seRI11 (RE) "SCHIE(RE)"
na
ŞTEFANGIOIOU
1. în graiurile româneşti numeroase verbe aparţin mai multor conjugari, ea urmare a fenomenului de analogie mai ales, dar şi a unor cauze de
ordin fonetic. Această categorie verbală a atras atenţia mai Inultor cercet.ători', Ea caracterizează mai ales dialectele dacorornân şi arornân şi mai
putin celelalte arii româneşti.
Să ne reamintim doar cîteva exemple: gllti ..- qăta, gldili -- gidila
(de eonjugările a IV-a şi 1), umplea ample, părea -- parc, rîde - rîdea
(de conjugărilea II-a şi a II I-a) apoi, la arornâni, arăkire arâH1are"ripi(re)",
tukire tukeâre "topi(re)" (ele conjugările a II-a şi a IV-a), aduiire aduţare, dişcl'idite .-' dişcl'id1ârc(ele conjugările a III-a şi a II-a) etc",
Uneleverbe, mai puţine însă, prezintă forme aparţinînd la trei conjugări :
a(Zauge- adăugi - adăuqa, asmuia - asmuii .- asmuie etc.", Printre acestea
din urmă figurează şi scrie - scria _.>seri, cu forme care urmează conjugările
a III-a, 1 şi a IV-a. Şi la arornâni acest verb prezintă forme de conjugare
mixtă": scriu, scris (conjugarea a III-a) 5, seriare, serial (conjugarea 1),
serife, seriescu,scrii "scris" (de conjugare» a 1V-a) li, Menţionăm că unii aro1 Vezi
mai
amplu]
al lui IorguLimba
Iordan,
Formede cOIlJllgar
tnixt«
in limba
romI1ntl,
BIFH,
II.ales
1935.
Vezişistudiu
OvldDensusianu,
desclutecelur,
III, GSiVI,
19:1::\-·1934,
rase,1·-2, pag.78-82; AULombard,
Leverberonmain.
Ettulell/orpllO/og(ljne,
II, Lund,H)55,
pag. 1102··..11Ou: Tratat de dialecioloqie
românească,
"Scrisulromânesc",
Craiova,191\4
("",TDH),
pag.178 (capitolredactatde Ion Ionică),22a (PaulLăzărescu).
261(Vlcl.orela
Ncagoc),
304-:l05(D. Urlţcscu).:37;3
(:\1.Marinşi B. Marlnescu)
: '1'11.
Capldnu,
"l)'omil'nii.
Dialectularotnăn,Stttdittlingvistic,
Imprimeria
Naţlonală,Bucureşti,J9:32.png.4:32
- 4:)8.
2 Cumseşt.le,astfeldeformeau astăziin dialectularomân.de regulă,valoaresubstan
..
ttvală,Numaiîn anumitecontexte,
foarterareînsă,Intlnltivul
lungpăstreazăin acestdialect
şi valoareaverbală.VeziTh, Capidan,
op,cit.,pag.548·-550;MatiJdaCaragiuMarioţeanu,
Compendill
dedialeclologie
rom(ÎI1ă,
EdituraŞLilnţ:ifică
şi Enciclopedică.
Bucureşti,
1\175,pag.
252-·2f,;j;TDH,pag.460(N. Saramanclu).
" VeziIorguIordan,luCI'.
cit.,pag.88-90.
4 VeziTaehcPapahagi,Dicţiona1'l1[
dialeclului
aromdn{/wel'al
şi etimologic.
Ediţiaa
doltaaugmentată,
EdituraAcademiei
H.S.Homânia,
Bucureşti,1974
..pag. '107o··-J07l.
5 lorg\!Iordall,[UCI'.
cit"pag.111,admited. acestverbarela aroll1âni
nUlllai
formede
conjugarea
a III·a şi1.Antorulnoleaz2.
seriarecuprecizarea:
"uninfinitivin ..!-ere
nu maian!
acestverb,in schimbnumeroase
verbeaparţin,ca şi la noi,conjugării
In, moştenite".
