naturăfonetică,în primulrând)ce se
înregistreazăchiar şi în cadrul acestei arii dialectalerestrânse;astfel, autorii citaţi
considerăcă estul extremal ariei (punctulde anchetăLunea Ilvei)se articuleazăcu
graiurile moldoveneştiînvecinateprin fenomenulînchideriivocalelor de apertură
medieaflateîn poziţiefinală:"Frecvenţarelativridicatăa închideriivocalelorfinalee
şi ă apropie [subl. n.] graiul din Lunea Ilvei de graiuriledin Moldova"(ibidem,
p. 196-]97i3. În acest context,cercetătoriiieşeniaducîn discuţierelaţiadirectădintre
Închidereavocalelore şi ă aflateîn final de cuvântşi tendinţade afonizarea vocalelor
finale(fenomeneareparea fi o caracteristicăa multorgraiurinordiceîn general,deci şi
a graiuluianalizat),fapt semnalatde S. Pop şi E. Petrovici(Mână cu pluralul, în
DR VII, 1931-1933,p. 98) şi aprofundatde A. Avram(Cercetăriasupra sonorităţiiîn
limharomână,Bucureşti,EdituraAcademieiRomâne,1961,p. 33).
3.2. Graiuldin nord-estulTransilvaniei.componentăa ariei ardeleneşti
D. Şandruîşi argumenteazăpoziţiacu privirela apartenenţaacestuigrai la aria
lingvisticătransilvăneanăpornindde la unitateageograficăa zonei,careformaaltădată
şi o unitateadministrativă- regimentulde graniţăcu centrulla Năsăud.Înaintede a
face o descriere completă a idiomului,Şandru puncteazăceea ce, în opinia sa,
contureazăparticularităţile
graiului din Năsăud în contrastcu graiurileinvecinate",
precizândapoidin ce motiveincludereaacestuigraiprintregraiurilemoldoveneşti
îi pare
inacceptabilăArgumentele
invocateerau:,,1.palatalisation
desocclusiveslabialeset des
fricativeslabiodentales:
bg,pc,j, s, mnit Năsăud;g', k',y, h', n' en Moldavie;2. ă et e eu
21VeziProblemele
capitale,
p. 89.SănotămcăG.Ivănescu
sereferăînprimul
rândla perioada
"vechii
române
literare"
şi,implicit,
ladialectul
literar
cares-aconturat
înaceastă
zonă.
22Vezi,pentru
acelaşi
subiect,
G.Istrate,
Graiul
satului
Nepos,
ÎnBIFR,
IV,1937,
p.50-97.
23Spredeosebire
depunctul
devedere
mainuanţat
exprimat
aici,înstudiul
săudin1937,
profesorul
G.Istrate
îngloba
maihotărât
graiul
menţionat
înariamoldovenească.
24"Certaines
particularites
du parlerde Năsăudle separent
duparlerdesregions
avoisinantes
(Maramureş,
region
duMureş,
deDejetMoldavie),
Cesont:q(rotă,ikonă:
correspond
a ladiphtongue
oa,
delalangue
commune),
k,g + e,i >C,g (aC,ureăe,unge)
etletraitement
desfricatives
labio-dentales
etdes
occlusives
labiales"
(Şandru,
Enquetes,
p.179).
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fin de mot il Năsăud,tandis qu'en Moldavieon a â (i) et i; 3. alterationde 1, r et
surtoutde t, d, n (a Năsăud: 1', r', d', t', n'; non-alterationde ces consonnes en
Moldavie);4. traitementde a accentue(a â Năsăud,ă, CIet a en Moldavie);5. trairernent
de ((CI(9 ilNăsăud;9a en Moldavie);(, g (â Năsăud);k', g' (enMoldavie).[...] Quantaux
traitsqui rapprochentle parlerde Năsăuddesparlersmoldaves(k,g + e, i > s.], ya > ye:
băyet,înkuyetetc.),ils sont peu significatifset peuvents'expliquerpar des relationsde
voisinage"tEnquetes,p. 179-180).
Graiulnord-ardelenescdinspreMoldova,care era, în perioada"vechii române
literare",în opinialui G. Ivănescu(Problemelecapitale,p. 110-117),UDgrai românesc
foarte asemănător cu cel rotacizant, dar avea şi trăsături proprii, îşi păstrează
individualitatea
şi în prezent".
in monografiaconsacratăgraiuluidinTransilvaniade nord-est,V Ţâra(Nord-estul
Transilvaniei)
ajungela concluziacă unitateadialectalăvizată,"UDgrai ardelenescmai
puţin individualizatdecât cel crişeansau maramureşean",are totuşi trăsăturiproprii,
prin care se diferenţiază,pe de o parte, de celelaltegraiuri ardeleneşti,şi, pe de altă
parte,de subdialectulmoldovenesc(în ciudatrăsăturilorcomuneşi cu primultip, şi cu
cel de-al doilea).Demersul,diacronicşi sincronie,foneticşi lexical,este construitpe
ideea că graiul în chestiunese individualizeazăprin combinaţiainedităde trăsături,
tipicesau atipice.
Pe aceeaşiliniemergeşi V Văsieşiu,care,fără a aduceargumentenoi, pledează
pentruideeacă ,,graiulnăsăudean"nu este un grai mixt şi nici unul de tranziţie,după
cum nu este nici un grai de tip moldovenesc,ci "se integreazăîn aria lingvisticămai
largă a Ardealuluide (centru şi) nord" (Graiul năsăudean, Târgu-Mureş/Casa de
Editură.Mureş", 1996,p. 165).
4. Statutul graiului de pe valea superioară a SomeşuluiMare
Pentru stabilirea statutului graiului de care ne ocupăm, esenţială este
determinarearepartiţieidialectalea dacoromânei,posibilăprin două Că?6:fie dinspre
general (limba) spre particular(dialecte,subdialecte,graiuri),fie dinspre aspectele
particulare(graiurile),de la care se ajunge,treptat,prin cuprindercalor în unităţitot
mai largi, spre generalulreprezentatde limbă. În ceea ce ne priveşte,optăm pentru
prima variantă,urmărindfaptelecare caracterizeazăgraiul de pe valea superioarăa
Someşului Mare şi răspândirea lor în cadrul dialectuluidacoromân,în cercuri
concentrice,din ce în ce mai restrânse,Am reţinutpentruaceastaîn primulrând fapte
25Ci:idem,IT,R,
p.44,undeIvănescu
îl analizează
eapeo subdiviziune
a "dialectului"
ardelenesc
(elînsuşicuunstatutincert,
între"dialect
detranziţie"
şi"dialect"
propriu-zis),
numindu-l
graiardelenesc
"dinspre
Moldova";
vezişisupra,secţiunea
2 şinota15.
26Cf Ghetie,
Dialectologia
istorică,
p. 163,undesevorbeşte
despre
principiul
deductiv,
înopoziţie
cucelinductiv,
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de natură fonetică, semnificativeprin caracterullor repetitiv", dar am selectat şi
trăsăturide ordin morfologicşi chiar lexical,în măsură să consolidezedelimitările
realizatedeja. Regretabilădin acestpunct de vedereeste absenţa,din "repertoriul"de
faptecu careoperăm,a tiparelorintonaţionalesau a anumitoraspectede ordinsintactic,
a căror proiecţie cartografică(care ar putea avea implicaţiidecisiveîn stabilirea
profiluluidialectalal Dacoromaniei)ar fi o operaţieutopicăîn condiţiileîn care cea
mai mare parte a teritoriuluidacoromâneinu este acoperităde astfelde cercetări.Am
reuşit totuşi ca, prin comparaţiacu materialulînregistratşi interpretatîn studii sau
monografii dedicate acestor aspecte", să facem unele comentariiîn legătură cu
eventualelecontinuităţiîntreariilestudiateanteriorşi aria Someşuluisuperior.
Pornim,în analizanoastră,de la constatareaelementarăcă graiul de pe valea
superioară a Someşului Mare verifică toate trăsăturile retinute de 1. Gheţie
(Dialectologiaistorică,p. 165-167)ca fiinddefinitoriipentrunorduldacoromânei:
a) la nive1fonetic,20 de fapteprimare:
1. e.,.e>r;
2. ea final>e:
(.
3.jaîn poziţiemoale>[e:
4......
ia în pozitie
ie;
, tare >"...(
5-9. palatalizarealabialelor;
10-14.velarizareadupălabiale;
15-17.velarizareadupăs, z, (1) şi ţ;
18.r moaleîn finalele-ar, -er, -or;
19.g « lat.g + e, i) se fricativizează;
20.îng se confundădescendenţiilat.g -+-e, i cu descendenţiilat.j + 0,11.;
şi 5 secundare:
1.ă etimologicînpăreche,părete, năsip,rădica,mulţămt;
2. â în câne,mâne,mâni,pâne;
3. două,n?1JA
4. n în genunchi,mănunchi;
27Şipe caremajoritatea
specialiştilor
le consideră
a fi celemairelevante
în definirea
profilului
dialectal
aluneilimbiCE.
Petrovici,
Repartiţia
grafurilor
dacoromâne
pebazaALR,
înLR,IU,nr.5,1954,
p. 13,arătacă .pentrustabilirea
graniţelor
dintredialecte
sunt[...) maiindicate
ariilefonetice";
vezişi
Todoran,
Repaniţia,
p.9-11;1.Gheţie,
Repartiţia,
p.326-327;
Şt.Giosu,
Graniţe
şiariidialectale,
înAUI
1lIc.XIV,[ase.1,1968,
p.27),uniichiarabsolutizându-le
(Em.Vasiliu,
Fonologia
istorică,
p. 190).
28Vezi,înspecial,
A Avram,
Particularităţi
aleintonaţiei
interogative
îngraiuldinMuscel,
înFD,
'101.
VIU,1973,p.43--64;
Laurenţia
Dascălu,
Observaţii
asupmintonaţiei
graiului
dinMaramureş,
înFD,
'101.
IX,1975,p.77-92;LGheţie,
Sintaxa
graiurilor
dinvaleaBistriţei
(Hicaz),
în SeL,XXVlI,
1976,Ilf.
1,p. 21-32;nr.2,p. 121-135;
nr,IU,p. 221-230;
V.Ţâra,Construcţii
sintactice
I'ngraiuldepevalea
superioară
a Şieului
(Transilvania),
înStudii
delingvistică,
Timişoara,
Universitatea
dinTimişoara,
1976,
p.207-213;
Magdalena
Vulpe,
Subordonarea
infrazăîndacoromâna
vorbită,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
şi Enciclopedică,
1980;Sabina
Teiuş,
Coordonarea
învorbirea
populară
românească,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
şiEnciclopedică,
1980.
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5, fonetismeizolate:făt, tulbura.fereastă.
b) la nivelmorfologic,6 faptede maimareînsemnătate:
1,articolulposesivinvariabila;
2-3, formeverbaleneiotacizate:aud (să audă), trimit(să trimită);
4, la vb. de conjugareaa II-a, a III-a şi a IV-a, pers. 3 diferă de pers, 6: el
aude, ei aud;
5. auxiliarulpf. comp.(pers.3) o;
6, auxiliarulviitorului(pers.3) a;
şi 5 maipuţinimportante:
1, forme verbale cu accentul pe tulpină: măsura, împresura, înconjura,
înfăşura,strecura;
2. formelede conjunctivsă bete,să deie,să ieieetc.;
3, imperativeleadăl, vinăl;
4, conjunctivulsă ploaie;
5. forma"scurtă"a verbuluiafi la pers.3 Ind.prez:ii,
c) la nivellexical:sudoare,arin, (a) bate 'a lătra', ciubăr,cocostârc,colb,catel,
curechi,dobă,fluier, (femeie)grea 'însărcinată',înconjura,sudui, sudalmă,jugănt,
mai, mire,mâţă, nănaş, nănaşă, neam, nigel, alai, plămân, rade, rărunchi, rânză, (a
se) schimba,sfadă,spinare,tureaitlc/ă),
4.1. Trăsăturiale ariei nordicea dacoromânei
Graiuldin zona studiatăse încadreazăîn aria dialectalănordicăa dacoromânei
printr-omajoritatecovârşitoarede particularităţi,
4.1.1.Fapte de ordinfonetic
- cuvinte accentuatediferit în raport cu situaţia din graiurile munteneşti:
blastămttl/blestemtt)
în Banat, Maramureş,Transilvania,Moldova,Bucovina,prin
Oltenia, N Dobrogei,un punct din E şi unul din S Munteniei(ALR II s.n. 7, h.
1881,1882);inconjur/incunjur'tn
Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(Iarăzonade
SE),Bucovina,Moldova(maipuţinun punctdin S) (ALRII s.n. 7, h. 1895);înfoşurîn
Banat(fărăun punctdinNE), Crişana,Maramureş,Transilvania(maipuţinun punctdin
SE), Bucovina,Moldova(Iară un punctdin S), V Olteniei,S Munteniei,un punct din
N Dobrogei(ALR II s.n. 7, h, 1896);măsurîn NV Banatului,Crişana,un punct din
Maramureş,Transilvania(mai putin SE), Bucovina,jumătateade N a Moldovei,prin
S Moldovei(ALR II, S.n., 7, h. 1897); strecură în Banat, Crişana, Maramureş,
Transilvania(IarăSE),Bucovina,N Moldovei,unpunctdinNV Olteniei(ALRITs.n.,2,
h. 411);gfnginăîn N Crişanei,Maramureş,N Transilvaniei,
Bucovina,Moldova(ALR
1/],h. 32);mijlocîn N Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania(maipuţinun punct
din SE);Bucovina,Moldova,prin E Muntenieişi S Dobrogei(ALRII s.n., 5, h. 1594);
Stdjanîn Banat,Crişana(fărăV), Maramureş,Transilvania,
Bucovina,Moldova(ALRIT
S,11"
5,h. 1537);
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- ă în cuvinte precum: nţăjcaz în N şi S Banatului, N Crişanei,
E Maramureşului,E şi S Transilvaniei,N Moldovei (ALR Il S.n., 5, h. 1451);
nfăţsipios) în Banat, S Crişanei, Maramureş,Transilvania,Bucovina, Moldova,
Oltenia, N Dobrogei (ALR II s.n., 1, h. 10); pţăjrete în E Banatului,Crişana,
Maramureş,Transilvania,Moldova,S Olteniei,V Munteniei(ALRII s.n., 7, h. 1876);
p[ă]reche în E Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania,Moldova,S Olteniei,
V Munteniei(ALR II s.n., 7, h. 1877);(mă) sp[ă]rii în Banat, Crişana,Maramureş,
Transilvania,Bucovina,Moldova(maipuţin câtevapunctedin S), NV Olteniei(ALR
III, h. 99; ALRII s.n.,7, h. 1878);
.- î < a în poziţieprenazală,fără anticipareatimbruluipalatal:mţîţne, c[ijne,
p[ijne în Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania,Moldova,Bucovina,vestulOlteniei
(ALRIIII, h. 48; ALRII s.n.,3, h. 662,663;ALRII s.n.,4, h. 1066,1067;ALRil s.n.,
6, h. 1654);
- u în contexte ea: inconjţu]r în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania,
Bucovina,Moldova(fără parteade S) (ALR II s.n., 7, h. 1895);îrfăşţu]» în Banat,
Crişana, Maramureş,Transilvania,Bucovina,Moldova(fără S) (ALR II s.n., 7, h.
1896); măsfu]r, măsţujră în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(fără SE),
Bucovina,Moldova(fărăS) (ALRII s.n.,7, h. 1897,1898);
- reducerea diftongului vechi ea: căm!ejşăkăm[f]şă în Banat, Crişana,
Maramureş,Transilvania(maipuţinSE),Bucovina,Moldova(ALRII s.n.,4, h. ]219);
- reducerea diftonguluiţzG,în poziţie finală, la
(mai deschis în aria
ardelenească):av]e], b[f] în Crişana,Maramureş,jumătatea de N a Transilvaniei,
Moldova,Bucovina(ALR II, s.n., 7, h. 2177, 2242); st[f] prin Banat, în Crişana,
Crişana,Maramureş,Transilvania(maipuţinS), Bucovina,jumătateade N a Moldovei
(ALRII s.n., 6, h. 1587);m[] prin Banat,în Crişana,Maramureş,Transilvania(rară
partea de S), Bucovina,jumătateadeN a Moldovei,NV Olteniei(ALR Il s.n., 6, h.
1666);
.- diftongul[a >j în poziţiemoale,dar şi în poziţietare: tă!JfJtîn N Banatului,
Crişana,Maramureş,jumătateade N a Transilvaniei,Bucovina,Moldova(ALRII S.n.,
7, h. 2000); !JfJ (pron, pers., 3) în SE şi N Banatului,Crişana, Maramureş,
Transilvania(mai puţin câteva puncte în V şi SE), Bucovina,jumătatea de N a
Moldovei(ALRI/l, h. 105);
- fa după ş, j > , tj:aş[]!aş{tj] în Crişana(fără S), Maramureş,Transilvania
(maipuţinSE),N Moldovei,Bucovina(ALRI12,h. 302);
- i scurt final după -ar, -er, -or: cenuşarf]în Banat, Crişana,Maramureş,
Transilvania,Bucovina,Moldova,prin Oltenia (ALR II s.n., 4, h. 1225);cerf] în
Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE), Bucovina,Moldova,Oltenia(rară
SE), prin V Munteniei(ALR IIII, h. 185);grădinar]'] prin Banat, în E Crişanei,
Maramureş,Transilvania,Bucovina,Moldova, Oltenia (ALR II s.n., 1, h. 185);

