SCRI(RE). "ŞCRIE(RE)"
ŞTEFANGIOSU
1. în limba română În general şi Iu graiuriIe populare În special, numeroase verbe aparţin Ia două sau chiar la trei conjugări (găti-găla,părea-pore,
adauqe-odăuqi-odăucaetc.). Printre acestea din.iurmă, care alcătuiesc Însă o
categoric mai restrînsă decît cea dintîi, se numără şi a scrie- a scria -a sai.
Avem a face deci cu "forme de conjugaremixtă" cum le numeşteIorgu Iordan1
sau C11verbe "a inîinitif hesitant" cum se exprimă Alf Lombards,
Am studiat într-un alt articol formele de conjugarea 1 ale acestui verb".
Ne vom ocupa acum de cele de conjugarea a IV-a, mai puţin numeroase,atît
la dacoromănicît şi la aromâni.Aceştiadin urmă cunoscşi alt verb, de origine
grecească,yrăpsesCll,care I-a concurat pc scriu, uneori iniluentindu-i formele,
alteori chiar înloeuindu-l-.Dialectele mcglenoromânşi ÎsLrOr0l11
{in au pentru
"a scrie" pisăies;respectiv pisci, împrumufnrirdin bulgară (poate şi din maccdoneană) sau creată. Aşadar aceste două dialecte llUpot intra aici iuţd.iscuţ.ie.
Participiu] scrii "scris" de' la istrorornăni şi substantivul scritllri'i;înt, cum
observa Arthur Byhan, Împrumuturi din italiană". Tot:la istrorornăni Hichard
S ârhusemnalează, de curînd, scrie, de eonjugareaa III-a: "No'na.n-ă ştiut
scrie, Il-a ştiut piSr!j"il.Cum arătam şi in articolul mai sus arnintit., scrie pare
a fi reţinut de informator de Ia ianchetatorii dacoromâni ai grhÎurilo!"istror-omâne,iar nu un martor al unei vechi arii".Bineinţeles,nu putem exclude eii
şi meglenorornăniişi istroromânii vor fi cunoscut, cîndva, lat. scribere.
1 Vezib'n Iordan,Formedeconjiuiare
mixtăin limbaromână..
B1FR, 1935.
2 AULomba
rd, Lenerherrnttn
ain,Etudemarpholoqique,
II. LUIH!,
1\Jfi5,]J.117.Pentru
schimbările
deconjugare,
vezişi TratatdedialeClologie
românească,
"Scrisul
HOl1lânesW',
Craiova,
1984,p. 178(capitolredactat.de TonIonică),223(Paul Lăzărescn).
261(Viotorela
Neagop),
304-305(D. Urltescu),375(M.Marinşi B. Martncscu)
; Th. Capldan,jiromdnii,Dialectul
Studiu
Iinqoistic,
Imprimeria
Naţională,
Bucuresti,
1932,p,
432..şi438. literară",
3 VeziŞtefanGiosu,Scria(re)
.scrietre
)", in "Anuarde
lingvistică
A. Lin.qvisticâ,
tomulXXXI,1986--1987,
p. 243-2614 VeziTachePapahngl,
Diciioriarul
dialectului
arotnăn,General
şi etimolcoic,
editiaa Ia
augmentată,
EdituraAcademiei.
Bucureşti.
1974,s. v. yrăpsescll.
fiVezi!
rthur
Byhall,lsfrol'wniinisches
Gloosar,
InVI,
"Jallresbericht
manischc
Sprache
(Humănisches
Seminar)
zu Leipzig".
1899,p. 341. InstifllfsfUrru6 HichardSârbll,Texteis(roromânc
şi glosar,Tipografia
Univel'sîtiitii
din Timişoara,
Tirllişoara,
1987,p. 11O.
7 ŞtefanGiosu,ari. cit., p, 244,nota8.
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ŞTEFAN
orostr

Pentru studiul lui a seri am folosith. ]937 Scriem;scrieti,h. 2125 A scrie
din ALR II, 8.11,.
val. VII (corespondenteleacestorase găsescî'n'ALHM,II, s.n.,
voI. IV, anume, h. 1509,1(41), h. 97:\Scriu (inel.prez. 1--6) din NALH-Oltenia,
V8,materialul, încă nepublicat, cules de anchetatori pentru celelalte aflase lingvisticeregionaleeu întrebările 1666 Scriu (ind. prez, 1-6),1670 Nu scrie!(impcrat. neg. 2-5), apoi Iişalecare au stat la baza redactării cuvîntului Il scriedin
DLR (Serie nouă)şi care cuprind şi alte informaţiidecît celedin Iascicularespectivă publicată din acest mare dicţionar al Iim.hiinoastre", De asemenea, am
folosit, pentru dialectul arornân, informaţiile primite de la Ioan Cutova şi N.
Saramandu, acesta din urmă efectuînd anchete directe la arornâni în 24 de
localităţi din Dobrogea, Grycia.şi, Iugoslavia1o•
2. Ne propunem să arătăm mai întîi ce spun cercetătorii despre răspîndirea lui a seri. Ceicare au discutat mipelarg trecerea lui a scriela conjugarea
a IV-a sînt de părere că a seri
un muntenism : H. Tiktin, Iorgu Iordan,
Alf Lornbard şi, întrucîtva, Ion Ghetie, Mai înainte Însă şi Iosif Popovici II
considerase ea atare, mai precis ca o particularitate ee apare la Bucuresti»,
I'I. Tiktin predz:ea:z;ă
căscri,$eriin, seriţi sînt forme "munteneşti 1110derne".Niciunulînsădinr;xempleledate's. v. scrie, extrase din texte, nu.ilustrează vreo formă de.conjugarea,a IVa12.
După Iorgu.Iordan verbul în diseuţiec.sună, după cum se ştie, a seri în
vorbirea celor.maimllIţimllllteni,care-lîntrebumtează aşa şiIn scris"şi ,;ehiar
compusele luisCJ;iejap'ar cu.forme după eonjug. IV : descrim...• 'ar desert-o....
alnscrL." 13••Autorul.precizeazăcă seri,.suim; scriti din "lilnba vorbită În MUl1tel].ia,"au Întrat;î.nHmba literară "unde graţie influenţei puternice a lui Tudor
Arghezi,e.areleîntrebuinl;eazărcgulat,tind să.serăsplndească tot mai mult".
Iorgu Iordan mai precizeazăeă."variantaîn i apare şi prin Moldova"14.şi,
după
ee. notează forma scriţ ,dll;ltr-o.poezie populară din Corni-Fălciu», adaugă:
"de altfel cred că-aşa-spunromânii Iuculţide pretutindeni"J5.
Şi Alf Lomhard consideuă dseri, serim, scrii: sînt forme "employees
aujound'h.uien Muntenie..rnalgreJes protestations desorihoepistes"17.
8.Aceast.ă
hartăcpprindc,
de fapt, prillllo.tele
ei.marginale,
răspunsurile
privindto.ate
formele
dela a.s.cTie
cerlltedeîntrebările
dinchestionar,
inclusiv
deciceareferitoare
la imperativ,
carepe noi ne intcresează
aiciÎI!moddeosebit.
9 Dicţidrlllnillihlbii
rOl1uînc(DLB).
Serienouă,tomulX,parle;]a lI-a,literaS,Editlll"3
Ae3elemiei
,Bllcureşti,
J H.86.
10
Pentru
mate.rialulpu51a
dispoziţie,
adresăll)
şi .aicituturorcercetătorilm
cel.emaivii
....."....,-,
11VeziIosifPopovici,
Dialeetele
nmnlweşi pi1durene
dinregiunea
Hlll7edaarei,
în volumul
săuScrieriliflguiti.ce,
ediţieîngrijită.,
studiuintrqQuct.ly
şi i,udirceIe
MariaPurdela
..Sitaruşi
Livia·Vasilut,ă,.
EdituriI"Facla",.Timişoara,
1\)]\),p. 172,unde.citim:«scria.în
locde scrie,in
Bllcureşti
seri"a saTlr/'",
Arti.colul
mnintiL
Q.apăf1lt
primadatăI.n190["
12FLTiktin,Jiwniiaisr;h-dcutsches
W6rlerbllch,
Bukarest,
1H12,s, v..
p. 1
col.2.
13IorguIordan,.Limba.română.
actuală.O gramalică.
a "greşelilor",
Institutulde Arte
Grafice
Alexandru
A"ŢercI;;,
,Mîrzescn,
Irişi,194:l,p.130.
H IorguIord"n,Fqrmefk cunjugare
mirlă În.limbaromână,p,
15Exemplul
îI citeazădinGraiulnoslru,
r, p. 4\l7,
16IoriţnIordan,lua, cit.,.1'.12"1.
17AHLombard,
op.cit.,.II,.p. 7,19.
ProbahIl
autorulareÎnWderecele.afirmate
de,.Sextil
Puşcarinşi TeodorA, N,mm.desprea seri,în11l(lreplar
şi vocabular
ortografic,
ediţiaa treia,
revăzutăşi complet"tă,
:t';dit,lll"a
"Carlear{omânască'.
Bucureşti,
19..tfl;lacare
ne vomreferi
şi mai departe.
Amaminti, treacăt,şi protestulfilologului
bucovinean
Vasile.
B\lrlăÎmpotriva
formei
{1seridin'Versul
"o{vorbi\-i,
saiţi româneşte"al
lui George
Sion,VIYfŞ
llrnintitintr"odiscuţici
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SCRJ(nt;;)
"SCltIE
(RE)"
Ion Ghetie insistă asupra faptului că.în epoca unificăriiromânei literare,
şi anume,ÎJJperioadade d.upă 181, norma literară respinge, uneori, forme
munteneşti ea seri, ([lIpe'".Cevamai departe au torul se referă din nou la "feIlO11lfnel,crnuI1teJ;1q
ti pe care)imha Iiterarăle respinge,cum sînt, de exemplu,
coprinde,a seri, sau i uiulor't-».Elm ai pdaugă că a serie.cunoscut,de asemenea,
în Muntenia, "este concurat
seri ahia după 1.800"20.
Autorul adaugă Însă
că forme.le.scrirn,scri/i etc., "socotite îndeobşte drept muntcneşti" -- şi-I citfază PQ.H,.Tiktin- "au fost notate de A,LBîn Munteniaşi într-o bună parte
a ÎVIoJdovei(ALH
II. mat. necart., ches.t.nr. 4828, <1829)"21.
Vom adăuga aici şi numele IuiRadu Sp. Popescu care nu mai precizează
că 3Illavea .a face cu lIn muntenisrn,ciarată că "din i\LH II, s.. .n., voI. VII,
h.2 125reiese că acest verb este de cop.iug.IV (a seri) În Munteniaşi Moldova,
de conjug. III (a serie) îneca maiţm are parte a ArdealuluişiCriş<meişi de
eOlljug.1 (a scrija)În Banat, i)ucluCri!;ianeişinord-ves[uIOJteniei"
şi ea "forma
ardeleneascăeste deci cea din limba literară", eelelalte douăfornw fiind "rnai
noi" !;ii "anaIQgiee"
22
••
Adăugăm că în .DLR (Serie nouă) a seri este .ccnsiderat "popu];lr".
Să amintim şi faptul că îndre.ptarul ortografie in vigoare recomandă
următoarele la§.112: "Verhulscrlc, fiind de co.njugareaa III-a,s scrie şi se
pronunţă la persoana 1 şi a H-a plural a indicaf.ivuluişi conjunctivuluiprezent:
scriem,scrieţi,să scriem,să.scrietiiar la persoana.HILa plural a iIllpcralivlllui:
scrieţi, (nu scrim,"aiti); de asemenea.lainfiuitiv : a scrie (nu a scri)"23.Aşadar
D.opneJeorLograficeşi ortocpice cer ca formele de conjugarca el IV-a să nu
fie folosite.
3. Să vedem acum ce arată. unele .. de-a lungul timpului, pentrll a
putea stabili unde şi ciuelapar În scrisfermele de conjLIga
rea a IY-a ale verbului
discutat .aici.
Textele din seeoJclca] XVI-lea şi al XVII-lea Iluprezil1tă dee1t fonne
de cQnjugareaa III-a, cea mai frecven.Htfiind cea de infinitiv, Credem C3.
putfm conchide că. nici graiurile popularennCUlloşteauatunci a.w;!h.scrim etc.
Fonne .de eonjugarea a IV-a nu ap;r nici la cronicarii munteni"s;lllmoldovenÎ,
:unii aparţ.inÎnd,cum ştim şi primelor decenii ale seeollllui'al XVrIJ-ka2!.
oră,denuelevdela Liceul tiol1'1l
din[aşi.Pent.ruformasaiţi elevulsi'profesorul
811
stal;ilit.
că poetul(aecstuputeacllnouşle
a serinu nllJnaidingmil1riIe
rIlnnteneşti.
ci şi dincelemoldoveneşti.că<.:i
(jtrilitmairnu1ţianila Hirşova,
Iaşii Bucureşti)
nupoateluad.ecituota..patru";
episoduleste relatatde i\hhailSadOVeatHI,
Celemai vechi amintiri.Anii de ucenicip
(AminUri,
l),antologieşiprefHăde IonOMu.Edilura,.J"vlinerva",
Bucureşti,
1!nO.p. 146
18Ion Gheţic,.Bazadia/celulăa romane!literaJ"C,
EdituraAcademiei,
.Bucureşti,
1\l75,.p. ;;;.;8
.
.19[/Jid.,p. Glo.Vezişi jJ.446,.'530.
20lbid., p. Glo.
1 llrid.,p,. 165.
22RaduSp.Popescn,
Graiul(forjcnilor
delÎil.gămunic,
"Scrisul
HOJTI8.n.esc",.CcaÎova,
1980,
p. 78,nota42.
23VeziÎndreptarortografic,
orforpic
şi depunctuatie,
ediţiafI IVa, EdituraAcademiei,
Bucureşti,
lIJoil,p. 20.Vezişi p. 197.
24.Pe lîngăscrieri!.e
rccititedenoiîn a.cesL
sens,.nc-aufostdelin realfploSllllindice,în
manuscris,
al maimultortexte dinliteratura!1oastr:1
veche,alcătuit.I)ipusla ,lispozi\ie
d.eC.
Dimitriuşi un altul,deasemenea,
Inmanuscris,
al G((z(1l1iei
luiVarlamn.,
alcătuitde un grupde
cadredidactic'\
..df.)lţt Catcr!ra
.deLimh.aHolTJ,ln:l
a Facu1tll.ţii
de Litere(!inIaşi împr,cună
cu un colectivde studenţi;literaS a fost!,cflaeţaţi\
eleC. Dimitriu.AmÎIl\bogăţit,
.dcsigur,
i nfofmaţiile
cousultjnd
şi dicţionarele,
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Să reproducem şi cîteva exemple : "Veţi scrie dcntru ea ceva" - Coresi26;
"voi scrie Ia împăraţi" -- Varlaam>"; "s-au pus a scrie" - Stolnicul C. Cantacuzino-t: "de acum înainte să poei scrie" Radu Greceanu2S;"încă-i
va scrie atunce" _.-Ion Neculce". Pentru forma scriemreţinem: "în inimile
noastrc să le scriem">:Coresi" ; "iar noi cc am văzut seriem"- Radu Popescu=;
"să scriem pentru tara noastră" ·--Ion Neculce=.