6 Pentruformelede cOlljllgarea
a IV-a,apăruteprinanalogiceu sinoninllll
lui scriu,
de originegrecească,
yrâpsire(yrăpsesc!l,
yrc1psil),
veziTachePapahagi.Dic/ionaml
dialectului
Qromdn,
s.v.scriesctl,
scria,scrii.Partkipiulseri!"scris",ne comunictl
IoanCntova,estelUai
rar folosit("Iastescriitu cărţiaestnlucru").Citr!{;spre
saiesC!!,
consemnat
deTael!ePapahagi
in dicţionarul
săudindouăsurse,N. Saramandu
lleinforll1eaz:l
eă nu ]..a notatnid\Îeriîn an"
cheteleefectuate
tn aniidinurmilşi la carenevomreferi!Ilaideparte.Pentruto::1fe
informaţiile
(lateşi materialul
puala dispoziţie
li rugămpe aceştidoicercetători
sa.găscclscil
aiciexpresii<
ce]ormaisineeremulţumiriale noastre.
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mâni, din Albania, cunosc;scriir (arc), de conj ugarea I, probabil o contaminare
Între scriere şi sertare, cum se va vedea mai departe.
Celelalte dialecte sud-dunărene nu pot intra în discuţie aici deoarece
meglenorornâniiau pisăiâs 7, de origine bulgară, iar istroromânii pi.wii8,
împrumutat din creată. Desigur că şi aceste două dialecte au cunoscut,
cîndva, verbul a scrie, pe care apoi l-an înlocuit cu vorbele amintite 9.
2. Forma moştenită, adică "primitivă" 10, este a sale, de conjugarea
a TlI-a, căci şi lat. scribere era de aceeaşi conjugare. Prin urmare a scria
şi a seri sînt ,,intruse"ll în conjugările 1 şi a IV-a. Trecerea la conjugarea a
IV-a (a scri) s-·afăcut, cum arată H. Tiktin, prin analogie cu verbe ea li şti 12,
iar la conjugarea 1 (a scria) prin analogie eu verbe ea 11tăia 18. Iorgu Iordan
admite că "e1atoritfilui i din temă, scrie se comportă ea UII verb de conj ugarea IV (tip slli) şi ca unul de conjugarea I (tip tâia)"B. Trecereala conjugarea
a IV-a, arată Iorgu Iordan, a fost posibilă apoi datorită asemănăriiammtite
la numeroase moduri şi timpuri, hotărîtoare fiind formele indicat.ivului
conjunctivului prezent 15.în trecerea la conjugarea 1 a verbului a 'scrie,Iorgu
Iordan admite că "trebuie pornit... de la imperfect şi de la participiu!prezent:
tăiam, tăiai etc. - scriam, scrtai etc., tăind -- scriind" lfi.
Cauzeletrecerii lui a scriela alte conjugărisînt, aşadar, multiple.şi trebuie
avute toate în vedere pentru a înţelege formele la care ne vomrcferi mai
departe. Este Însă necesar să completăm afirmaţiile de mai sus, în sensul că
pentru a explica infinitivul lung sertare, trebuie să plecăm de la înfinitivele
vechi, unele moştenite din latină ca sţlşiarc (lat. *ex{'asciare),
stibţiare «lat.
7 VeziTlJ.Capidan,
Mcijlcnoromăa
ii, III. Dictionar
meqlcnoromăn,
Imprimeria
Naţională,
Bucureşti,
1fî36,pag.223.Totaicisedauşiderivate:pisăiti ,.scriere",
pisălltuă"scris,destin".
Pisăiesesteuniculverbpe carel-a notatşi N. Saramandu
în anchetele
eîectuateIa meglenoromâniidin Cerna(Tulcea).