BDD-A1286 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.237.6.144 (2023-01-09 12:42:05 UTC)

Il

STATUTUL
GRAIULUI
DEPEVALEA
SUPERIOARĂ
A SOMEŞULUI
MARE

14J

plugar]'] prin Banat,în Crişana(maipuţinun punct din N), Maramureş,Transilvania,
Bucovina,Moldova,Oltenia(fără NV) (ALR II s.n., 1, h. 14); stuparţ'] în Banat,
E Crişanei,Maramureş,Transilvania,Bucovina,Moldova,Oltenia(ALRII s.n., 1, h.
266);sucitor]']prin Banat,în Crişana,Maramureş,Transilvania,Bucovina,Moldova,
prinOltenia(ALRII s.n.,4, h. 1(54);
- ă în t[ăţlhar: Banat, Crişana,Maramureş,Transilvania,Bucovina,Moldova
(maipuţincâtevapunctedin S) (ALRII s.n.,4, h. 981,983);
- ă posttonic> Î: deapţijn în N Crişanei,Maramureş,V Transilvaniei,prin
Bucovina,prin N Moldovei,un punct din Oltenia(ALR II s.n., 7, 1888);galb[î]n în
Banat, Crişana, prin Maramureş,Transilvania(la nord de linia Reghin- Deva),
Bucovina,Moldova(ALRIIIl, h. 20; ALR II s.n., h. 1216);samţî]n prin Crişana,în
Maramureş,V Transilvaniei,Bucovina,Moldova,un punctdin Oltenia(ALRII s.n.,5,
1444,1445);
- pronunţareadurăa consoaneir, neinclusăîn grupuriconsonantice(maiales în
pluralulsubstantivelorneutre cu tema în r sau al adjectivelorla f.pl., cu tema în r):
amarţă] în Banat, Crişana,Maramureş,V şi NE Transilvaniei,Bucovina,Moldova,
prinOltenia(ALRII s.n., 1,h. 209);ulcioarţă] în NE Moldovei,prin Oltenia(ALRII
s.n.,4, h. 1037);curţaţtcurţă] 'curea' în N şi E Banatului,Crişana,Maramureş(Iară
V), Transilvania(fărăSE),Bucovina,Moldova,prin Oltenia(ALRII s.n.,4, h. 1172);
- pronunţareadură a lui r în grupulconsonanticstr: strţăţcurătoare în Banat,
N Crişanei, Maramureş, Transilvania(mai puţin partea de SE), Bucovina, NV
Moldovei,prin NV Olteniei(ALR II s.n., 2, h. 412); str[îJg(at) în Banat,Qrişana,
Maramureş,Transilvania(mai puţin colţul dinspre SE), Bucovina, Moldova, V
Olteniei(ALR II s.n., 6, h. 1727;şi în ALRR Trans., 1,h. 84 velarizareadtipă r în
grupul consonanticstr apare în cea mai mare parte a teritoriului,mai puţin părţile
de SE şi CV); strţîţctată) în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(fără SE),
Bucovina,Moldova(maipuţin extremitateasudică),NV Olteniei(ALRII s.n., 1, h.
149;ALR II s.n., 7, h. 1341);
- velarizareadupă grupulconsonanticst, pronunţatdur: blastţăţm, blastţăjmi,
blastţăjmă, (să) blastţăjme în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania,C şi N
Moldovei,Bucovina(ALRII s.n.,7, h. 1881,1882,2046);st[a]rpă în Banat,Crişana,
Maramureş,Transilvania(fărăS-SE,în toatepuncteleîn care s-a înregistrattermenul),
Bucovina(fără un punct din N), Moldova(ALR IVI, h. 142);(foculse) st[îJngeîn
Banat, Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE), Bucovina,Moldova(ALR IIIl,
MN [3880]);
- propagarealui n: genu[n]cheîn Banat, Crişana,Maramureş,Transilvania,
Moldova,Bucovina,prin Oltenia,NE Munteniei,Dobrogea(mai puţin partea de V)
(ALR VI, h. 57); mănuţnjchiîn Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania,Moldova,
Bucovina,prin Oltenia,prin Dobrogea(ALRVI, h. 55); răruţnjchi în Banat,Crişana,
Maramureş,Transilvania(fără SE), Moldova,Bucovina,prin Oltenia,prin Dobrogea
(fărăN) (ALRU1,h. 48);
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h > v în vâr[v):Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE),Bucovina,
jumătateanordicăa Moldovei(ALRM1,h. 47);
- fonetismelexica1izate:bţejşică în Banat, Crişana,Maramureş,Transilvania
(fără SE),Bucovina,Moldova(ALRMl, h. 92); cuţrjă în Banat,Crişana,Maramureş,
Transilvania,Bucovina,prinN-NVMoldovei,prin Olteniaşi V Muntenei(ALRII s.n.,
2, h. 245;ALRII s.n., 7, h. 1931);reţeţpt]în Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania
(Iară SE), Bucovina,prin Moldova(ALRIIIl, h. 111);s[o]pon,s[o]ponimîn Banat,
Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE), Bucovina,Moldova(ALR II s.n., 4, h.
1224;dinNALR-Mold.Bucov.,II, MN,pl. 120,reiesecă.fonetismular caracterizamai
curând aria nord-moldovenească);tuţljbură în Banat, Crişana, Maramureş,
Transilvania(mai puţin câteva puncte din S), Bucovina,Moldova şi, izolat, prin
Oltenia,Muntenia,N Dobrogei(ALRII s.n.,3, h. 834).
O serie de fapte de naturăfoneticădelimiteazăo arie nordicădin care se exclud
(jumătateasud-esticăa Transilvanieişi) treimeasudicăa Moldovei(uneorichiardouă
treimidin S):
- e....e > f fi Islr« în Banat,Crişana,Maramureş,jumătateade N a Transilvaniei,
Bucovina,Moldova(mai puţin S), NV Olteniei(ALR IJl, h. 47); piţe]!« în Banat,
Crişana,Maramureş,N şi V Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei,prin V Olteniei
(ALR III, h. 3); urţejche în Banat, Crişana, Maramureş,N şi V Transilvaniei,
Bucovina,N Moldovei,prin V Olteniei(ALRVI, h. 53; în ALRRTrans.,1,h. 60 şi
XX, deschidereaa fost notatăîn toată Transilvania,mai puţin în SE); NALR-Mold.
Bucov.1 (p. 236, h. "Sunetule în poziţiee") consemneazădeschiderealui e în toată
Bucovinaşi în jumătateade N a Moldovei,precumşi în unelearii izolatedinjumătatea
sudică,undes-auînregistratstadiimaipuţinavansatede deschidere;
- c; urmat de diftongul uă. dţoţuă în Banat, Crişana, Maramureş,
N Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei(ALR II s.n., 6, h. 1778);nfc;]uăîn Banat,
Crişana, Maramureş,Transilvania(fără SE), Bucovina,N Moldovei,prin Oltenia
(ALRII S.n.,6, h. 1641);vţojuă în Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(fărăSE),
Bucovina,N Moldovei,Oltenia(ALR II s.n., 6, h. 1646);p1fC;Juă
în Banat,Crişana,
Maramureş,Transilvania(fărăSE),Bucovina,N Moldovei(ALRII s.n.,7, h 2245);
- t în [iţmblu, [ijmblă în S Banatului,Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina,
prin N Moldovei(ALRII s.n., 7, h. 1902;ALR II s.n., 5, h. 1249;ALR II s.n., 6, h.
1822);[î]ntnt, [f}ntrăîn Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania,Bucovina,prin N
Moldovei(ALRIIs.n., 7,h.1900, 1901;ALRIIs.n.,5,h.1316şi 1353,acoloundenu
s-au dat alţi termeni);[iţrflu în S Banatului,Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina,
prinN Moldovei(ALRIl s.n.,7, h. 1903);
- e după consoană palatală: dege[t'J[e] în Banat, N Crişanei, Maramureş,
Transilvania(fără SE),punctedin Bucovinaşi C Moldovei(ALRVI, h. 50);pie[I'j[e]
în C Crişanei,Maramureş,NE Transilvaniei,un punct din V Bucovinei(ALR 1/1,
h.3);
palatalizareadentale1or:
[d']eget/[â]egetîn Banat,N Crişanei,prinMaramureş,
Transilvania(fără SE), prin Bucovinaşi (izolat)N şi C Moldovei(ALR VI, h. 50);
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[d']in[t'}el[d]in/c'Je în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(rară SE), prin
Bucovina.şi (izolat)N şi C Moldovei(ALR III, h. 29);fraţt'[elfraţc']« în Banat,
Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE), prin Bucovinaşi (izolat, cu stadii de
palatalizaremai puţinavansate)N Moldovei(ALR1/2,h. 159);părtnţt ţelpărinţc']eîn
Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania (fără SE), prin Bucovina şi (izolat)
N Moldovei(ALR 112,h. 151);[n']epot, [n'[epoată în Banat, Crişana,Maramureş,
Transilvania(la N de linia Reghin - Deva), prin Bucovinaşi două puncte din
N Moldovei(ALR112,h. 171, 172;în ALRRTrans.,1,h. XLVn' a fost înregistratîn
jumătateateritoriuluiaflatăla N de liniaAlbaIulia- Târgu-Mureş,precumşi în colţul
dinspreSV); [n'[evastăîn Banat (maipuţin V), Crişana,Maramureş,Transilvania(la
N de liniaReghin- Deva),câtevapuncteprin Bucovina(ALR112,h, 171,270);
- anumite fonetisme lexicalizate: descţuţlţa în N Banatului, Crişana,
Maramureş,Transilvania(fără SE), unele puncte din Bucovina şi NV Moldovei,
izolat în jumătatea de N a Olteniei (cf A. Turculeţ,Câmpulung,p. 4(3); meţrji,
meţr]e în N Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE şi un punct din C)
(ALRII s.n., 7, h. 1933,1934),Bucovinaşi patrupunctediu,NV Moldovei(NALRMold. Bucov., 1, h. 132); tţă]: prin Banat, în Crişana, Maramureş, N şi
V Transilvaniei,N Moldovei,Bucovina(ALR II s.n., 5, h. 1328, 1392, 1433, 1482;
6,1691,1747);
- calcuri după maghiară:văr dulce 'văr primar' Într-un punct din Banat, în
Crişana,prin Maramureş,Transilvania(mai puţinîn S), prin NV Olteniei(ALR I/2,
h. 175;NALR-Mold.Bucov.,II, h. 120,înregistreazăsintagmaÎntr-oarie'compactă
din V Moldovei,precumşi în patrupunctedin Bucovina).
Alte fenomenelasă pe dinafarăCrişana:
- ocurenţafonetismuluiarhaic4: boteaţdjă în SE Banatului,jumătateade E a
Maramureşului,NE Transilvaniei,prin Bucovina (ALR 112,h. 2J3); [cj]i(uâ) în
S Banatului,Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei,NV Olteniei(ALR
II sn 3, h. 761, 762, 763); !4]estre 'zestre' În Banat (fără N), Maramureş,
N Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei,NV Olteniei(ALR112,h. 269);spânţdjur în
Banat (fără N), Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei,NV Olteniei
(ALR U2, h. 216); vise[4] în Banat, Maramureş,NE Transilvaniei,Bucovina,
N Moldovei(şi zona de CE), puncteizolatedin Oltenia(ALR III, h. 73); urfd'[icîn
Banat (fără N), Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei,NV Olteniei
(ALR II S.11.,
5, h. 1453);în ALRR Trans.,1, h. LVII şi LVIII, africataapare într-o
arie destul de compactăîn NE Transilvaniei,în câteva punctegrupateÎn C şi câteva
în SV;în NALR-Mold.Bucov.,I (p. 232,h. "Sunetulc['),sunetulapareînregistratcu
cea mai mare frecvenţăîn Bucovinaşi N Moldovei(mai puţin în NE) şi, în arii mai
puţincompacte,în CE şi S (în poziţiefinală,când are rol morfologic,fonetismuleste
mai rezistent),iar altelenu se producîn Banat:
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- palatalizarealabialelor:p în piept în Crişana,Maramureş,Transilvania(fără
SV),Bucovina,Moldova,Dobrogea,prin E Muntenieişi prin Oltenia(ALRIII, h. 39),
picior în N Crişanei, Maramureş,Transilvania(mai puţin În S-SV), Bucovina,
Moldova,Dobrogea,NE Munteniei,un punctdin NE Olteniei(ALR1/1,h. 55),pipăi
în Maramureş, Transilvania (fără S-SV), Bucovina, Moldova, prin Dobrogea,
NE Munteniei(ALR III, h. 91), scarpin în Maramureş(fără V), Transilvania(fără
S-SV),Bucovina,Moldova,prin Dobrogea,prinNE Munteniei(ALRIII, h. 92);m în
mic în Maramureş,Transilvania(fără S-SV) Bucovina,Moldova, un punct din
N Munteniei (ALR III, h. 61), miros în Crişana (mai puţin V), Maramureş,
Transilvania(fără S-SV), Bucovina, Moldova.N Dobrogei,NE Munteniei (ALR
III, h. 76);fîn .fiere în Maramureş,Transilvania(fără S-SV),Bucovina,Moldova,
Dobrogea(fără S), prin NE Munteniei,prin S Olteniei(ALR III, h. 47); v în visez:
puncte din N Crişanei,Maramureş,Transilvania(rară S-SV), Bucovina,Moldova,
Dobrogea,prin E Munteniei(ALRIII, h. 73);
- velarizareadupă Iabiale:alb[aţţă în douăpuncteîn Crişana(unulîn V, altulîn
N), Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina,jumătateade N a Moldovei(ALR III, h.
111); (se) iub[ăţsc în Crişana, Maramureş,jumătatea de N a Transilvaniei,prin
Bucovina (ALR I12, h. 248), m[ă]rg în Crişana, Maramureş,N Transilvaniei,
Bucovina,prinN Moldovei(ALRII s.n., 7, h. 1933);
- şk', sk' > şt': deţşt'[ide în Crişana, Maramureş,jumătatea de N a
Transilvaniei,Bucovina,un punct din vestul Moldovei,un punct din nordul Olteniei
(ALR II1l, h. 248); [şt']iop în N Banatului,prin Crişana,Maramureş,Transilvania
(fără SE), prin Bucovina, la care se adaugă punctul 542, Tătăruşi, din nordul
Moldovei (ALR 1/1, h. 71); [şt jtopez în N Banatului, Crişana, Maramureş,
Transilvania(fără SE), prin Bucovina,două punctedin NV Moldovei(ALR III, h.
95) (aria este mult restrânsăîn contextulParajştţivă în N Transilvanieişi un punct
din V Moldovei,ALR II s.n., 5, h. 1558);
- fonetisme lexicalizate: cfa]t prin Maramureş, În jumătatea estică a
Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei(şi câtevapunctedin S), prin Oltenia(ALRM
lI/1, h. 12;ALRII s.n.,2, h. 371);puţnjoi în E Crişanei,Maramureş(maipuţino mică
ariedin V),Transilvania(fără SE);Bucovina,N Moldovei(ALRIII, h. 130).
4.1.2.Fapte de ordinmorfologic
vocativul în -ă al numelor proprii feminine în Crişana, Maramureş,
Transilvania(rară SE), prin N şi V Moldovei(ALR II s.n., 5, h. 1545-1547,1550,
1552,1554,1558,1566);
- articolul posesiv (genitival) invariabila în Banat, Crişana, Maramureş,
Transilvania(fărăSE),Bucovina,Moldova(fărăS) (ALRII s.n.,6, h. 1665-1672);
- formeverbaleneiotacizate:ţin în Banat,Crişana(mai puţincâtevapunctedin
E), Maramureş(fără partea de V), Transilvania(rară SE şi două puncte din CV),
Bucovina,jumătateade N a Moldovei,prin NV Olteniei(ALR I/l, h. 106);spun în
i
BDD-A1286 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.237.6.144 (2023-01-09 12:42:05 UTC)