Spre deosebirede a scria, a cărui vechime probabil trebuie urcată pînă
în epoca de dinainte de separarea dialectului aromân din româna comună,
a seri apare tîrziu. Desigureă apariţia unui fapt de limbă Într-un.text nu Înseamnă numaidecit că acel fapt s-a, produs tot atunci în vorbire, după cum
lipsa lui din texte nu duce numaidecît la concluzia că el nu exista în grai.
Oricum,lfpsa oricărei urme de conjugarea a IV-a din secoleleal XVI-lea şi al
XVIIleaeste un indiciu că forma a seri apare mai tîrziu.
Cea ,lllai veche apariţie datată a lui a seri consemnată de materialul
adunat pentru DLR (Serie nouă) este din 1794, deci ahia de Ia sfîrşitul secolului al XVIII-lea, şi este dintr-un text tipărit În sudul Transilvaniei,la Sihiu:
"Craiu Alexandra, să facem căutare şi să scrim oştile"33.Materialul adunat
pentru NALH-Transiluaniann prezintă scrim,scriţîn nici un punct din judeţul
Sibiu, ceea ce arată că acest judeţ nil face parte din aria lui a seri. Prezenţa
lui aseri. în textul mai sus amintit nu trebuie să ne surprindă căci se ştie că
diecii,copişt.ii, tipograff erau, adesea, din alte părţi sau se lăsau influenţati
de lectura unor texte din alte regiuni.
Consultînd eele două volume de documente privind relaţiile agrare din
secolul aI.XVIII-lea din Muntenia şi Moldcva=, unde a scrie apare frecvent
iar actele se încheie, de multe ori, cu formula "Aceasta scriem...",.am notat,
deregulă, forme de conjugarca a LlI-a. Totuşi il seri începea să apafăîn graiuri
căci aceleaşi documente prezintă, de cîteva ori, seruri,şi încă pentru. primele
deceniiale veacului, Astfel dintr-un document moldovenesc,original, reprodus
aici CUnr, 10, scris Ia Iaşi, În 1702,în vremea lui Constantin Duca, reţinem:
"să-i duc.ă.hoiarinul nostru care mai sus.sCl'im".La fel, U11
document moldovenesc păstrat. în copie şi reprodus aici cu nr. 25, scris, probabil, tot la Iaşi,
prin 1705-1706, în vremea lui AntiohCantemir,se Încheiecu formula:" Aceasta
scrini-, Copianu este datată, dar din comparareascrisuluicu cel din alte docu2, Dlaconul
Coresi.Cartedetmrăiătnră
(Ui81),publicatăde Sext.ilPuşcarinşi Alexle
Prneopovici,
vol.I. Textul,Atelierele
GraficeSorec,Bucureşti,
1914,p. 6.
26Varlaam,
Cas.ani.a
.lo1/],
ediţieîngrijităde.J. Byck,EdituraFundaţiilor
pentruLiteraturăsiArtă,Bucureşti,
1043,p. 4:31.
27Cronicari
1J17111(eni,
1,ediţielngrijitădeMihailGregorian,
studiuintroductiv
de Eugen
Stănescu,
Editurapenl.ruLiteratură,Bucureşti,
1951.,
p, 35.
28]/Ji(i.,II, p. 11.
, 29IonNccnlce,
Lclopiscţul
Ţâr!iAlo/douei
şi () samădecuvinir.,
text stabilit,glosar,indicişi studiuintroductiv
de IorguIordan,edij'iaa II..a revăzută,
EPLA,Bucureşti,
1959,
p. 214.
50Diaconul
Coresi,op.cii.,p. 54,
31Cronicari
munteni.,
1, p. 470.
32IonNeculce,
op.cit.,p. 52.
33Exerirplul
acestaestedin Istoriaa Alexandrul!!!
celuiMaredin Machedonla
şi a lui
Darledin PersiaÎlJipâmţilor"
Tipografia
luiPetruBart,Sibii,1794,
p. 41.
,'4DOCllll1cnte
prioindrelaţiileagrarein ;Jeaeul
al )(YIII-lea, vaL1. Ţam Roml1nwscă.
Comit.etul
de redacţie:V. Mihordea,
Ş. Papacostea,
FI. COllstantiniu,
EditurllAcademiei,
Bucureşti,
1961,voI.II. M.oldova,
de Vasilel\fihordea
(redactor
responsabil),
IoanaConstantinescu,CorneliuIst.rati,EdituraAcademiei,
Bucureşti,
1966.
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mentereiese, cum ne att'age atenţia şi Iuliu Ciubrtariu, că a fost făcută tot În
secolul al XVIII-lea.
Forma scrim este prezentă, d.e asemenea, Într-un document muntenesc
original, dat la Bucureşti de Ştefan Cantacuzino în 1714 şi reprodus aici cu
nr. 81 : "Cum scriin mai sus".
Consultînd,la Arhivele Statului din Bucureşti, toate aceste documente
în originaf!15,amconstatatcă transcrierile din cele două volume amintite mai
sus sînt exacte. Avem, aşadar, cîteva atestări pcntu a seri. de la începutul şi de
Iasf'îrşitul secolului al X'Vfl l-Iea, Nu am g{lsit,în. textele consultate de noi,
atestări pentru alte perioade ale secoluluiamint.it,dar avem temeiulsă credem
că vor mai fi existînd.
Forma Ciseri, care a apărut mai întîi în graiurile vorbite, moldoveneşti
şi mUllieneşti,a pătruns, la început, rareori în texte, deoarecenorma folosirii
lui ti.scrieera unică şi deci puternic înrădăeinată.
Putem, aşadar, urca vechimeaapariţiei lui Il seri în cele două suhdialecte.
moldovenescşi muntenesc, pînă către Începutul.secoluluial XVIII-.lea. "Explozia" de forme de conjugarea a IV-a din textele literare muntcneşr.imai ales,
iar uneori şirnoldoveueşti,aparţ.inîndprimelor deceniiale .secolului al XIX-lea,
nu poate fi explicată decît prin existenta acestora şi în graiurile respective,
ceea ceirnplică.Tnmod logic,apariţia lor, chiar-dacăsporadică, incă din secolul
al XVnIlea. Apariţia lui a seri va continua şi ÎlI secolul nostru, alături de a
serie, şi nu numai la scriitorii munteni. La unii cărturari moldovenipredomină
chiar, cum vom arăta mai departe, a seri.
Unul din primeleexemplenotate pentru secolul al XIX-lea în materialul
adunat pentru DLH (Serienouăj.estedin 1816,dintr-o traducere din Ko.tzcbue:
,;.citilI1,
scrim scrisori'<",Sînt apoi crmsernriateaici forme (({seri, scrim, seriţi)
(lin"CurierIlI -rornânesc"(1829), din Iordache Golescu, Heliade Rădulescu,
Ştefan VasiIie Episcupescu, Ion Ghica, N. Filimon, precum şi elindiverse documente si revistcmuntenestir'. Textele moldovenesficilate!în fisierul DLH
(Serie 1101;ă)
pentru a ilustr prezcntaIiti Il seri.sint: de rcgt'{Iă,eli'nsecolul al
XX-lea: din C. Hogaş, Cezar Petrescu, M. Sadoveanu, (. Losnea etc., din
presa literară etc, Evident, cont.inuăaici şi citatele din scriitori munteni aparţinînd secolului al XX-lea (C. Saridu-Aldea, 1. Minulescu, V. Voiculescu.
T. Arghezi, Gco Bogza etc. ), din presa literară etc.
:>5
Este vorbade documentul
37dinpachetulCDLIde documente
istorice,defoaia511
dinmanuscrisul
628şi de.documentul
3 dinpachetulCDLXXXI Mit.rnpolia
Bucureşti.
36[August]
Kotzebue,
Urtreadeoameni
,f pocăinţa,
traducere
manuscrisă,
foaia113''(30,
Biblioteca'
Academiei
ROmâne.
,11''PeJ1trn
'altetexteÎn careaparefiseriîn secolul
alXIX..lea.veziIonGheţie,Bazadia..
leelalăaralne!flei
literare,p. 445,)Otl,ii27.Ln acesteexemple,
dintextemuntencşti,
adăugăm
şi unuldinG,Bariţiu,care.îşiincepePrefa/ala o dizertaţiedesprenrl.ograric
(este vorlhde.
ITHlIluscrisul
304de la Bibliofe;ca
Filialeidin Clu.l-Napoca
ll' Academiei
Române,Fondul
Blaj,p.l) cucuvinielc
: "Trebuinţa
dea seriromâneşte
...".Textulacesta,daUnddeprinlR:i81839,ne-afostsemnalat:
deN,A.Ursu.G.Bariţiu,originar
elinCluj,unelenu secUlloaşte.
forma
(lseri,vafi ÎInpru11lutat-o
dintextelesaudingmillrile
111lmtcnqti,
c:lciesteştiutc<1
elilstabilit
contactestrinsecu mulţioamenide culturăllJllUteni
(EliadeHild111csClI,
C. Bolliacetc.).El Il
cun06cut
însăfoartebineşi Moldova.
în t:reacM
spus,prezenţa,maitîrziu,etlmreiesedinmaterialuJadllnlltpentruDLH(Sei"ie
nouă),a luia serila M.Beniucsedatoreşte,
deasemenea,
contactulniacestui
scriitorcn sc.rierile
şi grai\ltile(ledineoac\.':
de l11un!i
şi, maiale, Cucele
nl1w!:pncşt).
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După materialul din DLH (Serie nouă) aparitiile formelor seri, seruri,
scrtţi sînt frecventeîn textele muntenesti, în secolultrecut,şieu totul sporadice.
în cele. moldoveneşti. .În secolul nostru scrierile moldoveneşti, reiese din
fişierulDLH (Serie nouă), prezintă ulai multe forme de la.aserl decît în.secolul
trecut. Celemunteneştieontinuă să fie destul denumeroase.şl in.secolul nostru.
Desigur că frecvenţa lui a seri în graiurile munteneşti.şi moldoveneşti,apoi în
unelegraiuri din sud-estulTransilvanieii-a. determinat pe autorii J)I,H.• (Serie
nouă) să considere acestverb, .de conjugarea a. IV-a, ca "populoT".în. scris,
forma de conjugarea a Iv-a-este folosită, l început, mai mult de.imiinteui.
Scriitorii şi cărturarii moldoveni (c;. Negruzzi, A.Pb.ilippide etc.) I-au luat,
desigur, din graiurile moldoveneşti,aşa cum muntenii l-au luat din cele munteneşti,
Ion Ghetie este de părere că a scrie,e011euat de a seridllpă 1800, "n-a
fost niciodată scos din circulaţie de acesta şi iiici'pus în stare e inferi7ritate
numerică'?".Afirmaţia se referă, desigur, la evoluţialimhii literare in. general.
Dacă
avem
însă în
vedere
uuelernornerrte
sau anumiti
scriitori,
atunci
sînt
necesare
întregiri ladinevoluţiaJimhii
cnncluzia de mailiterare
sus. Există
scrieri
muriteneşti în care ocurenţele lui a seri.sînt mai numeroasedecit eele=ălelui
a scrie,după cum în aHe scrieri munLeneştiformele de eonjugarea a IV-·a nu
apar. AI. Rosetfi ohserva că a seri este i.cureut în scrierileluiHeliade'vîrrprimele deceniiale activităţii sale3!'.] ntr-unarticol consacrat de Heliadetraducerii
în româneşte a lui Homer peste tot apar numai forme de conjugarea a IV-a.
Aicigăsim şi celebrelesale cuvinte: "e vremea de scris, şi SCl'iţicitvcţ.iputea
şi cum veţi putea; dar nu cu răutate". Apoi: "scriţi cu inimă curată"!",La fel
şiînprefaţa gramaticii sale.din .18284t cele.·1) ocuronţe ale acestui verb sînt,
toate, de conjugarea a IV-a. Reproducem doar două exenrple: .,penbrueesă
nu serim după cum prouuntiem CÎndscrimpentrucei cari trăiesc, iar nu-pentru
cei morţi '?"; "dreptul de a-şi seri limba'<".în.Mrespondellţacu C.Negruzzi
întîlnim în primele scrisori ale lui Heliade, de regulă, a scri13,în.totallSoeurenţe,şiuumaidedouă ori Il serie: "ilIe sericen s ŞiDUCUzI'; "cnvintulgramatical cere CIse scrie cu S"H.A scri.eapare des însă în scrisoarea H·IV-a a lui
Heliade, scrisoare datînd din 1840, dar publicată tîrziu, în ,;Convorbirileliterare" din 1881--1882. .fi scrie este folosit de 17 ori. F()rm!le de eOD.[ugarea
a IV-a apar aici doar de ;1ori (a seri, uei seri, lJasai, sii serim}15.După lINO
Ileliade l'enunţ.ăto l Hl.aimult la CIseri în favoarea lui a scrie.
Aceeaşiconstatare o facem şi În legătură cu C. Negrm:zi,autor neeiLat
Însă de DLH (Serie .nouă).Într-opl'imă serisQare(:ătre Hcliade, .din.1836,
'8 Ion Gheţ.îe,
Bazadialeclalel
a romeînei
literare,p. 618.
a"Al. Rosetti,Limba.crie.rilor
lui.1Teliade
.Răd1l1esC1Z
pînă/a 1841,în volumulcolectiv
Contribuţii
laistorialimbiiromâne
lilcrare
al XlX-Ira,EdituraA.cademiei,
Bucureşti,
1956,p. 62.
4()1.Heliude.Hădulescu,Opcl'c,
tomulII, ediţiecritică,cu introducere,
noteşi variante
de D.Popovici,FundaţiaHegalăpentruLiteraturăşi Artă,.Bucureşti,
1943,pag.104.
41Jbid.,p. 188,189,190,192.
4 Ibid.,p.Hl2.
43IMri.,]J.
21:),218,
22:.!,.22'1,
226,227,228,233,239,240,242,24:L
44lbid.,p. 219.
45IonHeliadeRiidulescll.,$crieri
!ill!7p!stice,
edilic,studiu
introductiv,
.note.şibibliografiede Ion Popescu-SireteallU,Eclit;Llra
Ştiiniifică,Bucureşti,1973,p. 131--136.Scrisoarea
aceastaHnapare!n ecliţialui D.Popovjcj.
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el Ibloseşteformele de conjugarea a lV-a de 12 ori şio singură dată a scrie.
Într-o altă 'scrisoare,din 1838,dLreG. Bariţiu, a seri apare o singură dată iar
a scrie de şase ori. Ca şi la Heliade _. şi poate sub influenta acestuias-cu cît
datele sînt mai tîrzii, eu aULîn scrisorilelui C. Negruzziîşi fac loc totrn ai
mult formele de conjugarea a 111--a.46.Să reproducem doar cîteva exemple;
"puteţi scri.oriie"; "nuserim, căci nu ştim Ct11rlVOlll
scri"47; "scriemea să fim
înţeleşi"48;"am avut onoarea a-ti scrie d-f.ale"!".
Pentru existenta formei de conjugarea a IV-a dela a scrie în graiurile
moldoveneşti înprilnele decenii ale secolului al XIX-lea am reţinut scrii,
scriţi ("S-au văzut celi ci scriii" ; "precum seri! dumneavoastră") dintr-o-copie
efoctuată la Hotin la 27 octombrie 1824,după o altă copie a unui document
original scris la laşi la 9 august 18105°.
în ado ua jumătate a secoIulni al XIX-lea în vuueletexLe nu întîlnim
decît ({setle. La 'I'itu Maiorescuspre exemplu Într-un articofconaacrat scrierii
eu litere latine, verbul acesta are 26 de ocuteute şi toate sînt de conjugarea a
II I-a: "să dovedimpentru ce acumseriem eu litere latine" ; "astfel se va scrie"51.