Ş VeziALRII, 8.11"
vol,VII, h. 2 125.1t
scrie,p, 02 .Jeiăn; p.=lHlllct(e)
cartogratic(e).
Totuşi,recent,RichardSârhu,Texte[s[roromtlne
şi glosar,Timişoaru,
1\)87,pag.110,sernnaleaztlla istrol'omâni
scrÎe,de eonjugarea
a IIIca: "Nonan-a ştiMscrie,neaştiMpisi". Acest
verbparea fi, acum,lUaicmlndreţinutde la diverşiianchetatoridncorOllUtni
ai graiurilor
istroromâne
decitun "martor"
al uneiariivechi.Alteforme,scrit"scris",suitul'ă"scl'iIltură"
notale1ncăde ArtlmfByhall,Isll'Orum(lnlsclws
Glossar,
In "Jahresbericht
..." VI, 18\lB,
]Jaf(.
341,sînt,desigur,cum\d!l1iteautorul,îrnprlllllllturi
din italiallii;tot acoloA.rUm!'
Byha"n
preeizcază
e::\"seriplunlexlstlcl'twohlnlcht".
9 G. IVEmescu,
Istorialimbiiromâne,
"Junimea",
Iaşi,1980,png.342,admite,de altfel,
că a scrietrecela conjugarea1 la aromâni,băni'iţcni,
crişenişi.meglenorornâni
Inperioada
românei
primitive
(secolele
VII-X). Părereaesteplauzibilă
eiici,eumadmitmulţicercetătorI,
strămoşii
aeiualilor
aromânişi meglenol'Omâni
au locuitin veeinătatc
in teritoriuldeformare
Hlimbiiromfmc.
Ea nu poatefi însăargumentatii
cu exemple
dillgraiurilemeglenoromâne.
Pentruvechimea
marea formeia scria,vezişi N. Saramandu,
Concordallje
lingvistice
Între
aromânăşi graillriledin Banul,LR,XXXV,1986,nr. :1,pag.225--·2:13.
10VezlAHLomhard,
op. cii., II, pag.1102.
P VeziAULomhal'cl,
Dp.cit., II, pag. 9,17,
12H. Tiktil1,Rumiinisch·deuisclles
Wf5rterbllcll,
Bllkarest,1\112,s.v. scrie.
13Ve:lÎşi AULombarcl,
op.cil., II, pag. 110()·--1107.
g IorguIordan,luCl'.cit.,pag•.\lO,notanr. 1. AHLombard,
op.cii.,lI, pag. 1102,
afirmăchiarlOă
"Iacategorie
desverbe.s
en-ie,representee
seu!cmelll
parlesfaIl1illcs
oicetscrle
tendâ dispara1tre",
deoarece
aeesteverlJe
"outnueeel'LaillC
tendallCC
IIptlSSer
dansla elasseen
-a, danscelleeu -eaou danscelleeu.[".
10IorguIordan,llla. cit.,pag..89-·90.
..
16IorguIordan,[ue!.cit.,pag.90. 1111egătură
eu explicarea
·formeia .crill,vezimai
departeşi nota 93.
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SCRIL1(RE)
"SCRIE
(HiEl"
subiiliareş,tăiate « lat. luliare) etc., altele formate pe teren românesc, cum
ar fi inapoiare, tncuiare,tntirsioreetc. Acestea au devenit, cu vremea, subiiere,
Miere etc, printr-o schimbare Ionetică condiţionată care însă nu a avut loc
în dialectul aromân (tăC16reetc.). Totuşi şi În unele graiuri dacoromâne a se
păstrează, adesea, În forma de inîinitiv lung, care apare numai la construirea
imperativului plural negativ: nil tătate!, 1111
suptiiâre! etc. Apoiserijăre are,
uneori, în conjugare,cum se va vedea în cuprinsul acestei lucrări, forme datorate analogiei şi cu verbele de tipul a lucra (rJ luari. ---el scrisa etc.). însăşi
forma scruiză (cf. intemeiază, dar şi lucrează) apoi identitatea persoanei a
II I-a plural cu cea de singular (el serie -- ci scrie; cf. el laic - ei taie, dar şi
el lamlâ _. ei landă) arată căîn conjugarea lui a scriiă au servit ca model În
graiurile populare, chiar dacă În mod inegal, ambele categorii de verbe la care
ne-am reîeritanai sus.