15

STATUTUL
GRAIULUI
DEPEVALEA
SUPERIOARĂ
A S0:MEŞUUJI
MARE
--- ]45

Banat, Crişana (fără N şi E), prin Maramureş,NE şi SV Transilvaniei,Bucovina,
jumătateade N a Moldovei,V Olteniei,un punctdinNE Munteniei,N Dobrogei(ALR
VI, h. 107);
.- forma scurtă a verbului a fi: îs, îi în Banat, Crişana, Maramureş,
Transilvania,Bucovina, Moldova,N Dobrogei(ALR II s.n., 6, h. 1636; ALR Il
s.n., 7, h. 2156, 2157);
- morfemulo al perfectuluicompus,la pers. 3 şi pers. 6: o cîntat, (s-Ia spălat
prin Banat, prin Crişana, în Maramureş,Transilvania(mai puţin NV), Bucovina,
Moldova(ALRII s.n., 7, h. 1997,1998,2001,20(2);
- diferenţiereapers. 3 de pers. 6 la Ind, prez. al unor verbe: duce - duc în
Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania,Moldova(rară S), Oltenia,V Munteniei,
N şi S Dobrogei (ALR II s.n., 7, h. 1919); vede - văd în Banat, Crişana,
Maramureş,Transilvania,Moldova(Iară S), Oltenia,V Munteniei,N şi S Dobrogei
(ALRIl s.n, 7, h. 1912);
- morfemula al viitoruluila pers.3: a cântaÎn Crişana,Maramureş,Transilvania
(IarăS),Bucovina(maiputin
, un punctdin V),Moldova(ALRIls.n,
- 7, h. 2022);
- conjunctivele:să bete în N Banatului,Crişana, Maramureş,Transilvania
(fără SE), Bucovina, Moldova (ALR II s.n., 7, h. 2239); să deie în N Banatului,
Crişana,Maramureş,Transilvania(Iară SE), Bucovina,Moldova(ALR II s.n. 7, h.
2208); să ieie în N Banatului, Crişana, Maramureş, Transilvania (Iară SE),
Bucovina,Moldova (ALR II S,I1.,7, h. 2220); să vreie în N Banatului, Crişana,
Maramureş,Transilvania(fără SE), Bucovina,Moldova(ALR II s.n., 7, h}2187);
să steie în N Banatului, Crişana, Maramureş,Transilvania (Iară SE), Bljcovina,
Moldova(ALRII s.n. 7, h. 2228l9;
,i
- conjunctiveanalogicede tipul să Iese în N Banatului,Crişana,Maramureş,
Transilvania(fărăS), Bucovina,Moldova(ALRII s.n. 7, h. 2043);
- sufixul flexionar -esc la unele verbe de conjugareaa IV-a: simtesc în C şi
N Banatului, Crişana, Maramureş, Transilvania (Iară partea de S), Bucovina,
Moldova(mai puţin zona de S-SE şi un punct din CV) (ALR III, h. 104; ALR II
s.n. 7, h. 1953);tnghiţescîn Crişana,Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina(ALR
1/1,h. 83);
....imperativele:adăl în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(mai puţin
SE), Bucovina,Moldova,un punct din N Dobrogei(ALR II s.n., 7, h. 2090); vină!
în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(Iară colţul dinspre SE), Bucovina,
Moldova(mai puţin S), un punct din N Dobrogei(ALRII s.n., 7, h. 2101);gâcil În
Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania (Iară C), prin Bucovina, prin
NE Moldovei(ALR II s.n., 7, h. 2102);
29Pentrurepartiţia
formelor
refăcute
de conjunctiv
să beie,să deie,să ieie,să steie,vezişi
C.Frâncu,
Conjunctivul
românesc
şiraporturile
luicualtemoduri,
Iaşi,CasaEditorială
"Demiurg",
2000,
p.235(harta
I).
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- pers. 3 şi 6 ale Ind. imperf.sunt omonime:era prin Crişana,în Maramureş,
Transilvania(fără S), prin Bucovina,Moldova,un PUJ1ct
din N Munteniei(ALR II
s.n., 7, h. 2160);
- trecerea analogică a lui a la ă în conjugarea anumitor verbe: Z[ă]s În
N Banatului, S Crişanei, Maramureş, NE Transilvaniei, prin Bucovina şi
N Moldovei (ALR II s.n., 7, h. 1871); îngr[ălş În Banat (Iară E), Crişana,
Maramureş,jumătatea de N a Transilvaniei,Bucovina,jumătatea de N a Moldovei
(ALR II s.n., 7, h. 1873);
- adverbul amu În Crişana, Maramureş,jumătatea de N a Transilvaniei,
Bucovina,N Moldovei(ALRII s.n.,3, h. 780;5, 1489;6, 1721).
4.1.3.Fapte de ordin lexical
- (câinele)bate (la om) 'latră' în Crişana,Maramureş,N şi V Transilvaniei,
Bucovina,N Moldovei (ALR II s.n., 3, h. 667); dobă 'tobă' în Banat (fără S),
Crişana,Maramureş,Transilvania,Bucovina,Moldova(maipuţin S) (ALRII s.n., 4,
h, 962); mai 'ficat' în Crişana, Maramureş,Transilvania(Iară SE), Bucovina,
Moldova(ALR III, h. 46; ALR II s.n., 4, h. 1123);nănaş, nănaşă în N Banatului,
Crişana,Maramureş,Transilvania,Bucovina,jumătateade N a Moldovei(ALR 1/2,
h, 216, 217, 268, 269); a pica 'a cădea' în N Banatului,Crişana, Maramureş,
Transilvania(Iară S), Bucovina,jumătateade N-NV a Moldovei(ALR II S.11.,
5, h.
1350); rărunchi 'rinichi' în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania,Bucovina,
Moldova,prin Oltenia(ALRIII, h. 48); a se sfădi 'a se certa' în Banat,prin Crişana,
E Maramureşului,Transilvania(fără SE), Bucovina,Moldova(ALR II, s.n., 4, h.
970); strune 'coarde (la instrumente muzicale)' în NE Crişanei, Maramureş,
jumătateade N a Transilvaniei,Bucovina,Moldova(ALRII s.n., 5, h. 1280).
4.2.Ariişi subariiîn norduldacoromânei
Acceptândsegmentareanord - sud a dacoromânei,considerămtotuşi că o
delimitarecare ar mergemai în profunzime,ţinândseamade uneletrăsăturimaipuţin
importante cantitativ (implicit şi calitativ), nu poate fi irelevantă (cf. Gheţie,
Dialectologiaistorică,p. 163).Ne raliemopinieiformulatede profesorulA. Turculeţ,
care,în concordanţăcu alţi dialectologi,arată că, în ciudacaracteruluiei indiscutabil,
"aceastăperspectivăglobală nu este [...] suficientăpentru aprofundareacercetării"
(Câmpuiung,p. 441). Astfel,dincolode distincţiaprimarăîntreparticularităţilede tip
nordic şi cele de tip sudic, se poate discuta, în cadrul ariei nordice (mult mai
fragmentatădecât cea sudică),cu evidentebeneficiipentru rigurozitateademersului
(care, pentru a fi exact, trebuie să ajungă la detalii),despre limitareaprogresivăa
particularităţilornordice la anumite "subarii",de importanţădiatopicăşi dialectală
diferită:
a) graiuriletranscarpaticeîn general(Banat,Crişana,Maramureşşi cea mai mare
partea Transilvaniei);