La Eminescu, de asemenea, 'in poezie şi în prozavliterar.ă nu apare decît a
scrie; "Te îndemn însă a scrie memoriul vieţii tale"; "nu mai rezista de -(1
le sctle pe hîrtie"'" etc.
Putem conchide că, după UHOfolosirea lui a seri .în textele literare este
tot mai' r-ară iar uneori nu apare decit' a scrie. Evident: aceasta nu înseamnă
că nu mai există scrieriîn care să dominea seri. L-amcita aici pe A. Philippide,
contemporan eu Maiorescuşi Eminescu. Astfel în capitolul XVclin Principii
de istoria limbii. 1âş1,18\)/1,intitulat chiar Limba scrisa, inîinitivul II seri
apare de 18, ori iar forma scrtem-c.singură dIlt{t"3.
In+veacuf al X'Xvleava fi preferat, desigur, a scrie în limba literară,
deşi va'continua săm ai apară a seri şi încă destul de frecvent 54.Ni se.pare semnificativcă la începutul secolului1111
moldoveanea GhcorghePanu,Îu,Amintirile sale de la .Iunimca'",foloseşteîn volumul I şapte forme de laa ţeri şi cîte
una singură elela a scrie şi de la compusui il descrie,iar în volumtil
,I al Il-lea,
4GVezi,
C.Negruzzi,ppere
complete,
vol.1. Proza,InstitutuldeArteGrafice
"Minerva",
Bucureşt
i, J1I05,
p, :2G2,
20;l,204,272,27f\,278,280,2k1,28:3,29:1,
2115,
'lOOete.
4'1Dinscrlsoa
reaTcătreHcliadc(C.Negrnzzi,
0[1.cti.,p. 275). .
4RDinscrisoarea
a X-acătreV.Alecsandri,
publicată
în 18'\5(C.
Negruzzi,
oJl.ci!.,p.295).
49
Din
scrisoarea
aIX-a
către
G.
Asaehi(C.
Negruzzi,
oJl.
cii.,
p.
2\1:1),
.0 Bstevorba·de documentul
Ilr.2, AN- pachetulXIX,de la ArhiveleStatuluidin
Bucureşti,
pe caretllI-aserl1nalat
IuliuCiubotariu.
51Tilu'Maiol'escu;
Critice,n, prefaţădePilUlGeorgescu,
text stabilit,tabelcfonologie,
indiceşibibliogl'afie
de Dom.nicaFilimoll-Stoicescu,
EdilurapentruLiteraturii,Bucureşti,
1967,p, 12, 17.
52VeziDicţionarullimbii
poetice
a luiEminescu,
subredacţiaacm!.TudorVianu;Editura
Academiei,
Bueureşti,
1960,s. v. scrie(p. 483).
53VeziAkxandru
Philippide,
Opmalese
...Teorialimbii,editatedeG.Ivăllescu
şiCaÎ'InenG:;tprielaPamfiJ,
cu un studiuintroductiv
şi comentarii
de G. IvăllCSCU,
EdituraAcademiei,
Bucureşti,198,1,p. 174-198.Referindu-se
la unele oscilaţiielinserisullui A. Philippide,întrecareşi a scriea seri (p,LIV-LV), editoriiconstatăcă "ele reflectăpe de o
parteoscilaţiile
şi căutările
inerenteepociidedesăvîrşire
a limbiiliteraresaua llIlUi
stilştiinţific
românese,
iar
pe
ele
altă.
parte
partieularităţile
de
limbă
ale
unui
om
de
eultlll'ă
român,eare
participael Însuşi.
la acestprocesde desăvîrşire
a limbiiliterare"(p.LIV).TotuşiWGramafica
elementară
a limbiiromdne,
Iaşi,1897
..p. 78,A.PhiUppide
îl noteazăpe scrianumaila verbele
de conjugarea
a III-a.
6.,Vezi,în acestsens,citateledinDLH(SerienOl1ă),
S.v. serie.
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dimpotrivă.cf forme de Ia Il seri, 12.de la ({scrie şi 2 de la a descrie.Iu schlmb,
în scrisorilelui .C. Stere către G. Ibrăileanu, unde scrie, scriem apar de mai.
multe ori, notăm. o singură dată forma scri: "Designrvei putea seri un hun
programv=.
Bineînţeles,a seri apare şi în paginileunor mari scriitori.caM. Sadoveanu,
T. Arghezişi nu numai atunci cînd este reprodusă vorbirea unui anume per..
sonaj. Pentru lVI.Sadoveanu retinorn cîteva exemple din materialul adunat
pentru DLH (Serie nouă) : "Dac-a fost un cioban de Iată, îi poţi seri şi-l poţi
Întreha"S7;"vă rog sâ sai/i şi .ciohanilor"5k.La acestea rnai adăugăm dintr-o
scrisoare a lui.M, Sadoveanu: ."vorseri mai hine'·59.
Retinem, în continuare, cîteva din numeroasele exemple care apar în
scrierile lui T. Arghezi, şi nil numai i'n versuri, unde forma de conjugarea a
IV-a poate fi, uneori, im.pusăde necesităţile de ritm, ci şi din proză; "Şi-a
făcut condei,În stare/A seri.şi pe piatră tare"60;"M-apucai,molîu, să-nvăt I în
ţ[lrînt"t-aseri.cu hăţ."f.l; "Hăm{\şagu!fu : «Sepoate! Seri şi pe nerăsuf'late? »"G2;
"sit-mi scriii din Bucureşti"G3;"TrallSCl'imtitlurile şi înfăţişăm cărţile, în
număr de şapte" 6. Apoi: "nu ţ.i l-aş putea descrie">,
Aşadar după ee 'în a doua jumătate a secoluluial XIX-lea a seri în textele
literare este folosit mai rar iar în unele nu apare deloc,in textele.secolului al
XX-lea asistăm la înmulţirea formelor de corrjugareaa IVa, în unele scrieri
ele atrăgind atenţia în moddeosehit. Am văzut că Iorgu Ior-danadmitea că
aceste forme tind să se răspîndească tot luai mult în limba literară graţie inf'luentcilui T. Arghezi.Noi credem însă că prezenţa în graiuri, într-o ade atit
de mare, a lui a seri a impus pătrunderea lui în textele literare. Materialul
adunat pentru NALH.arată că există, atît în Muntenia cît şi în Moldova,
zone întinse unde nu ş-a notat nici măcar o singură dată vreo formă de la a
scrie. Nu poatefi negată influenţa lui T. Arghezi,aşa cum nu poate fi negată
influenţa altor soriltoti de seamă care folosescverbul a seri. Aşadar presiunea
asupra limbii literare se exercită, am spune, pe un front mai larg, acesta
fiind alimentat, aşa cum ne arată materialul adunat pentru NALH, de graiurile vorbite. Văzînd amenintată soarta lui a scrie, Sextil Puşcariu şi Teodor
A. Naum cereau cu oarecare îndîrjire : ,,0 formă care trebuie redată conjugării
a III-a este forma serie-scriere(şi compuseledescrie,Înscrie etc.), în loc de
seri, de Ia care se aud şi se scriu, greşit, formelescrim, scriţ], In loc descriem,
55Gheorghe
Panu,Amintiridela "Junimea"
din Iaşi, 1,EdlturuSocietăţi!
Anonime
pe
Acţiuul"Adevărul",
Bucureşti,
1908;II, NouaTipografie
Brozer&.P(ll'zer,
1910.
56.VeziScrisoricătreIlilăileamz,
Il,edi\ielngrijWi
de.M.BOl'deimm,
Vlorica.Botez,
Gr
Botez,1.Lăz!irilscu
şi Al.Teodorescu,
prefaţăde N.. 1. Popa,.EctItul'a
"lVIinerva,"
Bucureşti,
1971,p. ,169.
511VIihail
Sadoveanu,
Opere,
X,.Ectitura
pentruLiteratură
şiArtă,Bucureşti,
19.57,p.
fJ16.
58Iliid.,p. 639.
5 Scrisorică/reIbJ'ăilecl!!U,
r, ediţieîngrijită.
de M.Bordeiallu,
Gr.Botez,I.Lăzăl'escu
DanMănucă
şiAl.Teodorescu,
euo prt'fllţă
.deAl.Dill1a
şiN..1.POP<l,
Editurapentrll.Litet<ltură·
Bucureşti,196fJ,p.:!16.
•
6UTudorArghezi,Versuri,EditurapentruLitemturii,
Bucureşti,
1961,p. 194.
/il /biel.,p. 199.
62Ibid.,p. 37.0.
6i!TudorArghezi,
Paginidintrecut,Editurade Stat pentruLiteraturii
şiArtă,Bucureşti,
1955,p. 86.
64Jbid.,p. 163.
65lbid., p. fH.
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scrieţi", Şi apoi adăugau: "Invers, se aude şi forma, tot greşită, a ştie în loc.
de a şti"6.
Avem, aşadar, atestări în documente care arată că a seri era cunoscut
şi în graiuri munteneşti şi În graiuri moldoveneştide la Începutul secoluluial
XVIII-lea. Dacă această formă verbală nu apărea în scrieri sau apărea atît
de rar se explică probabil prin faptuIeii era în faza incipientă a existenţei
sale. Cărturarii foloseau aproape exclusiv a scrie, formă etimologică,a cărei
vechime se confundă deci eu începuturile limbii române înseşi. Trebuie să
admitem că pe măsură ee înaintăm în timp, a seri capătă În graiuri Ocirculaţie
tot mai mare, atit in Munteniacît şi în Moldova.Textele tipărite în secolulal
XIX-lea. arată că a seri şi-a făcut loc tot mai mult la munteni şi moldoveni,
dar mai alesla cei dintîi, fapt care i-a determinat pe unii cercetătorisă considere
că am avea a Iace de fapt numai eu un muntenism.. Aşadar moldovenii,.care
cunoşteau şi ei forma a seri din graiurile proprii, au fost mai fideli, Întrucîtva,
în .crieriIe lor, tradiţiei formei etimologiceIl serie şi, bineînţeles,normei ortografice respective. De fapt, în privinţa folosirii formei de conjugare.aa III-a
În scris, moldoveniisînt .pină astăzi mai apropiaţi de limba literară decît muntenii, ceea ee nu înseamnăînsă că u seri nu este caracteristic şi graiurilor moldoveneşti,cum vom demonstra,de altfel. cevam ai departe, cu bogatnl material
adunat de anchetatori pentru NALR.
4. Ne vom opri, în continuare, Iaexplicaţille care au fost date apariţiei
formei de. corijugarea a IV-a..
In DEX se spune doar că a seri este "variantă a lui a scrie", nLH (Serie
nouă) dt'llţscricu precizareacă este "popular".Doar în dicţionarul lui l-L'I'iktiriv.
găsim o explicaţie a acestei forme' "a seri, scrlm, scriţ: .nach şti, ştlm, ştiţi".
Cele mai multe dicţionareÎnsă, inclusiv cel etimologic al lui Alejandro Ciorănescu, nici nu consemneazăforma a seri.
Verbul a seri a fost discutat mai mult de Iorgu Icrdan'", .AI1'Lornbard=,
Ion Gheţie?"şi, întrucîtva, de Radu Sp. Popescu?'.
,
Iorgu Iordan aşază verbul a scrie, care cunoaşte şi varianteV a scria,
a seri printre verbele ce aparţin la trei conjugări, din care mai fac-parte, Între
altele, adauce-iuiăuqa-udăuqi,
tncumeui-tncumete-tncumeţi=.
Autorul precizează
că i din temă a făcut ca a scriesă se comporteşi ca un verb de conjugarea 1 de
tipul (l tâia73.şi ca unul de corijugarea a IV-a de tipul a suit» 'şi observă că
aproximativ jumătate din formelesimple de conjugarea 1 şi a IV-a au aceeaşi
terminaţie, fapt care a făcut ea trecerea de la o conjugare la alta să se poată
face fără difioultate". Iorgu Iordan îi dă dreptate lui H. Tiktin să admită influenţa analogică a lui a şti pentru a explica apariţia lui a seri, dar susţine că
această explicaţie trebuie completată în sensul că "şti, ştim, ştiji n-ar fi
66Sextll Puşcarluşl
'I'eodor
A.Naum,Indreptar
şi vocabular
ortografic,
p. 70.Vezişip. 168.
6?II. Tiktin,Rumăniscli-âeulsclies
warterbucti,
s. v. scrie.
68Vezinota 14,
6 Vezinota2.
roVezinotele18.21.
U Vezinota 22.
'12IorguIordan,luer,cii.,p. 89.
vaNoiamarătat înartieolul
cItatmaisuscăapariţialuia scriaestefoarteveche,datlnd
poatededinaintedesepararea
aromânilor
dinromânacomună.
tn schimb,
a seriesterelativnQu.
74VeziIOl'gll
Iordan,luer.cit.,p. 78.
7, Ibid., p. aL
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putut.da naştere lui seri, scritn, scriţi, dacă aceste două verbeui-anfi semănat
aşa de hine la numeroasemoduri şi timpuri (pers. 1,2, :5şi 6 de la indicativul
şi conjunctivul prezent, toate persoanr.leimperfaetuh»şi participiul prezent.
Hatăritoare au fost mai cu seamă formele iridicativuhri şiconjllnctivuilli
prezent (.:;liu,ştii, ştie, Stiu-scrill,scrii, scrie, scriu, sti ştiestlscrie;ident;itatea
pers. :3şi 6 la indieativşi conjunctiv, destul-derară în româneşte, a contribuit
şi ea în largă măemă la producerea aces.tuischimb de conjugare)"n.
Ca un argument în sprijinul acestei explicaţii Iorgu Iordan se referăşi
Ia influenta lui a scrie asupra lui fi şti,earedevine a ştie77.<:NoIăm
un exenrptu
din 1. Peltz: "Acute-oi 'lie, llll te-oi ştie, trebuie sa-mi spui LO["78.
Trecerile
în generalde la conjugarea a IV-a la a: III-a (vezi i;,iaLlz{-(fw!e,
Î/Ilpr'irl[-fmparte)
"par a se găsi la începutul pro'cesulu]de amestec:aleonjugftrilor"79.DarJnIluenfa, parţială,a lui ti scrie asupra lui a ştl'lOesteveche caci forma elşfi«lat.
scil) devine încă de mult timp el ştie; prin analogie cu elscrie81•
Alf Lombard acceptă expliea\.ia trecerii prin analogie a lui aScHe la
a seri. Asernănareajntrc eele douii verbe (stiu-scriu,stii-scrii, stiam-scriam
etc.) lipsel Însă la persoanele lşi a l l-a phml şi la infin'ifiv:şfim>:scriem,
ştiţiscrieti, şti-scrie încît autorul ccntinuă : "Le hesoin s'est alers fait sentir de
rendre la ressemhlanceplus=cornplete,en assimitant-uussi ces autres forrnes
du. present a.la. Ilexion de.şti; d'o u les v ariantes ref'aites... seri, ... scrim, ...
seri!! (et... scrtre '1)":;:1.
)i Ali'Lomburd, plecind de la asemănareaîn conjugare
il vt'rhelol'.Ilşlişi a scrie, crede că trecerea la a seri "eLaitduc el! partie;l une
influenee exerceyaneiel1ncmcntpal' scrie sur şli"83.Autorul m.aiesl:ede părere
că ar putea fi vorba şi de influenţ.aformelorf'im,Ni: "Il ne nous semhle pas
impossiblequefim, {iti (sl1bjonctifde fi) ai! pa c()IlLrÎbuer
a la formation de
scrim, scri1i,vu l'identite de 1ermÎnais')IlSqui Tl'gnait aux pe _;se pers. entre
seriu, scrii, scrie et fiu, tu, (ie"fll.Totuşi AlfLlllxbarcl face, eu drqJtclfvint,
o mai nlare apropiere a lui a seri ele il şti decît de il f'i. Conjngal'ea'acestuia
din urmă este cea mai nereglllată din limba I'Oman[l,in vreme ce "eeHede
76.Ibid.,p. 89- 90.
77PC1,tfn
aşlie,vezişi AlfLomhard,
op.ci!.,II. p. 1107.
78VeiI.
Peltz,
flclele
vorbeşte,
roman,
Editura
"Lniversal:l",
AlcalllY,
Bucureşti,
1\J:E,.
p. 14.FOJma
esLe
păstrată
şi în
Scrieri,
,1.,./te/ele
vorbeş/e",
.Editura
,,;vlincrvil".
Bucureşti,
l!J71,
}).13.Vezişi'Iorgulordan,
luCI'.
cit.,p.l:24.Ini'initivul·
a şlicpal'esă fi avut,mai.Înainte
încă,o
our.ecarc
cireuIaţic
dinIIlomentce
s-a.ridicatimpotriva
lui,cuveheluenţ:\,şi
ironle,[onG()l'lUl
În
artic()luI
CWIlse
zice?,
din
s:lu
de
cultivare
a
limbii
Ş1U
româneşte,?
CliclIp
dbseJ'lIăl'i
asupralimbii,CtlmsescrieÎn
defaţâ,EdituraLibrărieiLeonA.leaIa},
Bucureşti,
f. a.,
p. !l7.
7 IorgnIordal1,lucI'.cii., p. 90··9i.
80Pentruaceastăinfluenţă.
veziIorguIordan,1111'1'.
cit.,p. 125.
81F()I'rna
elşti sepiisLrcazi\
pÎnflast{,ziintr-oarieearecuprinde
gl'aiuricrişenc,transil..
V[lIIelle
şi lmcovil1cne,
delimitată
de o isomorfă
cllrcuneştepct.64.(AraI),95,.
1(J2(Alba),
141
(Sibiu),157,2:35(Murcş),
219(Bistriţa.cNăsăud),.
:W5,el86
(Suţeava),c.ume.poaLe,
.constata
din
ALBII, s. n., vol.VIl, h. 1956,':;fie;
ştiu.Aceeelşi
hartiiaralăCftal'omânil
(pct.01O)
auş.lie-til,l,
iar istrorornânii
(pet.(2)şl[ie-şliwu.
Vezişi IonGheţ.ie,
Al.Mareş,Graiurilc
dacol'o1l1ânc
în secolal
alXV]..lea,EdituraAcademiei,Bucureşti,1974,p. :245-·:2'Hi;
Ion Gheţie,Baza dialeelalita J'(?Jn,anei
literare,
p. Hi9-170.
82.AHLombard,
0p.cii.., Il.,p. 7:38
··739.Vomvt\,lea
maidepal'te
că existăÎnUnelegraiuri şi'serire.
83INd., p, 738.
84Ibid,.p. 739,
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şti â Iaquellese rattache oelle de seri el de sa farnille, rest hien moins"85.Autorul mai este de părere că întrebuinţarea inîinitivului nou, mcnosilabic,
.scri în loc de scrie "rappelle celui tres ancicn de riul'.* fire, pom fflIre",
.şi că "dans un ea" comme dans I'autrc, il y a eu passagedu type .i: ăre au type
-in" 86.Şi AH Lornbard constată deci acţiuneareciprocă Între a şti şi a scrie,
adăugînd influenţa pe care a putut-o exercita a fi asupra lui a scrie pentru
ca acesta să devină a scris'.
Ion Ghetie propune o altă cale de explicate a trecerii lui elscrie la a seri.
El admite mai întîi că "la baza fenomenuluiar putea sta o transformare Ionetică : e aton >] În scriemi-scriun z-scrim şi scrieji>scriiji>·scri!i"83apoi că
"formele astfel create au fost apropiate de forme ca auzim, qitulim,ştim (de
conjugarcaa IV-a)şi s-a format un infinitiv seri"?".Apoiadaugă: "Dacă această
explicaţiee justă, atunci salim (* j. Vtaşca,lG04... ) ar atesta faza intermediară
a fenomenului,inainte ca Î-i (în hiat) să fie contr-aşila i">19.
Vomvedea că numai eu ajutorul materialului adunat pentru noile atlase
lingvistice româneşti, pe regiuni, se poate arăta care din părerile formulate
privind formele a seri, suim, scriii trebuie acceptată.
5. Vom urmări, mai întîi, răspîndirea inţinitiuului şi a imperatiuului
tieqaiiu.
Aria infinitivului. a seri este formată de Oltenia, Muntenia,Dobrogea
şi Moldova,nu Însă şi de Bucovina. în schimb,se adaugă la această arie judeţul
Covasna.
Cum chestionarulNALR nu a avut in vedere şi o hartă a infinitivului(o
astfel de hartă există in ALB II, s. IL.vol, VII, undc Insă reţeaua de puncte
anchetate este foarte rară), vom prezenta mai întîi imperativul negativ pe
baza materialului adunat pentru NALH eu Intrebarea lG70 Nu scrie!, acest
mod implicînd şi infinitivul.
în Oltenia nu serife1, nu scrlier; de conjngarea a III-·a, apar numai în
nord, În peUD 940 (Mehedinţi),912, 918, 920 (Gorj), 901, \lO:3,
914 (vîleea).
Numai 1111
scrie! este notat în pct. 905, 913, 015, (Gorj), 907, 91(j (Vîba), Ia
plural spunîndu-se aici nu seri! ! 'il În cele mai multe localifăţ.i(JillOltenia
harta prezintă nu seri 1, nu seri! 1 Două iocalităţj doar, din judeţul Mehedinţi, atrag atenţia printr-o formă de imperativ negativ plural eare indică un
infinitiv lung serire: nu serire!1(peL HB7)şi nu scriră! (pet. \)59), Infinitivul
85lbid.,p. 704.
sa Ihid.,p. 7:19.
87lbid.,p. 110,)--1107.
88Ion Giteţie,Bazadialeelalii
a românei
literare,p. 105.
89lhid.Autorulsereferăla documentul
cullLXXIV,un zapisdevinzaredat În districtul Vlaşea.
publicatde R. P. Hasdeuîn C:uuwte
elenbătrîni,1,Tipografia
Societăţ.ii
Academice
Române,Bucureşti,1878,Jl. 135,undecitim:clq'-Îlli\\h
IJIHI\n'JlT8pHCHi\
1\8 d'lECTd
d/\
HOCTjlS
3<1111",
•
. Vezişi ediţiaîngrijităde G.Mihăilă,Icii.turaDidacticiî
şi Pedagogică,
Bucureşti,
1983,
p. 109.Laacestexemplu
maiputemadăugalinaltul,dinsecolul
al XIX-leains::!si fiindvorba
IIUdeverbula seri,eidesubstantivul
scriiTc
..dinCondica
limbiiromâneşti
alcătuităde Iordache
Golescu
(manuscris
datat circa 1832,BibliotecaAcademiei
Române),citat in DLIl.(Serie
nouă)s. v. scriereşi dat ca "învechit".
90Folosimpcl.pentrupLLnct(e)
cartograIic(e).
91Pentruformeca nu seriiâ1, rl!lsCl'iiarc!,
mzscricre!!, rLl!scriierâ{!
întîlniteaieiîn
cîtevapuncte,veziŞtefanGiosu,ari. cii.,Jl.248---251.
In pet. 943(Gorj)dup,'lce a n'lspuns
lUZ
seriiâ1,informatorul
secorectează,
dindnuseri! Lafel,Înpei.944"(Mehedinţi)
iuformatorul
răspuIlde
nu seri!, nI!sCTiâref
!, apoise corectează
dîndnu scrii!
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substantivat scrire este, de altfel, consemnat de DLR (Serie nouă) ca "Învechit, rar"D2,
Trecerea la conjugarea a IV-a a lui a scrie fiind, cum am văzut, tîrzie,
forma de infinitiv lung apare, desigur, prin analogie cu acele inf'initivelungi
care-şi au o explicaţie etimclogică şi care apar în unele localităţi olteneşti,
bănăţene destul de frecvent pentru exprimareapluraluluiimperativului negativ
(nu dormirei), nu berei1 dC.)98.
În Muntenia nu scrie r nu scrlieţ1 apar în p. 759, 760 (Olt), În ultimul
cunoscîndu-seşi lUZscrii, 782 (Teleorrnan), 706, 712 (Prahova) (este drept
căîn pct. 712nu serie 1a fost corectat, rostindu-senu scriia 1),721,733 (Vrancea). Numai nu scrie! (la plural nu scriţi 1) apare În pct, 685 (Argeş), 784
(Telecrman), 717, 720 (Prahova), 840 (Ilfov), 722--725, 727, (Vrancea),
729 (Galaţi), 7:36,740,748 (Buzău), 7:37,7;12,7i15,746, 74H(Brăila). 8,15(Ialomiţa), 868, 869' (Călăraşi). Numai pluralul nu sede!; (la singular TIUseri 1)
estenotat în pct. 776( Olt), 716 (Prahnva)g'J.Aşadar în judeţele din nord-estul
'Munteniei,'Vrancea,Brăila forma de oonjugarea a III··a este mai frecventă,
dar numai la singular. Cea de plural este, de regulă, de conjugarea a IV-a. în
rest; peste tot Muntenia prezintă nu seri 1,nu scritj, pluralul acesta apărînd,
cum am văzut, şi În unele puncte unde s-a răspuns llll scrie l Pluralul nu
seriţj 1 apare şi în pct. 694 (Dîmboviţa), 728 (Galaţi), 839, 8'11,850 (Ialomita),
861, 865 (Călăraşi)- unele singularul este nil scriia 1 în pct, 825 - Giurgiu îi consemnăm alături de nu scrijaf\1
În Dobrogea, domină, de asemenea,nu seri !, nu seri! (scrif1)lîn judeţul
Tulcea nu scrie! este notat doar în pet. 871, 876 (pluralul este însă aici nu
seri! 1). în judeţul Constanta Însă.nu scrie l, cu acelaşi plural nu seri! !, apare
în pct, 887-889, 891, 892, 89[1,896, 898. Numai În pct, 887 la plural s-a notat
şi nu scdjet;fB4,Aşadarîn Dobrogea forma de conjugarca a III-a este notată
mai mult În judetul Constanta şi tot numai la singular, cum constatam mai
sus pentru judeţele din nord-estul Munteniei.
Cumvedem, peste tot în Oltenia,Munteniaşi Dr',hrngeadomină formele
de imperativ negativ de conjugareaa IV-a. în cîteva judeţe nu s-a notat nici o
formă de conjugarea a III ..a (Dolj, Giurgiu), în altele apar astfel de forme
doar Într-un punct sau cel mult în două ,.- trei localităţi (Argeş, Olt, Dîmbovîta, Teleorman, Ilfov, Ialorniţa, Călăraşi, Buzău, Tulcea). Formele de
conjugarea a III-a domină Însă numai în cele opt puncte din judetul Vrancea
aparţinînd Munteniei, unde din totalul de 16 forme (avem în vedere singularul şi pluralul) doar 7 au fost de conjugarea a IV-a, celelalte \) fiind de
corijugarea a III-a.
. în cele .'l29de puncte anchetate în Oltenia, Muntenia şi D brogea, s-au
obtinut 666 de f .rme de imperativ negativ la singular şi .pluralw. Din totalul
92DLH(Scrienouă)citeazăaiciaceeaşi
Coruiică
a limbiirotnâneşli
a lui Iordache
Golescu
(vezimaisusŞinota89).
9"Vezihărtile2 112,2 114,2 117,2118, 2176,2241dinALRII, S.n., vul.VII.Pentru
folosirea
il1finilivului
lung(pieril'c,intrare,udare etc.) în poeziapopular::i
dinariaoltenească,
vezi.Antologie
deliricdpopulară
românească,
ediţieîngrijităşi studiuintroductiv
deLigiaBîrgllGeorgescu,
Editura,,}fincrva",
Bucureşti.
1981),
p. 17,279,296,369.
04111
unelepuncteg··aumainotatnu SCI'i.(â
1,nu scriâţl1
1; veziŞtefanGiOSll,
arI.cit.,
p. 249.
95NumaiIn pct. 985aparemzscriâ !
96tu cîtevapunctes-audat cîtedouăforme.
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acestora, 5.68de forme sînt de conjugareaia IVa, .şi amnne,265 de singular
şi 303 de plural. DincceleialteGâde forme, 78 sînt decorrjugarea a. IIIa iar
20 de oonjugarea iL
Remarcăm că formele.de plttralaw2ntllatcpe primarsilabă îl păstrează
pe s. Doar înpet. M5 (Mehedinţt)s··arostitnll scrlir!· Prin urmare; Îllc'hiderea
lui 13din scriem, scrieţi nu. este o caracteriatîcă a subdialectului muntenesc.
Din datele prezentate}lutem conchide pe de o parte sudul
stituie ozonlldensă a lui ascri,pede alta că din răspunsurile notate de anchetatori se eonstată o uşoată dorniriare,Ia imperativ, a formelor de plural di
ccrijugareăaIVa.
..
NALR.-·-111old.Bucou.. no.tajrl Moldovanu scrle s,
637 (Galaţi), 577, 578,559 (Neamţ), 497--/199, 51'7---519,.526,
532, 541, 54:3,54fi, 552:55:3 (ţaşi).}'otaici nlu.l1i singuJarl),I1H1
sa fie ! (1
plural s-a răpu.s nu scriţ 1 ) apare ÎÎ pet. 658,q61, 668 CYrance.a),
tiri7;636,
6"(\
t') '. '510' .u,,:,_
sao .•.•.•
(V'eli>
'1ll,J
i),' "72'
"7A.•0h7f'(Nr,
')",J./,
ţ:2"'?"r:'yo
""94
'.,J (G
•• a1a,l
'.'. .J·X,
J .' eaUII,'
o....
U ..Jrt':)<),'
539, 542, 544, 551,. 553 (Iaşi),. 50Q,505·-;.516,520-62<1 (BoLoŞH11i).
Nllma.i
pluralul nu scrieri(sinl?ldaruleste nu seri 1).H)CrecOrJ.SCInlilutî.llPcţ
... 651
(Vrancea), 504 (Bacău) iar pluralul nu sCI'iie!l eu ar;.centlLlpellftin silabă,
în pct; 653 (Vrancea),541 (IaşiV7);625, 49 (Dutoşani ; în 'pct, 489 singular.ul
este însă mi sedii !)98.
.•
...."
.
in rest, materialul tlasului prezintă numai nu seri
pct. 540(Iaşi) s-a notat TIUscrii r iar în pct. 548 (Iaşi) nu
ţate,. desigur, de indicativul prelţ. .