BDD-A1286 © 2004-2006 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.237.6.144 (2023-01-09 12:42:05 UTC)

17

STATIJTUL
GRAIULUI
DEPEVALEA
SUPERIOARĂ
A

MARE

147

b) nordul extrem al dacoromânei(Crişana - eventual numai N Crişanei -,
Maramureşul,N Transilvanieişi Bucovina, la care se adaugă insule în N şi/sau
V Moldovei);
c) graiurilemoldoveneşti;
d) graiuldin Transilvaniade N şi, în sfârşit,
e) graiulnord-est-ardelenesc,
cu infiltraţiiîn Bucovina(şi Tătăruşi Iaşi).Toate
aceste aspecteschiţateaici se vor regăsi în repartiţiastabilităinfra, pc baza hărţilor
ALR şi NALR/ALRR. Este de ia sine înţeles că grupărilerealizateastfel sunt mai
curândrelative,Întrucâtisogloselenu coincidîn mod absolut,ci se prezintăîn forma
LIDor
fascicule(vezi, Între altele, Tratat, p. 757) care delimiteazădiverselevarietăţi
teritorialeale limbii,graniţadintreacesteanefiindniciodatăformată"dintr-osingură
linieprecisăaşa zisăliniede isoglosă,ci dintr-unmănunchi,mai strânssau mai larg,de
linii de isoglosăcare delimiteazăariile mai multor fenomenelinguistice"(Petrovici,
Transilvania,p. 553)30.
Unităţile subordonate ierarhic marii arii nordice care ne vor interesa aici
corespund acelor grupări care includ graiul de pe valea superioară a Someşului
Mare. Dată fiind concentraţiade particularităţitipice absolute care despart aria
nordicăde cea sudică,orice subimpărţirese va face, în mod logic, cu acceptareaca
relevanteşi a particularităţilortipice relative" şi, în orice caz, în baza unor trăsături
mai puţin importantecantitativ.Multe dintre faptele pe care le-am reţinut pentru
această etapă a analizeisunt doar realizăriparticulareale unora dintre fenomenele
discutate supra, sub 4.1. De pildă, pentru palatalizarea labialelor, trăsătură a
grupului dialectal nordic (exclusiv graiurile bănăţene), vom avea în vedere în a
doua etapă a demonstraţieiaria care conservălabiala (alături de elemenţalpalatal
dezvoltatdin iot). Tot astfel, palatalizareadentalelor(enumeratăprintre.trăsăturile
nordice) îmbracă aspecte specifice în nordul extrem al dacoromânei (unde ca
reflexe ale dentalelorîn poziţie prepalatală apar consoanelemuiate t' şi d', spre
deosebire, pe de o parte, de aria africatizantă(Banat, S Crişanei şi Hunedoara,
unele puncte din N Transilvaniei,din Bucovinaşi V Moldovei)şi, pe de altă parte,
de Moldovanordică,undepalatalizareaeste mai puţin avansată)etc.
4.2.1. Trasaturi specificegraiurilor de peste munţi
În baza unora dintre particularităţilesale, graiul de pe valea superioară a
Someşului Mare se subordonează ariei transcarpatice (o serie de fenomene
prelungindu-seîn Bucovina):
- q < oa: subsuţojră în Crişana, Maramureş,Transilvania,două puncte din
Bucovina (ALR III, h. 54); cţoţdă în Crişana, Maramureş,jumătatea de N a
30VezişiB.P.Hasdeu,
Istorialimbei
române,
partea1.Principie
delingvistică,
Bucureşti,
1881,
p.59:,{ 1centrul
fiecărui
dialect
e pronunţat,
hotarele
suntechivoce
[subl.
DT.
1Nudoara celorabsolute
(înterminologia
luiI.Gheţie;
vezisupra,nota12).
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Tansilvanieişi un punctdin Bucovina(ALRIII, h. 10);d[9]re în N Banatului,Crişana,
Maramureş,Transilvania(fără câtevapuncte din SE şi SV), un punct din Bucovina
(ALRIII, h. 139;ALR III, h. l39); mjojşă în Crişana,Maramureş,Transilvania(prin
S ) apareintercalatcu (!a),un punct din Bucovina(ALRII2,h. 212;ALRRTrans.,II,
h. x.,XIII,înregistreazăsunetulc;în toată Transilvania,mai puţintreimeasudică,unde
apare izolat);nep[ojtă în Crişana,Maramureş,Transilvania(mai puţin colţuldinspre
SE), un punct din Bucovina (ALR 1/2, h. 172); r[9]tă în Crişana, Maramureş,
Transilvania(fărăSE)(ALRII s.n.,3, h. 805);
- trecerealui a protonicla ă, fenomencare, în conformitatecu hărţileALR, ar
părea că afecteazădoar graiuriletranscarpatice:d[ă]tor prin Banat,prin Crişana(mai
ales în N), Maramureş,jumătatea de N a Transilvaniei,un punct din N Moldovei
(ALR II S.11.,
4, h. 1006);pţăjpuci în Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(fără
câteva puncte din SE şi SV) (ALR II s.n., 4, h. 1190);pţăjrade în Banat, Crişana,
prin Maramureş,Transilvania(ALR II s.n., 4, h. 959); tţăţbac în Maramureş,S şi
E Transilvaniei(peste tot unde s-a înregistratermenul)(ALR II s.n., 4, h. 1145);
totuşi, NALR-Mold. Bucov., voI. II, înregistrează a>a în S şi, sporadic, În
E Moldovei, precum şi în puncte izolate din Bucovina: c[ăjpac (h. 188) în
SE Moldovei,cu infiltraţiispre centru;s[ă]ltea (h. 199)prin S Moldovei,un punct
din V Moldoveişi izolatîn Bucovina;
- închiderea lui ă protonic": s[iţnătos în C şi E Banatului, E Crişanei,
Maramureş,Transilvania(la N de liniaReghin- Deva)(ALRIII, h. l32);
- reducereagrupului consonanticstr la st: noţst], vo[stj în Banat (fără S),
Crişana,Maramureş,jumătateaTransilvanieide la nord de liniaReghin-- Deva),prin
N Olteniei(ALRII s.n., 5, h. 1382;6, 1596,1669-1972);
- lungireavocaleloraccentuateşi aspectulcântat,emfatical vorbirii(Tratat, p.
358,Frăţilă,Contribuţii,p. 106etc.);
-- fonetismelexicalizate:a[k/]e,ti,să a[k']eţe în Banat, Crişana,Maramureş,
Transilvania,un punctdin Bucovina(ALRII s.n., 7, h. 1868;ALRII s.n., 7, h. 2042);
burţeajnă, burţejne în Maramureş,Transilvania(mai ales NE şi SV); cr[e]p în N
Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania(fără SE), câtevapuncte din Bucovina
(ALRII s.n., 7, h. 1855,] 856);d[u]rmiîn Banat,Crişana(cu excepţiaunui punctdin
C), Maramureş,Transilvania(fără SE),prinNV Olteniei(ALRII s.n., 2, h. 548;ALR
II s.n., 7, h. 2(14);plţujmâni prinE Banatului,S Crişanei,prin Maramureş,NE şi SV
Transilvaniei,un punct prin C Moldovei(ALRMII s.n., 3, h. 941; ALR II, sn 4, h.
1122);surţujpa în N Banatului,Maramureş,prin eentrulTransilvaniei,prin V şi S
Olteniei,izolatprinBucovina(cf.A. Turculeţ,Câmpulung,p. 406;în ALRIIII, h. 257,
fonetismulesteînregistratdoardoarîn NE Transilvaniei);
32Fenomen
despre
careG.Istrate
şiA Turculeţ
(Bistriţa-Năsăud,
p.197)
afirmă
cănuseîntâlneşte
în
graiurile
moldoveneşti.
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- substantivede alte genuridecâtcorespondentele
lor din graiurilemunteneştişi
moldoveneşti:cafei(n.)în Crişana,Maramureş,Transilvania(fără S) (ALRII s.n.,4, h.
1132);slugă (m.),ca În limbaveche,Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(ALRII
S.11.,
3, h. 882);
- formeanalogicede plural:belţiprin Banat,Crişana(mai puţin zona centrală),
prin Maramureş(acolounde s-a înregistrattermenul),N Transilvaniei,un punct din
V Bucovinei (ALR II s.n., 3, h. 830); pălmi în Banat, Crişana, Maramureş,
Transilvania,tU1punct din V Bucovinei(ALR II sn 5, h. ]408; în ALR II/l, MN
[2171], forma este înregistratăîn Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania,două
punctedin V Bucovinei,un punctdinN Oltenieişi un punctdin S Munteniei);
pluralulIn -telauă al substantivelorneutreterminateîn -eu, -ău": copârşauă
(ALR I/2, h. 297), fedeauă (ALRR-Mar.,2, h. 304) în Crişana,Maramureş,
N Transilvaniei,un punctdin Bucovina;
- negaţiasimplăcu nici:nici mi-efoameîn Crişana,Maramureş,N Transilvaniei
(şi un punctdin S) (ALRII s.n., 6, h. 1847);
- formelesincopatede indicativşi conjunctivprezent:usc, uşti,să uşteîn Banat,
Crişana,Maramureş,Transilvania,unelepunctedinNV Oltenieişi din Bucovina(ALR
Il s.n.,7, h. 2197,2198,2200,2201);
-- conjugareafără sufixf1exionar:lucru (pers. 1) în Banat,Crişana,Maramureş,
Transilvania,punctedin Bucovina(ALRII s.n.,7, h. 1904);
- căderea prefixuluiîn- la anumite verbe:puşc 'împuşc' în Banat, Cr,i,şana,
Maramureş,Transilvania(fărăS),izolatîn V Bucovinei(ALRII s.n.,7, h. 1866,2°9-°);
- conjunctive analogice de tipul să îngreşe în N Banatului, N CriŞanei,
Maramureş,prin N şi E Transilvaniei,un punctdin Bucovina(ALRII s.n.,7,. 2044);
- imperativul
feri Iîn E Banatului,Crişana,Maramureş,prin N şi S Transilvaniei,
unelepunctedin Bucovina(ALRII s.n.,7, h. 2111);
_.la formeleverbalecompuse,forma"feminină"a participiului:amfost cântată
în Crişana,Maramureş,prin N Transilvaniei(ALRII s.n., 7, h. 2017);săfi cântată,să
.fivăzutăprin Crişana,Maramureş,N Trasilvaniei(ALRII s.n.,7, h. 2070);aşfi văzută
prinCrişana,punctedin Maramureşşi N Transilvaniei(ALRII s.n.,7, h. 2081);
- calcuridupă germană:jumătate la patru 'trei şi jumătate' în Banat, Crişana,
Maramureş,Transilvania(fără S),prinBucovina(ALRII s.n., 3, h. 758); vinars'ţuică'
în E Crişanei,Transilvania(fărăcâtevapuncteîn S şi în NV) (ALRII s.n., 4, h. 1130);
Transilvanieide N şi Maramureşului
le estecomună:
- prepoziţiaa 'la, după': (merg)a apă (ALRII, s.n., 6, h. 1818),(se întind)a
soare în E Maramureşului,
NE Transilvaniei(ALRII s.n.,3, h. 785).
33V.Arvinte
(Terminaţia
deplural-auăa unorsubstantive
neutre,
în SCL,X,nr.2, 1959)
estede
părerecă ,prezenţa
pluralelor
de tipulpârauă,ilauă,hârdauă
în graiulromânesc
nord-vestic
constituie
o
trăsătură
morfologică
remarcabilă
aacestuia
[...],lafeldeimportantă
caşiforma
deCOIJiUlll-1Îv
cuşî"(p.227).
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Lexeme specifice graiurilor transcarpatice: afundă 'adâncă' în Banat,
Crişana, Maramureş,Transilvania(ALR II s.n., 3, h. 837); ajun 'post negru' în
Banat, izolat prin Crişana, Maramureş, prin Transilvania, un punct din
V Bucovinei, prin Oltenia şi prin Muntenia (ALR IIIl, h. 194); beteaglbetegos
'bolnav' în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(fără SV şi câteva puncte din
S, la N de Sibiu); bumbi 'cercei' în N Crişanei,Maramureş,N Transilvaniei(ALR
Il s.n., 4, h. 120]); mă cânt (după mort) 'plâng' prin Banat (cu excepţia părţii de
S), E Maramureşului,Transilvania(rară SE) (ALR1/2,h. 294) (cf copilulse cântă:
numaijumătatea de N a Transilvaniei,ALR 112,h. 231); ciurdă 'cireadă' în Banat,
Crişana, Maramureş, Transilvania (ALR II s.n., 2, h. 319); copârşău în
N Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania(ALRI/2, h. 297)Jedeu 'capac' în
Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(rară S) (ALR II s.n., 2, h. 304);feşteşte
'vopseşte' în Crişana, Maramureş,Transilvania(rară S) (ALR II s.n., 2, h. 5(6);
furcuţă 'furculiţă' în N Crişanei, Maramureş,Transilvania(ALR II s.n., 4, h.
1(48); gută 'apoplexie' În N Banatului,Crişana, Maramureş,Transilvania,unele
puncte din Bucovina (ALR I/l, h. 128); hetică 'oftică' În Banat, Crişana,
Maramureş,Transilvania(rară SE) (ALR III, h. 122); lavor 'lighean' prin Banat
(în general în N), Crişana, Maramureş,Transilvania(rară S) (ALR III], h. 292);
motor 'maşină' în Banat, prin Crişana (mai ales în E), Maramureş,Transilvania
(fără S), prin Bucovina(ALR II s.n., 3, h. 862);păcurar 'cioban' în Banat, Crişana,
Maramureş, Transilvania (rară S) (ALR II s.n., 2, h. 394); parade în Banat,
Crişana, Transilvania (ALR II s.n., 4, h. 959); piaţ 'piaţă' în Banat, Crişana,
Maramureş,Transilvania(fără S), un punct din V Bucovinei(ALR Il s.n., 3, h.
904); poticarăş 'farmacist' prin Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania (ALR
IIII, h. 112);raf'şină' În N Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania,un punct
din Bucovina(ALR Il s.n., 2, h. 339); răţept 'reţetă' în Banat, Crişana,Maramureş,
Transilvania,un punct din V Bucovinei,un punct din N Olteniei (ALR lIll, h.
111); sărsamuri 'unelte' în Banat, Maramureş,Transilvania(mai ales NE şi SV)
(ALRII s.n., l , h, 17);sclepţ'muscă-de-cai'prin Banat,S Crişanei,E Maramureşului,
NE Transilvaniei,prin V Bucovinei(ALR il s.n., 3, h. 753); stavă 'herghelie' în
N Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania(mai puţin un punct din S) (ALR II
s.n., 2, h. 320); şlaier 'voal' În S Banatului,prin Crişana,E şi V Maramureşului,
Transilvania(fărăcâtevapunctedin V, C şi S), prin Bucovina(ALRIII1, h. 160);tină
'noroi' în Crişana,Maramureş,Transilvania(ALRII s.n., 4, h. 1220);tîmaţ 'cerdac,
pridvor' în Banat, Crişana, Maramureş,Transilvania(rară SE) (ALR IIIl, h. 234);
ţărmure 'mal' prin Banat,Crişana,Maramureş,Transilvania(mai puţinprin S) (ALR
II s.n., 3, h. 824);ţâp 'arunc' În E Banatului,Crişana,Maramureş,Transilvania(fără
S), un punct din V Bucovinei(ALRII s.n., 3, h. 855);vidără 'găleată' în N Crişanei,