. Datele din Bucovina trebuie analizate aparte, căci jlHl(}ţ,.dSnţ::e{vva
prezintă deosebiriesenţiale faţă de celelalte judete, }\ici domină IQqnele coujugarea a. IIIa, aria.fiind Oe(wtÎJluareaC(ilcid.epestelll!1l1ţi(111judeţele
cine, Maramureş,Bistriţa-Nsăud,Mureş şi Harglâta Seau.notat .lll\ltlqi.forme
de conjugarea a III-a). Şi totuşi.!) deosehire, chiarimp()rtalltă,;xistă:
in
vreme ce In judeţelamintite .e peste.l11unţ.i-aJlotlLt la.plLlrl in!. erfeţ;!
(numai in BistriţaNăsU!, înpct. :256.apare 11.pscrieţtf),în SUGCavad01pîllă
nil scrijeţ 1,cuaec9uţuI pe ultima silal?ă.Maipeste tot. (in ju:deţnl Sueeaya
au fost aJ}chetate43 de lucali1;ăţi)..lllateriaIldatlasul.ll.i.j.nrţgistţ·C'azălw
sqJie 1
nu scrijelI Ahaterile sînt uniiton:le ..: pet.479 -:;-11llseri!., dar şi J1.uscdip!.
nu,.serije!!; pet. 468.-- IW.seri I şirUl ssrii 1,.. nu scrifl..;.pct.485 C.nll
seri! , nu scrii6!1; pd. ·162,554 -- nu seri! , nu sedieI ! ; pet. 55;) - fIU sri 1;
pst. 472 -- Ilu scrfie!, nu seriie!!; pt. 575 -_.nu serfie!, nu seri!! În 31 de
puncte l.lvemnumai nu scr[je.l,nu serife!! iar în ti puncte nu scrij .(4.64,.467--.
469; în acesta din urmă apareşinll scrfje!), la plural II11serijeţJ;.(pcţ. 11t),
467), !!li seri!! (168), nu sedieI şi nu serije! (pct. 4fi9).E.ste semnifîcativcă în
pet. 493 clUp[lce.răspunde Iluser.i!1,informatorulse curec1eazLt,
dînd nu scr(ieJ
şi luI' seriie/ 1
.
Schimbarea de acceu.t(scri(tit)trebuie explicată pri1iinfluenţa
dealteconjugări, eate În flexiune au accentul pe ultimasilabrt : avfi, păreii.
l ăllda!i, primiti etc.
g7AIci-răspunsul
aparepril1corcctare,
dupăceinformaiorul
d·llduse
mailntlimiscriiet!
93Pentruceledonăpunctecunu scriâ !, nu seri/âl!(saunu seri!!, nu serilel'!)
,vezi
ŞtefanGiosn,lut;cil.,p ..249,25Q.
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$'!'EF'AN
GIOSU
Din cele de mai sus se poate constata că cele mai multe fonhe de cenjugareaa Lll-a aparjn judeţul Suceava,care.nuse integrează în aria lui ascri,
ci continuă aria tr ansilvăneană şi maramureşeanăveche, desigur, şi, totodată,
conformă cu norma Iiterară, singuradeosebire fiind.accentuareaj.nBucovina
a pluralului pt;ulţjma silabă. Am numărat aicido ar 12 forme de conjugarea
a IV-a (6 de singular şi6 deplma1)şj91.de conjugarea a III-a (45 de singular
şi 46cie pluralj'".
Judeţele Moldoveifac parte.din aria lui a.scri. Cumai puţ;inăeonsecvenţă
declt.îurestul provincieiapare.,cscrI in judeţulBot()şIli. La siflgllar .aici apare
aproape numai nu sctiie 1La plural însă forma nu sai! 1este dominantă, Doar
în nord-vestul judeţului se conturează 0. IIliă. arieI?entru:ryu serliei!(sau nu
scriiefl"daLrităinfluenţei .graiurUGr.bc?"Vi·nene).
în judeţul Iaşi la singular nu serUe.!estenott înmi multe puhete decît
hy serj! ·ln. schiIl}b,.,tiV ,cl'iţi.! .este. dolUinun.t.
îlju:ţlll .•Neamţ ..•.•
dornină•..nu iscri 1,..alătur] .den.u. sctiţtfln)ude.ţele
Bacău şiVaslul fQrrnel deconjugarea.a IIIŢi:\apar doar în trei puncte.îu.total.
'Cevarni mllitc,pt.în
lotal,şi numai la singular,.ÎnUormele de conjugarea
a III-ahlJndeţ..,Ie Vran?eaşiGalaţi, ..unde d0111ină,deni,nuseri!, nu scrin
ObSelyămo-asi:mănare,.ţgpri:;sintl;tfrecvqnţeiformelor de •.conjugarea.a
In-a, între judeţele Botoşani, Brăila, Constanta, Vîlcea şi părţile munteneşti
ale judetelor Galaţi şiVr·an.cea
.
Se observă apoi şi. înModova folbsirea l1laîf.recventă a pluralului nu
SCl'îţiI decît a ·singnlaruluinu 'seri !
.•. ..•.•.
•.•
....•....
.. .
.
Dacă.incercăm o statistică pe. deasupra.acestor...observaţii, constatam
următoarele: În Moldovas-au notat 327 de form. de imperativ, de il1gular
şi phlTapoo.Din totalul aeestorH,250 sînt de conjugarca a IV-a şi 77 de Conjngarea a II l-a. IJi!l formele.. conjugarea,a;JII-a55 sînt de siIigular şi 22 de
pluraL Din cele 250 def<H'lllCdcconjugarea a IV-a, dimpotrivă, majoritatea
sînt de plural,
..138 faţă de 11.2de.sillgulr.
Dacă punem aliJ.turl 0surenţele'obţinllte . î
Oltellia- Mu.ntcniaDobrogea cele din MoJelovaconstatămla iI11peratiyu]lJ.cgaţiv.înamb.elearii
un număr mai marcele forme de plural de eonjugf\Ty(l
a IV-a .clccîtde singular.
Aceasta poate fi un indiciu dtyerbul ascri.c alrecut la c.onjwprc.a a .IV-a
'plecînd de la forma de plural, infinitivul a. seri fiind, deci, o co.nsecinţă a
acestui fapt. O.datf. s-a spus nu s(;ri!i,s-a putut forma ap{)işi. infinitivul
a seri..
111TransilVaniaIlIl scriL nll sai!. (uueori este noţat IlÎJlnaiplwalul)
apar Îlleîtevapuncte iznlate, În patru judeţe.:428 (Hulledoara), 398 (Alba),
39, 340 (.ţlarghita) şi 383, 444,.4811451. .(Braşov)101.
COY<1sna
eşte singurul
judeţ urrdea scriapare în .•toate. cele nouă IOCi:\lităţi
anchdatp (P(;t. 361,
384-'-386,1115--417,"143,453. în primele patru şi În pct. 417 înregistrîndu-se
înpct. 48,471)s-amainotatnumuşlui
!'u JIlu.şlulţ
1,îllpct.474,484nUFlJomlnji
1,
cusensul-ae"nuserieurît",Intoatealăturidenuserile1,mzscriieţ!,cu excepţia
punctului
468,
undeprimulrăspunsa fostmI seri1, nu scritI
Nefăe1nd
partedinarialui a seri,Bucovina
nu va fi inclusăIntabelele1- 3, dela p. 133,
138,139.
looArnexclnacelecîtevaformede COlljl1garea
1,pehtrucarevezFŞtefanGi:osu,
arI.cii.•
p. 249,.250.
101Predl.ămcăîn judeţ.ul
Braşovs-auefectuatanchetepentruNALH.lu
27delocalităţi
.
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şi"ascrie). Prin urmare, trebuie să îneadr'ămjudeţul Covasna,vecin cu judeţele
Bacău, Vrancea, Buzău Invarta lui a scr1I02•
Cît priveşte dialectul aromân,atît Ioan Cutova deşi N. Saramandu
ne-au-comunicatformele nu sedieI (nu scriii;:1),nuscriiă; 1, prima de conjugaroa li III-a, cealaltă de conjugarea pon. Prin urmare, scriu nu apare la .imperativ în arornânăcu forme de conjugarea il 1V-a, ° dovadă cii trecerea <w:eslui
verb la conjugarea a IV-a este, la arornăni,tirzie, alături de aceea că formele
deconjugarea 'a IVc:aale acestui verb sînt foarte puţine şi apar foarte rar.
Există însă în aromănăun. infinitiv scrire, de conjugarea a IV-a, format
după modelul luiyrăps{re «gr. yp&tpW)10i,
care cunoaşte un participiu scrii,
format după modelulluiyrăpsiPO&,iar la.indicativul prezent forma serieeeuw»,
Să. comparăm eum rezultatelepl'ivind folosirea imperativulul ·neg,Iti\'r
în cele două mari zone dacorornâne(tabelulnr. 1).
Tabelul
Folosirea
..tmpcrativulu
iinegativdela a fOCI
i
Moldova
ocurcnocureutePuncte -OC1J-:VIedla
Conju- Puncte OC\]-MedÎ8
lor pe punct
pepunct Conjugarea
ancheta
te;
rente
garea anchetaterente ţelor
cartugraîrc
cartogratic
III
IV

329.
329'

Q,23
1,47

In
IV

167
167

77
250

0,46
1,49

în suhdialectul muntenesc s-au notat 78 dtl,Qcurenţe de. q01yjugareaa
III-a, în Moldovr;?7de ocprenţe1o,.Dacă le rapPl't.ămla epic 32\J; respectiv
167 delocalităţial1c.etate, avem, de ycca.re.punct, 0,23 Qcurenţ,e. În ..suhdiakctglsudic şi 0,46 În NIolp.Q'Va.S;e.
ohşervil.,.<def,yil.lnoldoyenii
foIlşepce;ya
mai mult decît muntenii imperativnl de conjugarea a III-a .
. . DC:J,semenea,s-aunotat56ie
%urenţ.e conjlgnHl ,1,IV('u în aria
sudică şi 50 în,]lyfolâova,.
cer:J,ee. rcpreZ11tă,-.
pentru. fiecarepn ll{)ţ,.1,47ocurenţeî-.ari.munteneascăşi 1,49 in.i\1pldovq,fap;tcareiuqiGă o uş()a.rşL1.prioritate numerică a formelor de conjugarea a IV-a în această provinrif'"d.cter
----_ •.
---10 Mal'aJll1reş,111
n.ucupoaşţeciecit
a scrie.In Banatd()flrÎnpct.62(Till1iş)
S-;ţînr.egistrt,
la ililperativul
negativ,
nnscriţ1,.singulanll
fiine!
nu.scrltâ/ InCrişananumai
Îl;pcL158miho\')
s-arăspuns
seri! Pluralul
insă
es.te
aicintlscl'ieret!
Anchetele
Crişana
aufostefe:tuate.dc
doinu
cercetători,
punctele
fiind
astfel
distribuite
între
ciÎncîtpentru
fiecare
săstrăbnHUlltreaga
provincie.
Ampututdispunedematerialul
uneiadinacesteanchete(76de punete,sufi.ciente
totuşipentrua da o imaginegenerală
a graiurilor
dinaria de nord-vesta dialeclulni
dacoromân).
'
.
103Acoloundese foloseşte
ngrăpse.ţcu,
ihlpc·rativul
!legaU\'
eulc'sdeN: Sannnandu
este
nUngtăpsa!, Tllingrăţi5.tţ
!
104VeziTacIlePapahagi,
Dic/ionaml
dialectului
al'omtÎn..
General
şi etimologic,
s.v.sc!-ire.
105Dinmaterialultrimisde IoanCutovareţinemurrm'itorul
exemp1u
: "Iasteserittn
rilrţîaestlllueru".Aupututservicamodel,evident,Şialteparticipii:alg{t"aibit";
gtit"grăit"ele,
106Vezimai departeparagrafuldespreindicativul
prezent(p. 138);
l07Nl1mninclus,elUnpreci;;,:am
maiînainte,puncteledÎIY13ucovina,
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STEFAN
GÎOSU
,,,ouc'q,peste tot apluraJului 1111
scriţ ) Aşadar Intr-o serie de
n11n,';'"din Moldovas-a obt.iuuf la singularul uuperativului uegativ.Iormade
IUL:4:lT;q
a III-a, Ia plural ceH.deconjugarea a IV-a.
cifrele de
sus--aucaraoter; relativ; la o nouă anchetă
(Iar conducînd laaeeeaşieoncltlzie generală că graitlrile dacoestieeconstituie o arie foarte bine contm'ată, în care domină
fl. În eesa ee pniveşteindicativul prezent, ne in teresează.persoanele 1
plural, singuţ'clecare pot avea şi forme de conjugarea a IV-a. Să.vedem,
însă, mai hItii, unde apar Lormeledeeonjug:;rea a III-a1Q8•
În Qltenia (noi) ser{jem,.cuaccentul pe prirt;tasilabă ea şi în limba litţOr:ţr.,ap;xrcrle cîteva, ori in jud.eţele nordice mai ules..; pct.936, 940, 956,
$)59109
(Mehedinţi),905, D12,9J;3,.43l(I/(Gorj), .901;.90:J, Dl4, 916 (Vîlcea).
(N{,i)scriiem,cu accentul pe ultima silabă, apare În pct. 918, 920, 924 (Gorj),
902.(Vîlcea), 931, 977, 980, 981 (Dolj). La persoana a II-a s-a notat scriiet
(sctlfe!), cu accentul pe prima silabă, în pct, 9LlO,9tiG(Mehedinti), 912, 913
(Gorj), D901l1
(DoI}),901,903,\)07112,
sos, 914; sre (Vîlcea).Scriieţ,cu accentul
pe ultima silabă, este consemnat În pct, 918;\)20 (Gorj),902 (Vîlcea), 931113
(Dolj).
.
.
.
în .rest,.peste tot se eUIH1SC
scrim (82 de puncte), scrÎ! (scri!1Y(86 de
puncte).
În Muntenia scriem âpare In pct, 760 (OFt')îc69pU(Dîmbo\riţa),771 (Teleorman), 712, 7,16--720(Prahova), 731, 750 (Buzău), 727 (Vraneea), 738114,
742, 715, .749(B'ri.hla)iar.Wl'iiem,cu accentulpţ ultimasilahă,)n pct. 759,
770, 773' COlt),6';,5114
(Argeş), 672 (Vîlcea), 694, 815\Dîmboviţa), 779, 829
(Teleorruan),710, 711 (Prahova), 840 (Ilfov), 824, 827, 830 (Giurgiu), 730,
zso, 740 (Buzău}, 850, 851 (Jalornita), 861, 862, 867, 869 (Călăraşi), 722
(Vrancea), 746 (Brăila).
. .. LapeJ:şana a 1Pa fOl'I11a'scrfo/t\ notată în pct.759 (Olt), 771 (TeW1'n1a), 712,7Hl-,-7?0 ţPrah0"V'a);
731 (uzău), 727 ·(ranEea).
')$crielf,cuacceltJ11 pe uJtimasil:.thă, este consemnat.Îl1pct. 73 (01t),
739;750 (Buzău), 850 .(Ilomiţa), 861, 867, 869.(CăIăraşi),721,.722 (Vrancea).
742, U6(,I3răila)., ". " .."
., '.< .'.•...
'... ',"
.'
" ..•....
1]1Pobt;ogea.scr{clnnua fost notatni.ci o dată, in vreme ce scrijemapare
în.pfh.J811l4, 88rrulr:.ea),.885, 888, 894.(Cqnstanţa). Scrijeff,de. asemenea,
nuapre. ?ehJfiar scrifC!lerte.collsemnatîn pct. 882 (Tulcea), 885, 888, 894.
(Const.anta).
.
e'poat:, relrull.'ca,.
(til distribuţia ,punctelor, că În Oltenia, aeolo unde
n)[;i'e verh.lI1denrJ.njugarea a.JII:a,esfe
preferată accentuarea scrfiem,
sc,z:{jet;,
îl}V!;ţlle ce în l\untenia şi DOl:!rogeadomÎll,ăformele cU accentul pe
llltimasilahil(scrijCm,serije!i);inflllenţatedcci de mod:Llld(accentuare de la
celede conjugarea
I, veziŞtefanGiOSll,
arI-cit" p. 252.
lOQ;:par
illformat.orul
se Gorecteazi'\aici
&idăscrim.
110HăspuI1sul
acestaestedatdeun informator
oeazionaL
InfC!nnfiloruj
qy.llf\zlţ
firăs:pnq
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alte conjugări. Vom vedea că şi in Bucovina acest mod de accentuaro este
dominant.
Formele de conjugarea a III·a notate în subdialectul muntenesc sînt în
număr de 98.
1n rest, peste tot, inclusiv În unele puncte din cele specificate mai sus,
materialul adunat pentru NALH-Olleniaşi NALR·--·M'unlcniaşi Dobrogea
prezintă mai ales scrim,sai! (scrifi')115.
Am noLatastfel 260 de ocurente pentru
forma scrim (şi anume, 82 În Oltenia, 155 în Muntenia şi 23 în Dobrogea)şi
286 de ocurcnte pentru scriH(şi anume, 86 în Oltenia, 17/1în Muntenia şi 26
în Dobrogea), deci 546 de ocurente În total.
S-a putut vedea că nu există peste tot o simetrie perfectă a formelor
de persoana Işi a II-a plural. Astfel în. pct. 759 s-a notat scriiem, dar scrlieţ,
în pct. 760 scriiem,dar scrti. De asemenea,în unele puncte se notează forme
şi de conjugarea a III-a şi de conjugarea a IV-a la aceeaşi persoană: scriiem
şi serim (pct, 675); scrliemşi scrim (pct. (91). Cifrelestatistice date mai sus
arată că se poate constata o frecvenţă mai mare a lui seri! (286 de ocureuţe)
în comparaţie cu scritn (260 de ocurenţe).
Putem constata, deci, uneori, amesteculde co.njugări,dar cu dominarea,
peste tot, a conjugării a IV-a. În Dobrogea,unde, în judetul Constanta, constatam, la imperativul negativ, numărul mare de forme de cnnjugarea a III-a,
avem Ia indicativul prezent, de regulă, forme de conjugarea a IV..a, fapt care
arată, cu atît mai mult, ezitările informatorilorÎntre o conjugare şi alta. Predilecţia pentru conjugarea a IV-a se poate constata şi din alt fapt, care trebuie
semnalat: prezenţa, în cîteva puncte, a formelor în -lm, -{ţi tscrilm, seFUţ;l),
după modelul verhelor cu inf'initivul în -ii, Astfel în pet. 726 (Vrancea) s-a
răspuns scrilm, scrift1, în pct. 723 (Vrancea), 728 (Galaţi) şi 886 (Constanta),
serilm, scrii, În pct. 710, 711 (Prahrvaj şi 770 (Olt) scriiem, scrii!.De la astfel
de forme este posibilsă se ajungă şi la un infinitiv a scrii, care s-ar situa, deci,
alături de a se sfii, a pustii, a vUii,a se iN, a prii etc. De altfel, h# 212? A
scrie,din ALBII, s. n., vol. VII, prezintă în pet. 130din judeţul Sibi;ua scriii. Să
reţinem că în acelaşi punct (Poiana Sibiului)sa nct at şi noi crijlm'i, Doi
sâiilţj.(h. 1937Scriem; scrieţi, ALR II, s. ri., vol, VII), Ace<;lstă,atestare,
deşi
dintr-o singură localitate, poate fi, credem, un indiciu în sensul eelor afirmate
de noi mai sus privind apariţia unui nou infinitiv, a scrif1l6
•.
Il5S-aunotatformede conjugarea
1 doarîn douăpunctedin Oltenia.Vezişi Ştefan
Giosu,ari, cii.,p. 252.
116Este
interesant
că
ş/i,inflnenţat
deeroi
a scrie
(vezimahalalei
elştieşi chiar
a ştie),
a pututilla
in romanul
Aclele
IJorbeşie
alşi
luia 1.
Peltz"aicârni
aparţin
(însensul
caragialesc
al
cuvIntului)"
(Iol'gnIordan,luer.cU'. p. 124)formele
şliim,stii!!şi chiara ştii. IorguIordan,
carele acordăUllspaţiudestuldeimportant,observăcă numaiuneoriformeleacestea,crcatf'
de 1.Peltzcăeinu seÎntilnesc
decîtla el,auvaloareaJecLiVl1.
Încelelalte
cazurielefiindpuse.de
scriitorpe seamavorbiriiohiective
a personajelor
sale.Deunrel,la multedintreacesteaautorul
va renunţala reeditarea
romanului
amintit.Heţinem
doardouăexe.mple
: "ba! că e StatLI
,careşi el arenevoîlelui- ştiim- nu suntemageamii"
(Actele
vorbeşte,
1935,p. 254;autorul
păstrează
grafiaaceastaşiîn Scrieri,4. ,Actele
vorbeşte",
1971,p. 169); "Faceţ.i
ce-ţiştiişitrimiteţi..ne alt domnadministrator",
înediţiadin19:35,
p. 66,apoi"Faceţ.i
ce-ţişti...",În ediţiadiu
1\l71,p. 50.Pentrualteexemple
şi felulcumapnreleîn celedouăecliţii,vezip. 23·1,286,290,
2\l3,308,311,314,respectiv
154,193,195,107,107,210,212.
IorgllIorclan
plecînddela formaelştie,Cl!-e,apărut:!dupămodel1.l1111i
elserie,afirmăcă
1.Pe1Lz
a pututcreaşilnfinitlvul
a ştie(defapt.cumamarătatmaisus,ÎnDota78,plecinddela
observaţiile
lui IonGOJ'lln,
infinitivul
a ştieapărusemaiînainte)şi eli,în consceinţ,i,
"un*ştiem
i un *lie!iseimJUnoareGţllIl
(,lela sine.Şidacijîn loculacesţO.ql-(:OJltinu;},
apţorul.- seP\ll1C
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GIOSU

Dacă ne referim la formele de con jugarea H ITI-a scriiem, sedict care
apar în suhdialectul muntenesc trebuie să observăm, din nou, că e, neaccentuat, nu este închis la i nici Într-un punct. Indicativul-prezeut confirmă deci
concluziadin paragraful precedent.Desigurcă nici în trecut rostirea cu e înoh-s
la i nu era o caracteristică a graiurilor rnunteneşti.
Remarcăm, toto dată, că trecerea Iui (Jscrie la conjugarea a IV-a, avind
la bază, în primul rînd, modelul lui a şii, a fost favorizată şi de celelalteverbe
de conjugarca a IV-a, şi nu numai de ceheÎn -Î, ci şi de cele în -i],
Vom analiza acum materialul adunat pentru NALR-1I1old. Buco».
În judetul SuceavaÎn majoritatea punctelors-au dat, ca şi la imperativ, forme
de conjugarca a III-a, şi anume, scriem, scrierjîn vestul judetului, în pct. 465,
467, '163, 469, 461, 472, scriem, dar scrietI în pct. 483, 485, 493,
apoi scriiem,scriie! în celelalte localităţi. Remarcăm aici în general UIlparalelism al formelorla persoanele1 şi a II-a, atît pentru cele accentuate pe prima
silabă cît şi pentru cele eu accentul pe ultima silabă. în judeţele vecine de
peste munţi (Harghita, Mures,Maramureş)materialul noilor atlase lingvistice,
regionale, prezintă forme eu accentul ca în limba literară (scriţem, scrEfePi)'
Aceleaşiforme domină şi în judeţul Bistriţ.a-Năsăud,unde se mai întîlnesc
şi cele cu accentul pe ultima silabă. Acestea din urmă apar extrem de rar în
celelalte două.judete tr ansilvănene, iar în Maramureş nu apar deloc.
Prin urmare şi aici trebuie să conchidemcă Bucovinanu face parte din
aria lui a scri. ea continuînd aria din Maramureşşi Transilvania a lui a scrie.
Am putea deduce că accenLuareascriem, sCJ'ietdin Bucovina este o particularitate mai nouă, care se pare că începe să se .extindă şi în nord-vestul judeţului Botoşani. Ea mai apare in cîteva puncte din judetul Bistrit.a-Năsăud.
Seruri, seri] apar în judetul Suceava doar în pct, 4G8,4G9117,
482, 49G,
564, 575, Adăugăm şi aici forma scriilm, notată numai în pct. 494,care va fi
apărut în acelaşi fel ea cele semnalate mai sus în Muntenia sau în Poiana
Sibiului.
silim,stiiţivinovatăesteconsttinta
încăviea indivizilor
vorbitori
căverbulştiaparţineconjugărlla.IV.a.şitrebuie,deci,să setermine
la pers.<1
şi5aleindicatlvului
prezentÎl1-im,-iii.Modelul
tnaceastăpriv!n
ţă eştescrie,singurul
verbdeconjugarea
III cutemăvocalică
..." (IorguIordan,
iEiid.).
IorguIordanadmitedecică ştiim,şiiii!din romanulîn discuţieau accentulpe prima
silabă,CîtdespreCiştii,el afirmăcă "este..., el] siguranţă.o greşealăde tipar" (tbid.,p,
124,nota 1).
Aceleaşi
forme(ştii,ştiiui,şiiiţi) sint considerate
de Alt Lornbard,
op. cit., II, p. 736,
"yariantes
relaites",
iarverbulaee:,taesteîneadratlntr-·oaltă categorie
(eLpustii,viji!;vezişi
p. 699),AşadardupăAULombar-d
acesteforme.
trebuieaccentuate
şUi(IarInasemenea
cazs-ar
puteaşisănumaifiela L Peltzo greşeahi
d; tiparînediţ.ia
din1035a romanului
Actelevorbeşte),
şWm,ş!ii(i(vezişi a scrii,notatîntr-unpunctdinALRII,s.n"saiim,scrii!!notatedeancheta·"
tarii.NALHÎnrnaimultelocalităţi).
Apariţiaacestorformela scriitorul
eitateste,dinnou,indiferentcumle-mnaccentua,
peprimasaupeultimasilabă,unindieiuflsllpra
legături
lorcares-au
făcutşi semaipotfaceîntrea seri(e) şi Cişti,De altfel,inovaţiilepotapărea,cumştim, ca
fenomene
individuale
şi sepot răspîndi(celput·inuneledintreele)sprea deveniparticularităţj
aleuneiarii lingvisliee,
în legăturăeuaparitiafonnelorascrU,scrii}]?,
scrii!i,cOnSC!'lUlate,
CUIn
ani arălat de
ALEII, s, n. şi deanchetatorii
NALHînpunctedindiverse
judeţe,amreţinutaiclşi o observaţie a 111i
Theodo]'
Hristea,ehiardaciiautornIarcîn vederealtefapte(Dinproblemele
etimologiei
tmzeologice
rOIl1iÎneşli,
înLI'.,XXXVI,1BS7,lll".2,p_127),potrivitcăreiacaracterul
individual
al inovaţiilor
nu exclude"posibilitatea
ca maimulţiindivizi,'t iuovezţjn ,\erea?idirecţie,<lar
jn lllo.d
independent
unuldealtuli la distanţăîn timpsauÎnspaţitl",
U7In acestpunctalgţurielescriem,scriei.
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în Moldova materialul noului at.Ias lingvistic arata, ca şi la infinitiv
sau imperativ, că formele de conjugarea a III-a sint mai numeroase în nord,
în judeţul Botoşani mai ales, apoi, îritruoitva, şi În judeţele Iaşi şi Neamţ, dar
fără 3 fi dominante. În restul Moldoveiele sînt apariţii eu LotuI izolate (cîte
una doar, în judetele Bacău, Vrancea şi Galati), sau nll apar deloc (Vaslui).
Se ohaervă, iarăşi, că formele de conjugarea a III-a noi scriiem[scriiitn],
noi scriieţ(scrijiţ)prezintă paralelism în cele mai multe puncte : 498, 512, 507,
518,517,508, 519, i23, 521, 525 (Botoşani),552, 5/13,544, 541, 5/15,532 (Iaşi),
5n, 57fi-578 , 55H118
(Neamţ), 6c19(GalaP), G5111s
(Vrancea). Doar În pct,
637 (Galaţi) se consemneazăscrlietn,scrii,
Scriietn,scrtie! apar în patru puncte : 515,520 (Botoşani), 530 (Iaşi) şi
fi53 (Vrancea). Numai în pct. 529 (Iaşi) se consemnează scriem, scriei. De
asemenea,doar în pct, 596 (Bacău), apar scriiem, scriţ.
Judeţele Moldoveiprezintă la persoanele 1 şi a II-a plural în total 62
de ocurente de conjugarea a III-a, din care 52 au accentul pe prima silabă.
Dintre acestea din urmă, 3 îl păstrează pe e neaccentuat tsctiiem, serife!)iar
49 îl închid la i (scrliun,scrijit). Prin urmare, închiderea lui e la i este o caracteristică a graiurilor din Moldova.
în eelelalte localităţi răspunsul este scrun, seri! (seriţil)' Formele de
conjugarea a IV-a sînt mai puţine în judeţul Botoşani mai ales, dar dominante
totuşi şi aici şi foarte numeroasesau chiar singurelefolosite în celelalte judeţe.
Repartitia lor este următoarea: scrim apare în 132 de localităţi, scrii în 135
din cele 167 anchetate.
Să mai adăugăm şi aici pluralul scriiitn, eu accentul pe ultima silabă,
notat În pct, 610 (Vaslui). Această-aparitie izolată arată, din nou, ca şi cele
semnalate eîndne-am referit la subdialectul muntenesc, la graiul din Poiana
Sibiului sau la cel bucovinean, posibilitatea creării unei noi forme de conjugarea a IV-a.
Dacă totalizăm rezultatele, ajungem Ia următoarele concluzii pţfntrugraiul din judeţele Moldovei:s-au notat În total 327 de răspunsuri pentru ambele persoanede la indicativ-prezent, din care 62 pentru formelede corijugarea
a III-a şi 265 pentru cele de corijugareaa IV-a.
în Transilvania scrim, seri! apar în pct, 398 (Alha), 383, 444, 451, 454
(Braşov) şi în majoritatea localităţilor anchetate-rlin v.Covasnao", Întărind.
concluzia,formulată mai Înainte, că acest judeţ face parte din aria.lui a.scrii»,
S-ar mai impune o observaţie: dacă pentru alte particularităţi se Încadrează în subdialectul muntenesc şi judeţul Braşov, în privinţa lui a seri,
cu doar cinei din cele 27 de localităţi anchetate, elţillc degraiurile din Transilvania, unde întîlnim mai ales a scrie.
Arornânii, potrivit informaţiilor date de Ioan Cutova, au la indicativ
prezent, persuana 1 plural.scriim şi scrim;iar Ia persoana a II-a scria! şi scrii,
118Aicis-anotatsi scrii.
119Nuvomil1clud'e
însi 3ccstjudeţ.in datelestatistice(vezitabelelenr. 1·-3), SCOPlll
nostrufiinddea studiaceprezintămaterialul
adunatpentruNALR-2\!Iold.
Bucol!.
în comparaţie
Cl!celadunatpentruNALR-l1{llnl.