Maramureş,N Trasilvaniei(ALRII s.n.,4, h. 1040)etc.
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4.2.2. Trăsăturispecificetreimiinordicea dacoromânei
(Crişana, Maramureş, N Transilvaniei,Bucovina)
Treimea nordică a Dacoromaniei,în care graiul de pe valea superioară a
SomeşuluiMare se includegeograficşi lingvistic,se caracterizeazăprin:
palatalizareadentalelort şi dîn stadiulde t', d':fra[t']e în Crişana(fără S),
Maramureş,Transilvania(maipuţin S-SE şi câteva insule,prin N, unde se produce
africatizarea),prin Bucovina,un punct din V Moldovei,la care se adaugă punctul
542. Tătăruşi (ALR 112,h. 159;în ALRR Trans., 1, h. XLII; II, h. 221, reflexult'
este notat în jumătatea teritoriuluide la N de linia Alba Iulia - Târgu-Mureş,cu
două.insule în C şi CN, precum şi una în SV, unde palatala se africatizează);
[d'[inţt']« în Crişana (fără S), Maramureş,N Transilvaniei,prin Bucovina, prin
N Moldovei(ALR 111,h. 29; în ALRR Trans., I, h. 91 şi XLIV, t' şi d' apar în
jumătatea aflată la N de linia Alba Iulia - Târgu-Mureş,cu două insuleîn C şi una
În SV, unde palatalelese africatizează);
- palatalizarea bilabialei m în stadiul mn'<.(om) [mn'Ţic in Maramureş,
jumătateade N a Transilvaniei,două puncte din Bucovinaşi un punct din Moldova
(542. Tătăruşi) (ALR III, h. 61; în ALRR Trans., 1, h. 81 şi XXXV, labiala apare
păstrată,alăturide sunetulpalatal,în N şi NV teritoriului);[mn'[ire, [mn'ŢireasăIn
N Crişanei,Maramureş,Transilvaniade N, prin Bucovina, un punct din Moldova
(542. Tătăruşi) (ALR f/2, h. 256, 257; în ALRR Trans., 1, h. XXVI, II, h. 275,
reflexul mn' al bilabialei sonore este înregistrat în N şi NV tetJtoriului;NALRMold. Bucov. 1, h. 48, înregistreazămn' în V Bucovinei,înc6ntinuitate cu aria
nord-estardelenească,Într-oarie situată la V de Suceava,precumşi, izolat,în două
puncte din N Bucovineişi din S Bucovinei);[mn']iros în NICrişanei,Maramureş,
Transilvania(la N de linia Reghin -- Deva),prin Bucovina(in jurul oraşuluiSiret),
un punct din Moldova(542. Tătăruşi)(ALR III, h. 77); în NALR-Mold.Bucov. 1
(p. 234, h. .Palatalizarea lui m"), s-au înregistrat stadii de palatalizarea lui m la
mn' în toată Bucovina,precum şi în unele puncte din V extrem al Moldovei (cu
diferenţesubstanţialeîn funcţiede context);
- reducerea grupului consonantic nd la n: cântâţn], stâţn] în E şi
S Maramureşului,N şi SV Transilvaniei,două punctedin Bucovina(ALRII s.n., 7,
h. 2144); tăi]n], apropii]n], sperii[n] în E Maramureşului,N şi SV Transilvaniei,
prin Bucovina (ALR II s.n., 7, h. 2146); gâ/n]eşti prin Maramureş, în
NV Transilvaniei(ALR II s.n., 6, h. 1690)şi două puncte din Bucovina(NALRMold. Bucov.);bucurâţnju-mă în E Crişanei,NE şi S Transilvanieişi două puncte
din S şi E Maramureşului:(ALRII, s.n., 7, h. 2146);
- fonetismelexicalizate:aţi] 'ani' în Apuseni,Maramureş,NE Transilvaniei,
Bucovina(NALR-Mold.Bucov.[1544];ALRR-Mar.,h. 650);ruţmţpe în N Crişanei,
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Maramureş,N Transilvaniei,izolatprin Bucovina(ALRIl s.n., 7, h. 1921);zvâ[r] în
N Crişanei,E Maramureşului,
NE Transilvaniei(şi douăpunctedin V) (ALRIII, h. 94;
în ALR 1111,h. 66 apareîn E Maramureşuluişi, izolat,prin N şi S Transilvaniei),în
Bucovinaşi un punctdinNV Moldovei(cf.A. Turculeţ,Câmpulung,p. 406);
pluralul vechi mânuri în Maramureş,jumătatea de N a Transilvaniei,prin
Bucovina(punctegrupateîn preajmaoraşuluiSiret)(ALR III, h. 49);
- opoziţia de plural la substantivelefeminine-ie/-i scurt: unghfj 'unghii' în
Crişana, V Maramureşului,NE Transilvaniei (izolat, şi prin S), prin Bucovina
(ALRIIl, h. 52);
- sufixul diminutival-uc(ti/4: Ionucă în NE Transilvaniei,prin Maramureş
(ALR II s.n., 5, h. 1511);Păvăluc în Transilvania(în specialprin N), Maramureş
(ALR II s.n., 5, h. 1518);Ştefănucîn Maramureş,N Transilvaniei(şi un punct din
S), Bucovina, puncte din N Moldovei (ALR II s.n., 5, h. 1538); Anucă în
Maramureş,N Transilvaniei,prin Bucovina(ALRIl s.n., 5, h. 1547);
păstrarea formei etimologicede ind. prez. pers. 3 (el) şti în N Crişanei,
Maramureş,Transilvania(la N de linia Reghin- Deva),Bucovina(ALRII s.n., 5,
h. 1400;7, 1956);
construcţiiinfinitivalefrecvente.";
- lexeme specifice:cocoş (cucoş) 'cucui' în Crişana,Maramureş,jumătatea
de N a Transilvanieişi un punct din S, prin Bucovina(ALR I/l, h. 6); în ALRR
Trans., I, h. 8 şi 1,termenuleste înregistratcompactîn N, NE -- mai puţin o arie din
E, unde s-a notat cocoloş - şi NV Transilvaniei- cu excepţia unei zone din
V extrem, unde s-a notat corn; gâltan 'beregată' în Maramureş,N Transilvaniei,
Bucovina(mai ales în zona oraşului Siret) (ALR II], h. 38); gemănări 'gemeni' în
Maramureş(maipuţin V), NE Transilvaniei,prin Bucovina(în jurul oraşuluiSiret)
(ALR I/2, h. 210); mădăresc 'alint' în Maramureş,N Transilvaniei,câteva puncte
prin Bucovina (ALR I/2, h. 236); mătrici 'varice' în Maramureş,N Transilvaniei,
Bucovina(ALRIII, h. 126);(dă) obiele'fulguieşte'prinMaramureş,NE Transilvaniei
şi un punctdin Apuseni,V Bucovinei(ALRII s.n., 3, h. 799);ochesc'fac cu ochiul'în
Maramureş,N Transilvaniei(untriunghicu vârfulîn jos ajungîndpânăîn apropierede
Cluj), prin Bucovina(ALR III, h. 76); păioară 'pânză fină' în E Maramureşului,
NE Transilvaniei,douăpunctedin Bucovina(ALR112,h. 296);scociorăşte'scurmă'în
N Crişanei,prin Maramureş,N Transilvaniei,Bucovina(ALRII s.n.,2, h. 369);ţepenit
'amorţit' în Maramureş,N Transilvaniei,douăpunctedin Bucovina(ALRIII, h. 150);
uncheş'unchi' în E Maramureşului,N-NE Transilvaniei(plus două puncte din S, În
apropierede Sibiu),izolatprinBucovina(ALR112,h. 165).
34Vezi1.Faiciuc,
Derivate
cusufixul
diminutival
-ucînMaramureş,
în Cl.,XVII,11T.
1, 1972,
p. 100,106-107.
35Pentruaria construcţiilor
cu infinitivul,
veziMagdalena
Vulpe,Repartiţia
geografică
a
construcţiilor
cuirfinitivul
şicuconjunctivul
înlimbaromână,
înFD,vol.V,1963,
p.123-155.
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4.2.3. Trăsături de tip moldovenesc
Între graiul de pe valea superioară a Someşului Mare şi graiurile
moldoveneştiexistă o serie de continuităţi:
- fricativizarea africatelor prepalatale c, g în stadiul S, i (în sunetul i,
descendenţiilui g + e, i latin se confundăcu descendenţiilui i + 0, u latin):piţsjor
'picior' În Transilvaniade NE (un triunghicu vârfulÎnjos, ajungândpână la NE de
Cluj), prin Bucovina, în Moldova (rară S) (ALR IIl, h. 55); sprâri[sjeană în
Bucovina,C şi N Moldovei,Transilvaniade NE (ALR III, h, 21; in ALRR Trans.
1,h. 58, c se fricativizeazăla s în două arii: o arie în Transilvaniade N, definindun
triunghi cu vârful în jos, care merge până la N de Alba Iulia, şi una în SV; vezi şi
NALR-Mold.Bucov.I, h. 29, de unde reiese că s apareîn Moldova- mai puţin S şi
SV, în câteva puncte din C şi N - şi prin Bucovina,unde t face arie compactă în
V, mai puţin V extrem); [i]ene în Bucovina, C şi N Moldovei,Transilvaniade
NE (ALR 1/1,h. 20; în ALRR Trans. 1, h. 57, i apare Într-obandă diagonală care
traverseazăTransilvaniade la NE la SV; vezi şi NALR f'101d.Bucov. h. 28, unde i
este înregistratîn Moldova- cu excepţiazonei de S-SV şi a unor insuleîn N - şi în
Bucovina,unde apare intercalatcu g, mai cu seamăspre V, mai puţin V extrem);
- palatalizarealabiodentalelorf, v înainte de iot la S, i: [sjere 'fiere' În C şi
N Moldovei,Bucovina(cu câteva insule în care apare h'), NE Transilvaniei(ALR
II1, h. 47; în ALRR Trans., 1, h. 149 şi XXXVII,aria lui .§defineşteun.triunghi cu
vârful în jos, care ajunge până la NV de Alba Iulia); [sjen în Moldva (rară S),
prin Bucovina,Transilvania(rară partea de V şi S) (ALR II S.11.,
7, h/.137); [sjin,
[sjină În jumătatea de N a Moldovei,Bucovina (unde apare în alternanţă cu h'),
Transilvania(un triunghi cu vârful în jos, care ajunge până la N.de Sibiu) (ALR
I/2, h. 218, 219; în ALRR Trans., 1, h. XXXVIIIşi II, h, 262, i este înregistrat în
treimea nord-estică a Transilvaniei, aria fricativei ajungând până la NV de
Alba Iulia);[ijin prin Moldova,prin Bucovina,N Transilvaniei(ALR II s.n. 6, h.
1641);[i!isez în C şi N Moldovei,Bucovina (mai puţin câteva puncte, cu s', y),
N Transilvaniei(un triunghi răsturnat,cu vârful la NE de Deva) (ALR IIl, h. 73; în
ALRR-Trans.,1, b. XXXIX; II, h. 188, fricativa este notată Într-o treime din
teritoriulTransilvaniei,definindun triunghicu vârful la NE de Alba Iulia); /ijiu în
Transilvania(mai puţin S şi V), prin Bucovina şi Moldova (rară S) (ALR I/2, h.
282; în ALRR Trans., 1, h. XL; II, h, 284, aria lui i este mai largă în Transilvania
de NE şi traversează tot teritoriul transcarpatic spre V-SV, într-o fâşie ce se
îngustează progresiv, ajungând cu vârful la N de Alba Iulia; din NALR-Mold,
Bucov.1,p. 233, h. .Palatalizarealui!" .Palatalizarealui v", reiese că stadiileS, i
caracterizeazăMoldova- mai puţin treimea sudică - şi apar, discontinuu,şi prin
Bucovina);
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- lexemecomune(dateca specificesubdialectuluimodovenesc"):ciolan 'os' în
NE Transilvaniei,Bucovina,N Moldovei(ALRIl s.n., 2, h. 326;ALRIIIl, h. 89, 90);
cori 'pojar' în Moldova,Bucovina,NE Transilvaniei,un punct din N Munteniei,un
punct din N Dobrogei(ALR IIl, h. 115);pântece 'burtă' În Moldova(mai puţin S,
unde apare punctual), Bucovina, jumătatea de N a Transilvaniei,puncte din
NE Munteniei(ALRIII, h. 42; ALRRTrans.,1, 146şi XVIînregistreazătermenulîn
toată jumătatea de N a Transilvaniei,mai puţin o arie nord-vestică,unde apare
metateza:pâncete);ciobote'cizme' în NE Transilvaniei,Bucovina,Moldova(ALRII
s.n., 4, h. 1194);ţintirim(fin,tirim)'cimitir' în jumătateade N a Moldovei,Bucovina,
Transilvania(fărăS), cu prelungiriîn E Maramureşului
(ALRI12,h. 301)etc.
La acestefaptede limbă,G. Istrateşi A. Turculeţadaugăînchidereavocalelorde
aperturămedieă şi e, aflateîn poziţiefinală.Aşa cum am mai precizat,cercetătorii
ieşeniopereazăo segmentarea graiuluistudiat,distingândîntre estul extremal ariei
(LuneaIlvci),unde fenomenuleste mai frecvent,şi restulteritoriului,unde închiderea
vocaleloreşi ă se înregistreazăcu totulsporadic".
4.2.4.Trăsăturiale graiului din NE Transilvaniei
_.africatizareaoclusivelorpalatalc k', g', care trec în c, g: genunţc] în SV şi
NE Transilvaniei (un triunghi răsturnat, cu vârful spre Cluj), unele puncte din
Bucovina,un punct din Moldova (542. Tătăruşi) (ALR III, h. 57; ALRR-Mar.,L
h. 117); îngenunţc]et 'îngenuncheat' în NE Transilvaniei, un punct din
V Bucovinei(ALR II s.n., 7, h. 2134);priveţg] în SV şi NE Transilvaniei,puncte
prin Bucovina(în jurul oraşuluiSiret), un punct din Moldova(542. Tătăruşi)(ALR
1/2, h. 295); răţăjită 'răchită' în NE Transilvaniei,prin SV Transilvaniei(ALR Il
S.11.,
3, h. 627); unţâjeş în NE şi SV Transilvaniei,puncteprin Bucovina(în jurul
oraşului Siret) (ALR 1/2,h. 165); ureţc]« 'ureche' în SV şi N Transilvaniei,unele
puncte din Bucovina (grupate pe lângă oraşul Siret), un punct din Moldova (542.
Tătărusi)(ALR1/1,h. 53; ALRR Trans., I, h. 60 şi XLVIII,înregistreazăafricata c
în NE Transilvaniei,Într-un triunghi care coboară la S de Cluj; în NALR-Mold.
Bucov., 1, MN [136], c apare în două arii: una în V Bucovinei,una la V de
Suceava, precum şi într-un punct din partea de CE a Moldovei); în[g}it în
NE Transilvaniei, izolat prin Bucovina (în zona oraşului Siret), un punct din
Moldova(542. Tătăruşi)(ALR1/1,h. 83); unjg]te 'unghie' în NE Transilvaniei,un
punct la S de Cluj, prin Bucovina(în zona oraşuluiSiret),precumşi în punctul 542.
Tătăruşi(judeţulIaşi) (ALRIII, h. 52; în ALRRTrans.,1,h. L şi II, h. 169,g a fost
notat în NE Transilvaniei,într-o arie care se prelungeştepână la S de Cluj; în
36Petrovici,
SDT,p.39;Todoran,
Repartiţia,
p. 19-20.
37.Fenomenul
aparerarîn graiuldinZagra[...] şimultmaifrecvent
în texteledinLuneaIlvei"
(lstrate
- Turculet,
Bistriţa-Năsăud,
p. 196).
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NALR-Mold.Bucov.,1,h. 84,g esteînregistratîn V Bucovinei,Într-oarie, de la V de
Suceava,aflatăîn continuitatecu NE Transilvaniei,precumşi în alte două punctedin
N Bucovinei);
- africatizareaoclusivelordentale palatalizate(t', d' trec în ă, g): fraţc]« în