Dobr.şicuceldinNALH-Olt.,
aceastasprea veelea
dac'imai
putemconsidera
verbulil seriun muntcnism,
cums-aspus.
120::Vlalcriallll
elecaream dispusnu prezintă.
scrim,seri!în niciun punctdinBanatsali
MarlUllUl'Cş.
Doarin CrişHlw.
în acelaşipunct158(Bihor)în caresl'lTll1alalTl
imperativul
J/i'
seri!, s-anotatDoisad.
.
pin ccleill'ătate
'pîniîacup!reiesecăMaram1,1l"eşul
Ul)CUl10aşte
delocf0l111c
\h !;t(1seri,
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Dialectul aromân cunoaşte deci forme de conjugările 1, a III-a şi a IV-aI2l.
IoanCutova precizeazăcă se folosesctoate aceste formc. Totuşi N. Saramandu
În anchetele efectuate nu notează niciodată la aceste două persoane forme
de eonjugarea a IV-a, ei numai scriiem(serilam),scriiâ],
Verbul scriu are la indicativ prezent forma scriesczz,după cum aflăm
din dicţionarul lui Tache Papahagi=v: "si-fii scriescudQal]ăy dune" (să-mi
scriu două cuvinte)!>. Ioan Cutova ne informeazăcă nu cunuaşteformascrtescu.
De asemenea, N. Saramandu nu a notat-o nicăieri în anchetele efectuate la
aromâni.Ea pare deci a fi foarte rară şi a putut apărea prin analogie cu cuvîntul,
de origine greceaseă, yriipsesCll,acesta la rîndul lui integrîndu-se morfologic
după modelul lui algesCLl
«alb<lat.albus), eventual şi după alte verbe, chiar
dacă de origine străină, ca gresCll"grăiese" etc. (cf. 5i perf. simplu griips(t,
al{jli, qrii, apoi scrii12).
Să comparăm acum rezultatele privind formele de indicativ prezent
(tabelul nr. 2). 1n Moldova materialul cules pentru NALR prezintă deci 62
eleocurenţe de conjugarea a III-a, în Oltenia-Muntenia-Dobrogea, 98. Dacă
le raportăm Ia cele 167 de localităţi anchetate În Moldova,respectiv 329 în
celelalte provincii, avem, de fiecare punct, 0,29 ocurenteîn subdialectul muntenesc şi 0,37 in Moldova. Aceasta arată o oarecare superioritate a acestor
forme din Moldovafaţă de cele din aria dacoromână sudică. Am văzut însă
Tabelulnr. 2
Folosirea
tndlcativulul
prezentde la (1'eri
-......--------------------,--._----------------------01tenin-':VI
unteniaDobrogea
----------_._._--_._-_ Moldova
..---_.-._----Media
ocu+enocurcntclrr
Conju- Puncte Ocu- ţc.orpe punct Conju- Puncte Ocu- Media
pe punct
garea anchetaterente cartogratlc garea anchetarerente cp
rtogralic
----';------;,---;----.--.--+--.---.---+-----c--.-'-,-----------III
In
1137 62
98.
Q,2\J
0,37
;l29
IV
546
329
IV
167 2G5
1,62
1.58
.
:
căele apar, frecvent, alături de formelede conjugarea a IV-a in mintea VOrbitorilor există, cele două sisteme, al graiului şi al limbii literare, încît socotim
că diferenţa specificată nu este-semnlficatlvă: De altfel, nu.este exclus ca o
nouă anchetă care s-ar efectua imediat să modifice această diferenţă, poate
chiar sensibil. Dar 'aceastănouă anchetă nu va modificaconcluziagenerală că
(1scrreste specific şi suhdialectului muntenesc şigraiurilordin Moldova.
In ceea ce priveşte conjugarea a IV-a, am notat în Oltenia-Muntenia-Dobrogea546de ocurente,În Moldova265, care, raportaţe la reţelelede localităţi
121Pentruscrimi,scriţ,vezişi Trata/dedtatectoioqic
romaneas\ă,
p.453,458(N. Saramandu).
122TachePapahagl,
Dicţionarul
dialectului
aromâti.
General
şi elinwlogic,
s. v. scriescu,
123Autorulextrageacestexemplu
dinPericlePapahagl,
Dinlitera/urapoporană
a aromdIlilol",
1900,p. 855.TaellePapahagi
n maiciteazăpentruseriescl!
şipe Constantin
Nicolaide,
cu al său 'E-ru.u.o),oyxlJv
A<:I;XO'J1."o;XOU1:C;OAo:XXC;
y),6xJ(JY'("
1909,p. 489.
124Aşadarscriuarc la Ul"OII14.ui!
]:1verf(ctulimvlu,fOrmele
$crişY\
şi $Yl'iâ.(,
iar şcrieŞCH
<lreCl'ii (*crtş,cri,5ietc,).·
.
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anchetate, reprezintă pentru sudul dialectului dacoromân 1,62ocurenţe pentru
fiecare punct, pentru Moldova 1,fl8.Din aceste cifre deducem că formele de
conjugarea a IV-·aprezintă o diferenţă absolut neglijabilă. Este posibil ca o
altă anchetă efectuată imediat să. nu mai ofere nici o diferenţă sau chiar Ca
această diferenţă (este vorba doar de 0,04) S{Ise adauge celuilalt grai. Astfel
de date statistice trebuie, deci, interpretate eu gradul de relativitate cerut
de realilăţ.iIe de pe teren.
Să facem acum o medie il rezultatelor privind imperativul şi indicativul
luate împreună. Constatăm (tabelul nr. 3) dt media ocurerrţelor de conjugarca
a III-a pe punct anchetat este în Oltenia-Muntenia-Dobrogea O,2G,În Moldova 0,41, iar cea a ocurentelor de conjugarea a IV-a 1,5·1,respectiv 1,53.
Tabelulnr. 3
Mediape puncteartografie
a ocurenţelor
deimperativnegativşi indicativprezentdela a sai
Moldova
____ Olt.euia-Munt.cnin-Dobrogca
o
pe punct
Conju- Mediaocurcnţclor
pc punct Conjugarea i\Ic-liaocureuteto.
car'ografic
cartogrsrlc
garea
------------------_._--_._--,---_.
-------III
nI
0,41
0,26
IV
IV
1,53
1,5'1
Aceste cifre sintetice, care au, aşa cum s-a văzut şi pma acum, caracter
orientativ, căci anchetele dialectale efectuate pentru un atlas sînt doar nişte
"instantlJ1ee"ale graiurilorv.aratăcă în Moldova a seri se foloseşttcu aceeaşi
intensitate ca în suhdialectul muntenesc (avantajul de 0,01 poate fi neglijat
pentru motivele arătate mai sus) şi, din l1ou,eă în aria moldoveneascăs-au
notat, tintnd cont de Întinderea ei.ceva mai frecvent decît în Oltenia- Muntenia
Dobrogeaformc de conjugarea a IIIwa.
r
.
.
7. Aşa cum s-a văzut, a seri este caracteristic atit în sudul dialectului
dacoromân cît şi În.est. O oarecare frecvenţă a lui a striepoate fi constatată
în unele judeţe şi din sud şi din est, În Moldovaîuregiatrîndu-semai ales r08tirile scrliun, scriiu, cu e neaccentuat trecut la i125•Materialul adunat pentru
atl asul Oltenieişi cel al Munteniei şi Dobrogei arată că. acolo unde s-au notat
forme .de conjugarea a III-a apare, sistematic, l111scr{jeţ
lşi o singură.dată
nll scrii! !, cu e trecut la i (pct, 945 -- Mehedinti). La indicativ prezent nu
apare i în loc de e nici o dată, iar Iorma scrilm,notată.În.cîteva puncte, nu este
de conjugarea a III-·a, ci ele a IV-a.
125Închlderea
aceastaa lui e esteveche.Ea apare,astfel,in douădocumente
scrisela
Iaşiîn 1705şi 1738: : "preacestepărţ.ide ocinăcescriim.
maisus"; "aceastaserttni
". Aceste
actesintpuhlicatejnDocumente
privindrelaţiileagrare.
ÎIlveacul
al XVIII-lea,
vol.II, cunr.24
(p. 111)şi 1<18
(p.2(5).Citămşi un exemplu
dupăDLH(Serienouă),dlnlr-unmanuscris
de la
sf'irşttul
secolului
al XVIII-lea:"Nu-iputeadumneata
casă-mifacivro osebităscriiredeaceste
meşteşuguri"
(Gramatica
fizicii,traducere
dinlimbaitalianăde AmtilohlcHotlulul,Blhliotcca
Academiei
Jtomănc,cola1 627,20'/8).
Amtntilnltaceastăînchidere
şi la M,Sadoveanu
: "afar de descriiril«
PUl'de 191;nrt'\
[Scrisoricăir«Ibrăiieanu,1, p. 213),
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Să admitem ipoteza că trecerea la conjugarca a IV-a a lui a scrie s-ar
fi facut:prin contr.agereacelor doi i din scriim, de conjugarea a III-a. Acest
fenomen, ar fi putut avea loc, deci, numai în Moldova,nu şi În subdialectul
muntenesc, care nu cunoaste aceustă închidere a lui e. Nu avem nici nrohe că
închiderealui e din scriemrfUost aici, cîndva, o caracterisLieă126.
În arIasudică
cleei a seri nu putea apărea decît prin analogie eu alte verbe. În acest caz
ar trebui să admitem Într-o arie atît de unitară şi compactă, care cuprinde
Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova şi judetul Covasna,apariţia lui a seri
o dată din scrlim, printr-un fenomen de contragere, altă data prin analogie
eu a şti ctc., fapt care nu poate fi acceptat, Realitatea Iingvisfică,din trecut
şi de astăzi, ne obligă deci sa explicăm, aşa cum au şi făcut unii cercetători,
dar care nu au putut aduce toate argumentele necesare căci nu au avut la
dispoziţieun atlas lingvistic.minutios, aparitia lui a seri prin analogia cu verhele care prezintă un singur i şi, în primul rînd, cu a şti (ştiu-scriu, ştim-scrim,
ştiţi-scriI!,şti-seri),apoi cu verhe ea citi-citim,citiţi, dori-dorim,doriţi, dormidormim,dormiţietc. Aşadar rostirea tui scrii!1 din pct. 945(Mehedinti),unicul
din NALR pentru subdialectul muntenesc şi la care eventualele noi anchete
nu credem că ar mai putea adăuga multe altele, nu poate fi o mărturie a
vreunei situaţii generalede închiderea lui e din scriemÎn graiurile dacorornăne
sudice. Credem deci că ros tirea din pct, 945ţ:ine de idioleetul respectiv aşa
cum trebuie să fi ţinut de idiolectul respectiv şi scriitn, unic de asemenea, din
documentul amintit, redactat la I 604 În Vlaşca=",
8. în lumina rezultatelor Înfăţişate, pe care le-a făeut posibile bogatul
material adunat pentru NALR, putem afirma că a scri este, deopotrivă, muntenism şi moldovenism, aria lui cuprinzînd, cleei, sudul şi estul dialectului
dacorornăn. Prin urmare, prezenţa acestui verb în documente şi scrieri moldoveneşti nu se datcreşte t-i-cu-rezerva pe care poate ar trebui s-o facem la
C. Negruzzi. influenţei scriitorilor munteni, ei graiuriler moldoveneşti Înseşi. De altfel, C. Negruzziînsuşi poate nu ar fi folositforma a seri dacă aceasta
nu •.ar fi existat în graiuriIe moldoveneşti.
Verblila seri apare în sudul şi estul dialectului.dacorornănfoarte frecvsnt şi; ca orice e.Iemeri.tregional,
trebuie tratat ea atare,iarnu ca-un semn al
lipsei de cultură. Regionalismeleîn general nu sînt incultisme,cir'ealilăţiIing'visticece nu pcît fr.ccndamnate şioaratrebuie privite de pe planul lor, altul
eYecîtalceloI'din limba literară acceptată de toată lumea. Pl'inui'mare, a sai
lUI trehuie socotit nici ca element popular.
12$ neaccentuat
sepoateÎl.1CI}ide
laiin subdialcţnlnlUl1tenese,
de'lenjnd-hiar
o particularitntca
ariei,darîn altesituaţiiialtile,deqetile,
ziltleşichiarzililietc.VezişiMatilda
Canl.giu
Marioteami:
StefanGiosu,LilianuIonescu-Ruxăndoiu,Romulus
Todoran,'
J'Jialec1ologie
l'omdnâ,EclilurâDIdactică
şiPedagogică,
BtiCUl'CŞti,
lH77,p, 163:
127în treacătspus,avemo reducere
la i, darcîndestevorbadediftongul
ii, şi numaila
persoana
a II-asingulara acestuiverb:tllseriîn pet. '163,465)46'1,\
482,484,490dinjudeţul
Suceava,
uude,de regulă,sefoloseşte
pluralulscriem,
scrieţ,apoiîn pet.555(Iaşi),Adăugăm
că
ÎnjudeţulSuceava,
înpcL486,'103,s-anotatşi oformăintermediară,
iuscrii.
1'11
serise maiîntîlneşteIn lllaimultepunctedinsudulTransilvaniei
undedomină,de
asem,enea,
formele
scriem,
seriet!apoiin cîtevapunctedinBanat,undesespuneînsă,de regulă,
seriiem,seriia!elco
PrinU1'marc,
reducereadiftongn;u;
ii (in tl1scriinuarcnicio legăturăcuipotezac.iscriIn,
scriis-arexplicaprinsalim,scrlirr.
Revenind
la salimdindocumentul
din1G0'1
(Vlaşca),
seexcluderostireacu accentulpe
ultimasilabă,avîndÎn vederefaptulc;ţţrţccr\alui q scriela conJllgarea
it IV-aesţeCţl\IluJţ
\Ilaitîr;r,!e,
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Astfel stînd lucrurile, credem că precizarea din DEX, s.v. scrie, că a
seri este "variantă" a lui a scrie trebuie înteleasă, dacă nu chiar întregită în
sensul că avem a face cu o variantă regională. Prin urmare, apariţia lui a seri
în operele literare şi în alte texte înseamnăfolosireaunui regionalismca atîtea
altele de altfel, şi nu numai în vorbirea personajelor, ei şi în fraze aparţinînd
autorilor.
9. Am arătat că aria daeorornână cea mai densă şi, deci, mai specifică
a lui a scria o constituie Banatul. De asemenea,scriare apare foarte. frecvent
la arnmâni128•
A seri nu există în Banat, iar formele de conjugarea a IV-a de la
nromănisînt rare. A <seriformează, cum am văzut, o arie compactă în sudul
şi estul dialectului dacorornân, arie la care se adaugă şi judetul Covasna. Din
această distribuţie a formelor de coojugarea 1 şi a IV-a, din lipsa celor de conjugarcaa IV-a în textele vechi(avernîn vedere secoleleal Xv I-lca şial XVII-lea)
reiese că dacă Iormeledcconjugarea 1 sînt foarte vechi şi leagă ariabănăţeal1ă
de ceaarornănă, celelalte, de eonjugarea a IV-a, sînt tirzii şi au apărut in mod
independent la dacorornâni şi arornâni.
..
Vom sublinia, în încheiere; concluziile mai importante care au.reieşit
din discuţiile de mai sus.
1. Verbul a scrie, de eonjugarea a IIIa, cunoaşte în dacoromână şLiri
aromână forme de conjugarea a IV-a, infinitivul fiinţl ser!(re), pe lîngă
cele de conjugarea I. În dialectelc jneglenorornăn ş'Î istrorornân s-a pierdut
lat. scribere,aici folosindu-sepisăjes, de originebulgară, poate şi macedoneană,
respectiv pisei, de origine creată.
2. Bogatul material cules pentru NALRaratăcă a seri caracterizează,
deopotrivă.vgraiurile dacorornâne sudice (Oltenia, Muntenia, Dobrogea).şi
cele din Moldova(nu Însă şi din Bucovina), la care se adaugă şi graiul din judeţul Covasna. Statisticile alcătuite după numărarea tuturor ocurenţelor
de conjugarea a IV-a din materialul adunat pentru NALR arată cănu se pot
aduce argumente convingătoare în sensul preporiderenţeivrcIln9i arii sub
acest aspect.
l'
3. A seri a fost considerat de cercetători lin muntenism, un :element ce
caracterizează vorbirea incultă, un element pipnlar, o parttcularitate .a graiurrlor dacoromăne sudice şi a celor din Moldova sau o "variantă" a lui a scrie.
Îridreptarele ortografiee din secolul nostru recomandă numai folosirea lui
a scrie.
4. A seri se întîlneşte în UJxLeIncepind cu secolul al XVIII-lta, dar
atestările sînt foarte puţine. Primele ateatări pe care le cunoaştem sînt din
trei documente, două de la Iaşi, din anii 1702şi 1705-·-170ti,iar celălalt de la
Bucureşti, din anul 1714.Ceamai veche atestare pe care am găsit-o în fişierul
alcătuit pentru DLR (Serie nouă) este dintr-un text tipărit în 17ţ)4,la Sibiu.
Cum însă potrivit informaţiilor oferite de materialul înregistrat pentru ]\ŢALH
a seri nu caracterizeazăşi graiurile sihiene, aparitia acestei forme în tipăritur'a
amintită ea, de altfel, şi mai tîrziu la G. Bariţiu sau M. Beniuc,trebuie explicată
prin influenţa altor texte sau graiuri.
5. Verbul a seri apare frecvent în texte munteneşti mai ales, apoi in
unele texte moldoveneşti,în secolul al XIX-lea, şi, cu deosebire,În primele
decenii.După 1840,ocurenteleacestuiverb sînt tot mai puţine chiarla cărturarii
18 VeziŞtefanGiostl,ari.cit.
,p. 248-;-24>1,
251.
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care-I Iolosiserăcu preponderenţă pînă atunci (Ion Heliade Rădulescu, C. Negruzzi). La unii învăţaţi şi scriitori din secolul al XIX-lea 11u-1întîlnim deloc
(I. Maiorescu,M. Eminescu),la alţii apare, celpuţin în unele scrieri, mai frecvent decît a scrie (A. Philippide).
în secolul al XX-lea a seri este folosit, în continuare, de scriitori, el
pătrunziud tot mai mult şi în scrierile moldovenilor,care rămîn însă, ca şi in
secolul precedent, mai fideli, sub acest aspect, normei tradiţionale şi literare
decit muntenii. Atrag atenţia, În mod deosebit, dintre munteni, T. Arghezi,
dintre moldoveni junimistul Gh, Panu. Forme de conjugarea a IV-a apar
la mulţi alţi scriitori, ea I. Minulescu,C. Sandu-Aldea, V. Voiculescu, Geo
Bogza, apoi Cezar Petrescu, C. Hogaş, M. Sadoveanu, G. Lesnea etc.
Pătrunderea lui a sai în textele literare a fost determinată, deci, de
Iolcsirea lui de către mai multi scriitori,munteni şi moldoveni,iar nu numai,
cum s-a spus, de către T. Arghezi,care l-au luat, fiecare, din graiul local. Prin
urmare, presiunea asupra limbii literare s-a exercitat pe un front larg, fără
Insă ca aceasta să-şi însuşească forma de conj ugarea a IV-a.
6. Dacă scria (re) atît la arornâni cît şi Ia dacorornânieste foarte vechi,
datînd, probabil, încă din perioada de comunitate a dialectelor româneşti,
seri(re) este, în ambele dialecte, relativ nou, fapt probat de atestările din
texte şi de distribuţia formelorîn graiuri.
7. Apariţia lui.a seri (serire) se datoreşte analogieicu alte verbe de conjugarea a IV-a şi, în primul rud, cu a şti (ştiu-scriu,ştii-scrii, ştie-scrie, ştimscrim etc.), Probabil mai întîi s-au folosit formele de plural tscritn, scriţi, nu
serifi l) şi apoi se va fi ajuns la a seri (scriu), nu seri! De altfel, bogatul material
înregistrat pentru NALR arată că pînă astăzi numărul formelor de plural
de conjugarea a IV-a este ceva mai ridicat în întreaga arie decit al celor de
singular (este vorba de imperativul negativ).
La arornăni, pe Iîngă ştiu etc., au determinat apariţia formelor de con[ugarea a IV-a de la scriu, şi yrăps[re"seriere", yrăpsesell,yrr{ps[i,yrăps{t(ef.
'scrlre,scrii-seu,scrii "scrisei",scrii "seri5"). Formele lui yrăpsescl1, verb de
originegrecească,au apărut, la rîndul lor, după modelul altor verbe ca algesw,
gresClletc.
Scrun, scrui nu pot preveni din scriun, serUţiprin contragerea celor doi
i, deoareceînchiderea lui e din contextul de aici (scriem,scdeţi) nu este şi nici
nu a fost în trecut caracteristică ariei munteneşti şi nu putem, de aceea, admite că a seri va fiapărut o dată prin analogie cu alte verbe (subdialectul
muntenesc), altă dată prin ii>i (graiurile din Moldova).
8. Trecereala conjugarea a IV-a a lui a scriefiind tîrzie, infinitivul scrire
de Ia arornăni şi din unele graiuri dacoromâne (vezi aici imperativul nu scrfreţi !) este, în ciuda formei sale arhaice, nou, apărut pe eale analogică. în zona
unde s-a nataLnu scrireti ! (Oltenia), se spune şi I1Udorm[re!i1,mi birefi 1etc.,
a.l căror infinitiv lung este moştenit din latină.
9. Se ob3crvă şi o tendinţă de creare a unei lloi forme de conjugarea a
IV-a ladaoromâni, a scrii, prin analogieeu verbde in -il (a se sfii, a pustii ete.).
10. ln eeea ce priveşte Bucovina, aceasta nu face parte din aria lui
a scri, ci din cea a lui a sCl'ie.Graiurile bUCDvinwesint, în această privinţă.
o COD
tinuare a arieimaramureşene-transilvăncne, singura deosehire fiind
accentuarea scriem, sCl'ieţi,particularitate, desigur, de dată mai nouă În
Bucovina.
11. A seri trebuie considerat, aşadar, o variantă regională a lui a scrie.
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SCRI(RE)"1'0 'VRITE"
SUlVIMARY
Tnepresentpaperdealswiththe forrnsof the 4!hconjugatlon
that the verba scrie"to
writ.e"
( Lat.scribsreţ
ofthe 3'hconjugat.ton
hasacquired
by analogy,
beginntng
wlththe 181h
century,Theprocese;
is restrtctcd
to the Daco-Homanian
andArumunian
dialects,slncein the
Meglcno-Romaman
anrlIstro-Hornan
ian dialectsLat. scrtbrrcwasdroppedand,in its place,
pisăiesof Bulgarlun,
maybealsoofMaccdontan
orlgln,ls usedanrlpis4iof Croatian
orlgln,fespectivcly.
Theresearch
15hasedondocuments,
oldaudnewtexts,dlctlonaries
etc.. aud,especially,
oi!the materialcollected
by inqulrles
forNoulAtlaslingvistic
român,pe regiuni(= NALR).
Likewlse,
fortheArumunlan
dialect,therehasbeonusedthetnformation
orrered
by IoanCutova
and NicolaeSaramandu.
Thewealthof the materialcolle(:tcd
for NAL
R provesthat the verba seri,consldered
by researchers
tobea regionalism
of Muntenia,
an elementthat18ehul'ucteristic
ofuneducated
speech,!lfolkelement,
a peculiarity
ofthe SouthemDaeo-Romanian
localdialects,
O!'of those
InMoldavia
; it hasalilobeenrcgardcd
asa variantofa scriewhichi5characteristic;
of tbe Sout
hernDaco-Hoinuniall
localdialects(wereferto Oltenia,
·lVJ.untenia,
Dobrogea),
anii6f thoseIU
Moldil.via
(Bucovina
is countedout),to whichwewayaddtllelocaldialectsin the Covama
district,lyingin tlIeSouth-East
of Transylvania.
Th.estatisticsdnr,vll{lutaftercOlinting
alI ciecurrenccs
Ofthc 4th conjllgatlon
(sertm.
scril.i,.nu
seri! etc.)showthat thereis no reasonable
proofin favourof the prevalence
of a
specifieareaIl'omthis.vicwpoint.
Iru.ţocnmentsaml
othcrtextsa 8crieanbefoundstarUng
withthe1814
ccn'tuI'Y,
butthere
arebut fewattestations.
Thefil'stattestations
thlspapeJ'recordsare.tobefoundin'threedocumentsconcerfl1ng
agrarianrc]ations,
twoin Iaşi,in 1702and1705-1706,
andthetlIirdin Bucharest,in 1714.Theoldestattestation
rccorded
in thecardindexforDicţionarul
limbiiromâne
(Serienouă)is takenfroma textprintedin 179·1,
at Sibiu.Butsince,according
to theinformatinn givcnby NALR,a seriis not characLerisLic
of the Sibiulocaldialects.the appearance
of thisformin the abovementioller!.
pl'illtedmatter,as wel!as latcrou in G. Bariţiuand
M.Bcniuc,
shonldhe attrilmtedto the influenee
of othertextso!'localdialects,
Theverba serioccursfreqllently
in tcxtsfromMuntenia,
thenin severaltextsfrol11
Moldavia,
in the 19'hcelltury,andmainlyin ils earlydecades.
After1810occurrences
of thisverbarefeweraudfe\Vel',
evenwirhschalarsthal made
exLcnsive
usenfit before([onIIeliacle
Rădulescu,
C.Negruzzi).
It is not tobcfounqat allwith
scho]arsand writersof the 19'hcenlury(I. Maiorescu,
M.Eminescu),
while\VitI(others(A.
Philippide)
it is morefrequentthan Clsede
"
In lhe 20thcentu]':\,
a sai cOlltinuerj
to he employed
by writel's,coming
'1.0
lJemoreand
moreusedin the writingsof writcTs
fromMoldavia,
"1110
eontinued
to !le,as iu the preceding
eentury,moretruc,in thisrespect,to traditional
andli[i)l'al')'
llormsthanto thoseofMuntenia.
WorthyofattentionarcT. Arghezi,
amongwritersofMuntenia,
audtlIe"JulJtmist"
Gh.Pann
a!Uong
Molclavian
writers.Formsof the 4111
conjugation
OCClll'
in the worksof severalother
writerssuchas: 1.Miuulcscu,
C.Sandu··Aldea,
V.Voicules{:ll,
GenBogza,thenCezarPetrescu,
C. Ho<!as,
M. Sadoveanu,
G. Lesneaetc.
1'hepenetration
ofa sai inLo1iterarytextshas,thel'Cfore,
becndetermilled
by its being
usedby severalwritersfromMuntenia
andMoldavia(andnot only,as it wasstated,by T.
Arghezi),
writcrswhotookit, indepenclently.
fromt11elocaldialects.As a conseqllence,
tlIe
pressllre
uponthe literar)'language
wasexercised
ona largescale,hut the latlerdidnotassimilatethe 41hconjugation
torm.
II scria(re) of tlle lst cOlljllgation,
stadicdb)' the anthorin a previons
pape]',iS,'with
bottllheArumunialls
andthe Daco-Romanians,
veryoId,probablydatingfromas earlyas the
CO!l1!llon
periodof the Homanian
dialects,seri(re) is, in hothdialects,ralativelynew,a fact
provedb)' attestatiolls
in Lext,andlJythe tlistrilmtion
ofits form,in localdialects.
Theappearance
ofa ·cri (scrire)is ducto analogy
wlthothcl'verbsofthe'itllcOlljugation.
mailllywilha şti "toknow"(ş/iu-8criu,
ştii-scrii,
ştie-scrie.
ştim-scrim
etc.).Pel'haps
tlleplural
formswereusedal first(scrim,
scrlţi,Illlscrlli!), anelthcnit mightl>ave
cometo a seri(scrtte).
IlUseri! Asa maUeroffact,NALHshowsthat, to thi8c!ay,thenumhel'
ofpluralformsofthe
414conjllgatlon
is somewhat
lal'gerovel'the entirearcathan that of the singularforms(the
negativeImperative
is takeniulo eonsideration).
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GlOS1J
In the Arumunian
dialectthe 4theunjugatiou
rormshnveIiecnbroughtabolitby hoth
ştiu,etc.,andYl'âpsirc
"wrrting",
yrâpsescu
"i wrltc",yrâpsii"i wrofc",yrilpsit"writ.ten"
(cr,
scrlre,scriescu,
scrii,scrit).TheIorrns01'yrâpS(lscll,
a verbof Greekorlgln.appeared.
in t.hcir
turn,afterthe modelof otherverbssuchas llliJcscu
"towhlten",ţţrcscu"to speak",
Scrirn,scriţicanuotorlginate
in scriiui,scriiţiby contractlng
thetwoi's sincethe raislng
ofe Int11i5
context(scriem;scrieti)is 110t,
andwasnotin thepast, characterist
lcoftheMuntenianarcaam!,theretorc,
wecannotadmitthata serimayhaveappearcd
al onetimcbyanalogy
wlthothervcrhs(intac Muntenian
subdtalect.),
aud ut someothcrtimethroughii> 1 (in the
Moldavian
.localdtalects).
.
Tlietransferof a scrietothe -jtheOl1jugatioll
beillga lateouc,t11cInfil1itive
scrin'with
the Arumul1ians
Hndin severalDaco-Holl1aniall
localdiaIects(seeheretlle Imperative
mzserireli!) 18,desplteilsarchaicfol'm,
newaudit appcared
in an Hllalogol!s
way.In thcareawhere
Il!!
sairefiwasremarked
(Oltenia)
peoplealsosaynil dormtrţţi
1, nu btreti!, etc., tlleirloug
lhfinitives
hcinginherited
fromLatin.
Ouecanalsolloticea.tcndencytowardscOiniug
a new4'" conjugaUotl
fonnwiththe
Daţ(j-HOIllal1ians,
a scrii,hy ana!ogy
withverbsin ..ii ((1sesti, a Jlustiietc.).
AsTaras Bucovina
is coneerned,
it docsllolbelOllg
to the nrcaof a seribut to thatof
a.scrie.
TheBucOYina
localdialeetare,inthisrespect,a contilll.l'lUOn
oftheMaran1l.lreş-Transyl'vaniallarea,
tlleoulytiifference
cousisting
in tllestress,scriem,
saieli,whiehi8certainly
a mori)
recegtpccuIiarity
.in .Bucovinf\.
A serishould,therefore,
JJecO!lsidered
a regional
variantof a scrie.Asumatte!'oI fael ,
the Spelling
Dietiol1arles
ofOUl'
centw:y
recoffimcnd
onlythe\lseofa scrie.
Faculiaiea
deLitere
Universitatea
"iil. I. Cuza"
Iaşi, Bulevardul
COPOll,
nr. 11
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