partea de CN a Transilvaniei, un punct din Bucovina şi două puncte din
V Moldovei (cu stadii intermediarede africatizare)(ALR V2, h. 159; în ALRR
Trans.. 1,h. XLII; II, h. 22], e defineştedouă mici insule,în eşi CN); !PJin[c]eîn
trei puncte în Transilvania, situate intre Cluj şi Reghin, un punct din
N Transilvaniei,un punct din Bucovinaşi două puncte din V Moldovei(cu stadii
intermediarede africatizare)(ALR 1/1, h. 29; in ALRR Trans., 1, h. 91 şi XLIV,
africateleau fost notate în două insule din C şi una în SV; În NALR-Mold.Bucov.,
1, h. 52, africateleapar Într-oarie compactăsituată la V de Suceava,precum şi, în
stadiiintermediare,prin V Moldoveişi, izolat,în CE);
- palatalizareaoclusivelorbilabialeorale p, b la stadiul de pc, b/ (labiala se
conservă, excepţie făcând situaţia în care aceasta apare în poziţie de disimilare):
o[pcţinci în NE Transilvaniei şi un punct din CV (unde s-a notat un sunet
intermediarÎntre e şi t') (ALR II s.n., 4, h. 1186);[pc]icir'în NE Transilvaniei(şi
prin SV), puncte din Bucovina(în zona oraşuluiSiret),un PU11ct
din Moldova(542.
Tătăruşi)(ALR 111,h. 55; în NALR-Mold.Bucov.,1, h. 85, pc apare În două arii
izolate, una în V Bucovinei, aflată în contact cu cea a graiului de pe valea
superioarăa SomeşuluiMare, cealaltă situată la NV de oraşul Suceava,precum şi
Într-unpunct din N); [pcjele în NE Transilvaniei,puncte din Bucovina-jgrupateîn
jurul oraşului Siret), un punct din Moldova (542. Tătăruşi) (ALRIIl, h. 3: în
ALRR Trans., 1, h. il6 şi XXXI acest stadiu al palatalizăniibjlabialei este
înregistrat în NE Transilvaniei,definindo arie care se extinde pânăla S de Cluj,
precum şi Într-o zonă central-vestică,situată la N de Hunedoara;distribuţia lui pc
reiese şi din NALR-Mold. Bucov., 1, MN [275]: prin V Bucovinei, la V de
Suceava, un punct din N Bucovinei şi punctul 555. Tătăruşi, unde apare în
alternanţă cu forme nepalatalizate); [pe]er în NE Transilvaniei, puncte din
Bucovina(în jurul oraşului Siret), un punct din Moldova(542. Tătăruşi)(ALRV2,
h. 286); [pâţersic în NE Transilvaniei (ALR II s.n., 1, h. 210); [cţipăi în
NE Transilvaniei, puncte din Bucovina (ALR VI, h. 91); sţpâţinare în
NE Transilvaniei,puncte din Bucovina, un punct din Moldova (542. Tătăruşi)
(ALRI/l, h. 40); «[păjin 'măceş' în NE Transilvaniei(ALR II s.n., 3, h. 630); (mă)
scarţpâţin în SV şi NE Transilvaniei,prin Bucovina(trei puncte În zona oraşului
Siret), un punct din Moldova (542. Tătăruşi) (ALR IIl, h, 92); susţpcjin în
NE Transilvaniei,puncte din Bucovina (în jurul oraşului Siret), un punct din
Moldova(542. Tătăruşi) (ALR 1/1,h. 85): [pâţişc în NE Transilvaniei,puncte din
Bucovina(în jurul oraşuluiSiret),un punct din Moldova(542. Tătăruşi)(ALRI/l,
h. 93); slaţbg] în NE Transilvaniei,unelepunctedin Bucovina(ALRIII, h. 63; din
NALR-Mold.Bucov., 1, h. 47, reiese că bg apare în Bucovina,la V de Suceavaşi
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în două în puncte din partea de N, precum şi în punctul 555. Tătăruşi, din
Moldova);ştir[bg] în NE Transilvaniei,câteva puncte din Bucovina (grupate în
apropiereaoraşuluiSiret),un punct din Moldova(542.Tătăruşi)(ALR IIl, h. 69L;în
ALRR Trans., 1, h. 99 şi XXXIV, acest reflex al bilabialei este notat în
NE Transilvaniei,ajungândpână la S de Cluj);
-- n în: lea[n]găn în NE Transilvaniei,un punet Bucovina(ALR 1/2,h. 238);
fa[njsule în E Maramureşului,NE Transilvaniei,V Bucovinei(ALR II s.n., 4, h.
1096);ni[n]gel în NE Transilvaniei,două puncte din Bucovma(ALR1/1],h. 51; în
ALRR Trans., 1, h. 118 şi XIII, fonetismul este înregistrat în NE Transilvaniei,
precumşi într-o arie centrală,situatăla NE de Alba Iulia);
- palatalizarea lateralei lichide 1: [l'[imbă în NE Transilvaniei, Într-un
triunghial cărui vârf coboarăpână la S de Cluj (ALRRTrans.,1,h. XLVI);
- grupul consonantic ps evoluează la pţ: tăţpţţâie, pedeţpţţât în
NE Transilvaniei(ALRII s.n., 4, h. 997),pedea!Pţ!ă, liţpţţăsc;
- singularulanalogicpum în NE Transilvaniei(ALRII1l, MN [2J69]);
.- lexeme specifice: ardău 'paznic' în NE Transilvaniei(ALR II s.n., 3, h.
903); băiată 'copilă' în NE Transilvaniei,un punct din Bucovina(ALRI/2, h. 190:
vezi şi NALR-Mold.Bucov., II, h. 124, unde termenul nu apare deloc); buhaş
'molid' în NE Transilvaniei (ALR II s.n., 3, h. 623); bujală 'zăpuşeală' în
NE Transilvaniei(ALR II s.n., 5, h. 1502);(merge)căţel, de-a căţeii 'de-a buşilea.'
în NE Transilvaniei,un punct din S Maramureşului(ALR I/2, h. 240); căpăluim
'prăşim' în NE Transilvaniei, un punct în Apuseni (ALR II s.n., 1, h. 100);
cliposesc 'rnoţăiesc' în NE Transilvaniei(ALR l/I, h. 75); miritei 'însurăţei' în
N Transilvaniei, prin E Maramureşului(ALR I/2, h. 258): paisăc 'buboi' în
NE Transilvaniei(ALR 1/2,h. 4185);papă 'urdori' în NE Transilvaniei(ALR I/1,
h. 15; ALRR Trans., 1, h. 54 şi VIII);piruiesc "piuie" în NE Transilvaniei(ALRII
s.n., 2, h. 373); poamă "mărul lui Adam" În NE Transilvaniei(ALR I/l, h. 37; în
NALR-Mold. Bucov., h. 62, termenul a fost notat Într-un singur punct din
V Bucovinei);racateţ 'brotac' în NE Transilvaniei(ALR II s.n., 3, h. 732); şpur
'copil din flori' în NE Transilvaniei,prin E Bucovinei(ALR 1/2, h. 211), vandăl
'albie' în NE Transilvaniei (ALR II s.n., 4, h, 1223), vintrisel 'vintre' în
NE Transilvaniei(ALRIIIl, h. 61)etc.
4.3. Graiuldepe valeasuperioarăa SomeşuluiMare
Înainte de a stabili statutulgraiuluide pe valea superioarăa SomeşuluiMare
în cadrul dacoromânei,se impuneo minimădiscuţieîn legăturăcu trăsăturilede tip
moldovenesc(analizatesupra,4.2.3),careau fostconsiderate,de-alungultimpului,tot
atitea fapteşi mărturiiîn sprijinulsubordonăriigraiuluidin nordulTransilvanieifaţăde
grupul dialectal moldovenesc(vezi irfra, a), precum şi în legătură cu relevanţa
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trăsăturilorcare caracterizeazăgraiul din NE Transilvaniei(vezi 4.2.4) şi cu graniţele
acestuia(veziinfra,b).
a) Nu este deloc în intenţia noastră să respingem,pe linia lui D. Şandru
tEnquetes, p. 179-·180),convergenţeledintre graiurile moldoveneştişi cele nordardeleneşti. Cercetătorul de la Laboratoire de phonetique experimentale din
Bucureştinu avea la dispoziţie,la data apariţiei studiuluisău, hărţile ALR (şi cu
atât mai puţin volumele din seria NALRIALRR), care atestă că majoritatea
trăsăturilor reţinute de el ca fiind caracteristice pentru graiurile transilvănene,
respectivpentru cele moldoveneştidepăşesccu mult, în stânga şi În dreapta, linia
Carpaţilor.Pe de altă parte, încadrareagraiuluide pe valea superioarăa Someşului
Mare în aria moldoveneascăîn baza unor trăsături fonetice,eventualfonologice",
care nu sunt privite în contextul general al faptelor de ordin lingvistic şi
sociolingvistic pe care le evidenţiază cercetarea de teren, poate conduce la
concluziiforţate".
Faptele comune ariei nord-est ardeneleşti şi celei moldoveneşti sunt o
realitate,Însă ele sunt, în parte, relativizatede o serie de aspectede ordin diacronic
(preeminenţaanumitorfenomeneîn graiurileadeleneştide'N), precum şi de unele
elementeţinând de dimensiuneadîatopică(şi ne referimaici la ariile foarte extinse
ale unor fenomeneconsideratea fi caracteristicetipului dialectalmoldovenesc):
- aria de răspândirea fonetismelor.f, i « â, g), cea mai largă dintre ariile
fenomenelor moldoveneşti, depăşeşte cu mult "frontierele" subdialectului
menţionat,isofone!e.§,i delimitândo zonă ce cuprinde,alături de Moldova,a mare
parte din jumătatea nordică a Transilvanieipropriu-zise,precum şi Ţar<lţHaţegului
şi Banatul (aceasta dacă acceptăm, asemenea lui E. Petrovici'" şi El11/Vasiliu",
similitudineafonetică şi identitatea fonologicădintre cele două seni ' de fricative
alveolopalatale).Să notăm de asemenea că, în graiul de pe valea superioară a
SomeşuluiMare, fricativizareanu este generală, în sensul că ea tiu afectează: a)
africatele aflate în poziţie de asimilare, ca, de exemplu, în ajenun[c}:
NE Transilvaniei,un punct din N şi unul din V Bucovinei (ALR I1l, h. 57; în
NALR-Mold.Bucov., 1, h. 86, g apare conservat şi în V Bucovinei şi în unele
puncte aflate la V şi NV de Suceava);[gjun!g! 'junghi' (conformNALR-Mold.
38Cumprocedează,
deexemplu,
Em.Vasiliu,
înFonologia
istorică,
p. 190.
39În acestsens,A Turculeţ
tCâmpulung,
p. 337)aratăcăo asemenea
încadrate
purşi simplu
"contrazice
simţul
lingvistic
alvorbitorilor
moldoveni
şiardeleni".
40Careremarca
apropierea
dintrefricativele
palatale
moldoveneşti
S,i şi corespondentele
lor
bănăţene:
Jn Moldova
şiBanat,înloculafricatei
sepronunţă
o fricativă
apropiată
deş,darcuunputernic
timbru
palatal
(întranscriere
fonetică
s)"şi"înMoldova,
Bucovina
şiestulArdealului,
înloculafricatei
se
rosteşte
o fricativă
apropiată
dej, daravândunputernic
timbru
palatal,
întranscrierea
fonetică
i: Aceeaşi
fricativă
[subl,
11.]
seaudeşiinBanatşisud-vestul
Ardealului"
(Petrovici,
SDT,p.42,43).
41înFonologia
istorică,
p. 178,179,Em.Vasiliu
vorbeşte
chiardeo identitate
fonologică
perfectă
a
consoanelor
îndiscuţie:
,,[...] distincţia
[s- s],[7.- Z.]nuareniciosemnificaţie
lanivelfonologic",
chiardacă
aceste
fricative
"suntdiferite
carealizare
fonetică
înraport
cudouăariidialectale
[Banat
şiMoldova,
n.n.r
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Bucov., 1,h. 72, g apare conservatîn V şi NV Bucovinei,precumşi în precumşi în
trei puncteaflate la N de Suceava,precumşi în punctul555. Tătăruşi)şi b) africatele
din neologisme,spre deosebirede aria rnodovenească,
unde fenomenuleste mult mai
consecvent (faptul că din sistemul fonetic al majorităţiigraiurilor moldoveneşti
africateleC,g lipsescar puteaconstituio explicaţie).În plus,în registrulpublicformal,
vorbitorii(mai cu seamă cei mai instruiţi),evită fricativelepalatale,simţindu-leca
stridente;
- în privinta fenomenuluide palatalizarea labiodentaleloravând ca reflex
fricativele palatale S, i, unii lingvişti, printre care G. Ivănescu", I. Gheţie43şi
V. Ţâra44sunt de părere că acesta ar fi mai vechiîn Transilvaniadecâtîn Moldova.
Suntem,se pare,în prezenţaunui fenomencare fie s-a petrecutparalelşi independent
în cele douăarii dialectale,fie s-a extinsdinsprenordulTransilvanieispreMoldova;
închidereavocalelore şi ă în poziţiefinalănu esteun procesatât de consecvent
şi nici pe departe atât de avansat ca în aria moldovenească(printre variantele
înregistrate,majoritaresunt aceleaintermediare,careau fost consemnatede ALR şi în
Maramureş:?, i. în vremece Crişanacunoaştechiarstadiimai avansatede închidere).
Mai mult, închidereavocalelorde aperturămedie aflate în poziţie finală are loc În
primul rând în cuvinteneaccentuateîn frază, ceea ce face ca respectivelevocale să
apară ca mediane,iar Închidereavocalelorîn poziţiemedianăeste un fenomende şi
mai largărăspândiredecâtÎnchidereavocalelorîn poziţiefinală;
- cât priveşteelementelelexicalecomune,ariaunoradintreele tţintirim,pântece,
cori, omăt)cuprindeşi Maramureşulsau măcaro parte.a acestuia,fără ca faptul să fi
constituitvreodată un argumentpentru contestareastatutuluisău de arie dialectală
independentă.Apoi, cuvântulţintirim este de originemaghiară« magh. ctnteremş,
aşadarîn mod logic mai vechi în Transilvania,direcţiapropagăriifenomenuluifiind,
după toateprobabilităţile,de la vest spre est. Chiardacă avemîn vederelexemeledin
acestgrai care suntcomunecu Moldovaşi nu se regăsescîn altegraiuri ardeleneşti,nu
suntemde părerecă am fi îndreptăţiţisă inglobămunitateaÎn chestiune,pe baza acestui
criteriu,în aria dialectalămoldovenească.
Coocurenţele
respectivepot fi rezultatulunor
42Înopinia
Iingvistului
ieşean,
fenomenul
avutînvedere
estecaracteristic
"dialectului"
adelenesc
de
aici,apariţia
luiînMoldova
datorându-se
migraţii.lor
ardeleneşti:
,,[...) acestfaptnusemaigăseşte
petoată
ariadialectului,
dare şiînafaralui,şitrebuie
săadmitem,
şiîncazulacesta,
căaltădatăfenomenul
a avut
locpeoariecompactă,
căa fostdusÎnafarăprinmigraţii"
(Ivănescu,
R, p.42).Vezişiidem,
Problemele
capitale,
p. 170--171,
undeautorul
aratăcăfenomenul
estecaracteristic
"dialt-etului"
ardelenesc,
dinzona
transcarpatică
propagându-se
ÎnMoldova.
43Fărăsă vorbească
explicit
depreeminenţa
fenomenului
în Transilvania,
1.Gheţie
(Dialectologia
istorică,
p.86-87)
aduce
îndiscuţie
oseriedeatestări
carearsusţine
căpalatalizarea
luijmstadiul
8,respectiva
luivînstadiul
dei a avutlocmaiîntâiînzonadenord-est
a Transilvaniei;
confuzia
dintre
fiicativele
,Y,
i rezultate
dinpalatalizarea
labiodentalelor
şiaceleaşi
sunete
rezultate
dinpierderea
elementului
oclusiv
alafricatelor
C,g a
generat
apariţia
launmoment
data unorforme
hipercorecte,
ilustrate
îndocumente
deepocă:
,.,sil
cii(=săfii;
UnnenilMureş,
c.1650)"
sau"Gicavanul
(=Vicovanul;
*Harghita,
c.1730)".
4Tolînfavoarea
anteriorităţii
fenomenului
înariaardelenească
denord-est
sepronunţă
şiV.Ţâra(Şieu,
p.8),caresemnalează
grafiile
hipercorecte
NagyCsilipes
[=Filipaşul
Mare)
sauCsile[=Filea]
- toponime
în
grafie
maghiară
-, careaparîndouădocumente
ardeleneşti
delaînceputul
secolului
alXVIII-lea.
I
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influenţereciproce(sensuliradieriifiind adesea foarte dificil de stabilit),al surselor
comunede împrumut(în care caz adoptareaunuianumittermenîn douăarii diferiteeste
rezultatull.ill?revoluţii paralele şi independente)sau al migraţiilor ardeleneşti în
Moldova", In sfârşit, deşi criteriul lexical nu poate fi luat în considerare ca
reprezentativ,ar putea fi avute în vedereşi lexemeleale căror isoglosedelimitează
net Moldova de Transilvania(în unele situaţii, arhaisme de origine latină, dar în
specialcuvintede originegermanăsau maghiară)(vezisupra, 4.2.1)etc.
b) De-a lungultimpului,faptelede limbă care au reţinut atenţia specialiştilor
ca fiind caracteristice graiului nord-est-ardelenesc au fost în primul rând
africatizareamediopalatalelorşi palatalizareabilabialelorp, b în stadiulpc, i«:
însă la o examinarea limitelor acestor fenomenese observă că ele nu pot intra în
categoriatrăsăturilortipice absolute, din momentce se regăsesc,în aceeaşi formă,
în SV Transilvaniei,în Bucovina şi în cel puţin un punct din Moldova (Tătăruşi).
Mai mult, ele nu pot fi reţinute nici măcar ca trăsături tipice relative ale
Transilvaniei de NE, întrucât aria africatizantă nord-ardeleneascăformează un
continuumcu vestul extremal Bucovinei,unde s-au notat consecventpc, bg < p, b
şi C,g < k', g'. Faptul că în vestul Bucovineifonetismelemenţionatesunt infiltraţii
dinspre aria ardelenească învecinată nu schimbă cu ninîic datele problemei, în
sincronie:astfel, dacă acceptămexistenţagraiuluidin Transilvaniade NE, va trebui
să "mutăm" "frontiera" idiomului menţionat" (a cărui denumire devine astfel
improprie)mai la est, în aşa fel Încât ea să cuprindăşi aria din vestul Bucovineicu
care se află în continuitate.Operândaceastă corecţie,trăsăturile reţinute ca fiind
tipice pentru graiul nord-est-ardelenescdevin cu adevărat tipice"(deşi doar
"relative"),iar fenomenelede coocurenţănotate la V de Suceava şi la/N de oraşul
Siret, precum şi la Tătăruşi (jud. Iaşi) sunt, după toate probabilităţjle,rezultatul
unormigraţiiardeleneşti".
'
4.3.1.Observaţiide ordin lingvistic
Aşa cum precizamşi supra (4.2), suntemde acord că orice analiză exactă a
situaţieiprezente a dacoromâneitrebuie să porneascăde la distincţiaprimară între
graiurile de tip nordic şi cele de tip sudic, întrucât cele mai multe (şi cele mai
45Vezimonografia
dedicată
subiectului
de1.-11.
Birleanu,
Emigrări
ardeleneşti
la estdeCarpaţi.
Consecinţe
lingvistice,
Iaşi,Editura
Sedcom
Libris,1998.
40Vezi,Inprincipal,
Ţâra,Nord-estul
Transilvaniei,
p. 352-353;
referindu-se
la acestefaptede
limbă,profesorul
timişorean
le numeşte"particularităţi
fundamentale"
ale graiuluidin nord-estul
Transilvaniei.
47Care,înconsecinţă,
nusepoateoprila.coroana
Carpaţilor
Orientali",
limitaesticăa graiului
aşa
cuma fosteatrasată
deV.Ţâra(Nord-estul
Transilvaniei,
p.353).
48Înlegătură
cucareveziIvănescu
(ILR,p.36):,,[...1dacăacestefenomene
[c,gproveniţi
dinr, d/
saudink',g', n.n.]segăsesc
şiînMoldova
pealocuri,
eleseexplică
aicinumaicaaduseprinmigraţii
din
Ardeal[subl,
n.[",Fenomenul,
considerat
deCi.Ivănescu
unuldintrecelemaiimportante
pentruarianordestardelenească,
unde.altădată[...] a avuto arieunitară,
existentă
numaiacolo"(ibidem,
p. 41),apare
astăzi,
înariiizolate,
şiInunelezonedinMoldova
nordică
şidinBucovina,
aspectexplicabil
prinaceeacă
,,inalteregiuni.
ela fostdusprinmigraţii";
vezişip.547,cf.passim.
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importante)dintre trăsăturiledialectaleactualesusţin o asemeneadelimitare.Totuşi,
distincţianord - sud se impunesă fie detaliată,demarcându-seastfel (aşa cum am
procedat mai sus), unităţile subordonateierarhic marii arii nordice. Prin această
operaţiede subcategorizarese contureazăo serie de subariicare se încrucişeazăşi se
suprapun (parţial); fapt care ne interesează cu preponderenţă, intersectarea
principalelormănunchiuride isoglosedefineşteo zonă nord-estardeleneascăîn cea
mai mare parte coineidentăcu arealul graiuluide pe valea superioarăa Someşului
Mare, care se dovedeşteastfel a ocupa un loc privilegiatîntre graiurilenordiceprin
aceea că reprezintăo placă turnantăîntre diferiteidiomuriavându-şiariile de o parte
şi de alta a Carpaţilor.Astfel, semnificativpentru statutul graiului de pe valea
superioarăa SomeşuluiMare este, în opinia noastră,tocmai faptul că, prin anumite
trăsăturiale sale, el .rnerge" cu graiurilede peste munţi, prin altele, se ataşeazăariei
moldoveneşti,altele îl includ în aria nordului extrem al dacoromâneişi, în sfârşit,
altele îl ataşează graiului nord-est ardelenesc.Important este să nu absolutizăm
niciunadintregrupurilede trăsăturiastfel delimitate,pentrucă specificitateagraiului
de care ne ocupăm rezidă În simultaneitateaataşării lui la arii diferite şi, astfel, in
caracterul său de grai de tranziţie Între Moldova şi Bucovina,pe de o parte, şi
Transilvaniaşi Maramureş,pe de altă parte. Concomitent"cu calitateasa de grai de
tranziţie, idiomulde pe valea superioarăa SomeşuluiMare trebuie definit ca parte
componentă a grupului dialectal ardelenesc, mai exact a graiului din
NE Transilvaniei,aşa cum a fost el delimitatde V. Ţâra50,cu uneleprecizărinecesare
în legătură cu limiteleacestui grai şi cu particularităţileacestuia(pentru care vezi
supra, 4.2.4 şi 4.3b).
Atribuirea statutului de arie de tranziţie unui grai precum cel de pe valea
superioarăa SomeşuluiMare apare ca un fapt mai plauzibilşi mai puţin paradoxal
decât ataşarea aceleiaşi etichete unei arii precum Transilvaniapropriu-zisă,mai
extinsă chiar decât unele dintre subdialecteledelimitatede şcoala dialectologicăde
la Cluj. Aspectul foarte fragmentat al ariei ardeleneşti (care a constituit şi
principalul motiv al contestării statutului ei de arie independentă În cadrul
Dacoromaniei)nu mai arc relevanţă absolutăîn condiţiileîn care, la o examinare
riguroasă a trăsăturilor fiecărui subdialectîn parte, putem observa că nu rareori
acestea sunt fărâmiţate,în cadrulfiecăreiunităţi conturându-sedouă sau mai multe
graiuri, fără îndoială, mai slab caracterizate,dar de bună seamă mai omogene.
Astfel, aşa cum remarca G. Ivănescu, pentru o descriere riguroasă, detaliată a
configuraţieidialectuluidacoromân,este necesar să avem în vedere posibilitatea
Împărţirii acestui dialect în graiuri, care vor reprezenta arii mai închegate decât
subdialectele,oferindposibilitateaunei analizecomplete".
49Despre
dublulstatutalunoridiomuri,
carepotfi simultan
graiuri
desinestătătoare
şigraiuri
de
tranziţie,
a vorbit
pentru
primadată,lanoi,G.Ivănescu
(vezisupra,secţiunea
2).
soŢâra,Nord-estul
Transilvaniei.
Vezişisupra,notele
24şi68.
51G.Ivănescu
propune
astfeldouăzeci
degraiuri
şi,pentrupatemitatea
ideii,trimitela1.Iordan,
care,revenind
asupra
uneipăreriformulate
anterior
(vezisupra,secţiunea
1 şinota10),arătacă"grai
urile
dacoromâne
nusepotclasifica
în patru,cincisauşasedialecte,
ci într-unnumărcumultmaimarede
dialecte,
deordinul
zecilor"
(Ivănescu,
ILR,p.44-45şinota1,p.45).
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4.3.2.Observaţiide ordinsociolingvistic
Esteun fapt demonstrat prin orientareagrupurilorumanecătreanumitecentre
administrative(care sunt de obiceişi centrede iradiere socio-culturală'"),
împărţirea
administrativ-teritorială
are o certăinfluenţăîn conturareaşi consolidarea
ariilorlingvistice,
Dinspreacestecentrese propagăspre zoneleînvecinateinovaţiilelingvisticeŞItot ele
asigurăşi coerenţafaptelorde limbădintr-unanumitteritoriu,Rolulde factorde coeziune
pentruzona de care ne ocupăma fost îndeplinitîn trecutulmai îndepărtatde Năsăud,
centrulregirnentului
degraniţă(înfiinţatla 1762);satelede pe valeaSomeşuluis-auorientat
şi dupădesfiinţarea
.milităriei"spreaceastăariefocală,Năsăudulpăstrându-şi
şi în prezent
statutulde centrueconomicşi (maiales)culturalal zonei,
Dacă admitemexistenţaunei solidarităţiregionaleconsolidateprin graiul local
(cf Puşcariu, LR p. 311) şi, în directă legătură cu aceasta, a unei conştiinţea
apartenenţeilingvisticea vorbitorilor(veziV. Rusu,Reflecţiidesprestructuradialectală
a dacoromânei,În SCL, XX, nr. 2, 1969,p. 220, şi Ţâra,Nord-estulTransilvaniei,p.
348),s-arimpuneca, în stabilireaconfiguraţiei
dialectalea unei regiuni,să ţinemcont şi
de aceste date care se pot dovedi relevante(vezi Marilena,Tiugan, Graniţe şi arii
subiective,în Tratat,p. 36--38).1 s-arputeareproşametodeiamintitecaracterulsubiectiv
al oricăreiinformaţiiobţinuteastfel;factorulpsihicjoacă aici,într-adevăr,un rol decisiv,
dar, dacă se poateîntâmplaca graniţelesubiectivesă nu coincidăcu cele obiective,nu
putemtotuşi consideraa priori că aceastaeste regulagenerală,Pe de altă parte, ar fi
interesantde urmăritÎn ce măsurăorientareaexplicităspre o anumităarie dialecta1ăşi
convingerea.
de a facepartedinaceastaîi determinărealmentepe locutorisă se "alinieze"
la normadialectalăa arieila carese raportează,acestfaptcontribuind,ÎntimpjlaÎntărirea
coeziuniilingvisticea zonei.În toate punctelede anchetă,răspunsurilesbiecţilor la
întrebăriledirecteprivindaria lingvisticădin care fac parteau fost aceleaşi(remarcabilă
unanimitate'):toţi au afirmatcă vorbescardeleneşteşi că sunt năsăudeni.În plus,atunci
cândnăsăudeniiajungîn Bucovina(chiarla o distanţăfoartemică de !"limita"esticăa
graiului,la târg în Vatra Domei,de exemplu),ei sunt îndată recunoscuţica vorbind
"altfel" şi etichetaţiea "ardeleni","de pe Ilve", "iluani","ilveni","de pe Someş",
"someşeni",.năsăudeni'etc.
Semnificativăeste, din aceastăperspectivă,şi varietateade limbăliterarăla care
recurg vorbitoriiinstruiţiîn situaţii mai oficiale sau în comunicareacu outsideri:
--_.
------,-----52În Tratat(p, 140-141)
searatăcă,,[.,,]oraşecaNăsăud,
Bistriţa,
Sibiu,Braşov,
Bacău,Iaşi,
Suceava,
Craiova
etc,aufostcentre
deiradiere
[subl,a.]socio-culturale,
înjurulcăroras-auformat
unităţi
etnografice
şi lingvistice
(spreexemplu,
ţinuturilor
Năsăud,
Bistriţa,
Sălaj,Mărginimea
Sibiului
etc,le
corespund,
peplanlingvistic,
ariidialectale)".
Existenţa
inTransilvania
a unorcentredefocalizare
caresă
coaguleze
înjurullorgraiurile
dinregiune
(semnalată,
pentru
teritoriul
limbiifranceze,
şideJ Gillieron,
pe
bazadatelor
dinALF)a fostcontestată
deS,Puşcariu
(Graiul
dinTransilvania,
p,398-403),
carevorbeşte,
înconsecinţă,
despre
absenţa
unui"dialect"
specific
ÎnTransilvania:
.Niciunul
dintreoraşele
Transilvaniei
n-aconstituit
pentruromâni
unputernic
centrude atracţie,
niciSibiul,
cetatesaxonă,
niciClujul,
cetate
ungurească;
dimpotrivă,
românii
dinTransilvania
augravitat
intotdeauna
sprecompatrioţii
lordedincolo
demunţi[subl.
a]"(vezişisupra,nota3),
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modelul"înalt" la care se raporteazăaceastăcategoriede vorbitorieste standardulcu
"coloratură"ardelenească.
*
Ţinând seama de aspectele expuse supra, graiul de pe valea superioarăa
SomeşuluiMare ne apareca prezentândun dublustatut:acelade grai de tranziţieîntre
graiurile moldoveneştişi cele transcarpatice(ca arie delimitatăprin intersectarea
liniilorde isoglosăale principalelorsubariinordicecare îl includ)şi acela de varietate
subordonatăierarhicgraiuluidin Transilvaniade NE, a cărui arie a suferito necesară
redefinire.
ABREVIERI
BffiUOORAFICE
ALRI

Atlasullingvistic
român,parteaT,vol.1,Părţilecorpului
omenesc
şi
boalele
lui,deSeverPop,Cluj,1938;vol.II,Familia.
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botezul.
copilăria,
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Toute
analyse
exacte
delasituation
presente
dudacoroumain
doitsefonder
surladistinction
primaire
entrelesparlers
detypenordique
etlesparlers
detypemeridional,
carlaplupart
(etlespluaimportants)
des
traitsdialectaux
actuels
soutiennent
unetelledemarcation,
Toujours
est-ilqueladistinction
Nord- Suddoit
etredetaillee,
avecunedelimitation
desunitessubordonnees
hierarchiquement
itlagrandee nordique,
Par
cetteoperation
decategorisarion
oua defini
touteuneseriedesub-aires
quis'entrecroisennet
sesuperposent
(partiellement);
l'intersection
desprincipaux
faisceaux
d'isoglosses
determine
unezonetran,"ylvaine
denordestquiCOincide
demaniere
quasi-parfaite
ill'aireduparler
delaValee
SUpCrieure
deSomeşuJ
Mare,quinous
app<'Uu'it
parlasuitecomme
ayantuneplaceprivilegiee
Ixmni
lesparler.>
nordiques
patcequ'iln.."P!i:sente
une
plaquetoumante
elltrelesdiffe:rentes
idiomes
i.lueesd\mepartet de l'mllredesKarpates.
Ce quiest
significatif,
de cepointde vue,pomle statutduparIeI'
dela ValeeSuperieure
de Someşul
Mareestla
simultancite
desesattachcs
ildesairesdiffe:rentes
el,parcela,SOH
caractere
deparlerdetransilion
entrela
Moldavie
ella Bucovine,
d'lmepart,et leMaramureş
etlaTransylvanie,
d'autrepart.SimuJtaneruent
il ce
caractere
deparlerdetransitioll,
l'idiome
delaVallee
Sllperieme
deSomeşul
Maredoitetredefinicomme
partiecomposante
dugroLlpc
dialectal
transylvaiu,
li savOIT
duparlerdunord-est
dela Transylvfu-rie,
avec
ccrtains
pnxisio!1S
pomcequiestdeslimites
deceparler
etdesesparticularites.
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str.Codrescu,
nr.2
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