il. O cercetare mai Îndeaproape a formelor scrie, seri, scria (aceasta din
urmă, rostită În graiuri scriiâ, este singura care ne interesează aici) poate fi
Iăoută acum eu hărţile respective din ALR II, s.n. şi mai ales cu materialul
adunat pentru NALH. O astfel de.Juvestigaţ.ie trebuie coroborată, desigur,
şie.u ceea ce ne oferă textele şi cercetările mai vechi.
a) Este, deci, firesc.să ne întrebăm, mai Întîi, cît de vechi sînt atestările
formelor :Jparţinînd coujugării 1 şi ee răspîndite aveau ele.
Cel dintîi text în care apare verbul a scria este Carte de cîntece,adică
Fraqmeniul Todorescu,prima scriere românească tipărită cu litere latine,
dar eu ortografie maghiară. Reproducemcitatul care ne interesează, în transscrierea interpretativă a lui Ion Gheţ.ie:"Scriadză svînt David în carte .Iolta..
rului" 17.în textul original avem grafia szkriasze,În care e " ă, iar al doilea
grup sz = rlz (vezi şi creszucţţ,c"crcdzuţ.i, au szys ,, au dzis, adeoerasze=
adevereadzăjH. Aşa stînd lucrurile, interpretarea lui szkruiszeca o.Iormă de
mai mult ea perfect (szkriasse1),dată eleAl. Rosetti 19,este eron;tă.
După Ion Gheţie, Carte de CÎnteceeste tradusă în anii,.1562-1571 în
regiunea Banat--- Hunedoara şi tipărită la Cluj intre 1571şi 157520.Unu] din
argumenteleaduse că acest tex[aparţine regiuniiamintite este §Îforma scriadză,
de indicativ prezent, persoana H Il La singular :11.în acelaşi text apare Însă
şi forma scrie: "SvÎnt David scrie"22.Să reţinem că scriadzilapare prin analogie
cUtnlemeia Întemeiază,Înapoia ÎnapoiazăeLe.De altfel, sufixul flexionar
e.z nH St:Întîlneşte .decltla conjugarea l.
AI doilea text În care apare scriadză este Palia de la Orăştie.Ovid DensusialIuprecizeazăeă "scria pentru forma obişnuită scrie este extrem de rar:
Vezi.Fragmentul
text stahilit,
filologic,
studiu
indice
de Ion11,.
Ghr,ţJe.
Extrasdin'[odorescl1.,
volumulcolectiv
l't::rlestudiu
româneşti
din secolul
al.lingvistic
XVl-lea,şiEditura
Academiei
H.S.Honulnia,
Bucureşti,
1982,pag.:338.
Vezişi IonGhel,ie,
BazarJialeclală
a românei
literare,EdituraAcaelcmieiRS.
Homânia,
BueuJ'8şti,
19'15,
pag.2:30.
18VeziFragmentul
Todorcscl1,
pag. 295.
19VeziAl.HosCtti,
Istorialimbiiromâne.I. Dela originipinăla Începutul
secolului
al
XVII·lea,ediţiedefinitivă,EdituraŞtiillţî[icăşi Endelopedică,
Bucureşti,198(1,
pag, 506.
AutorulllOV;aziî,
f!ag,.502,printrevcrbelecareaveauîn secolulal XVl--lea
douăformede
infinitiv,şi (1serie---a scria.
20VeziFragmentul
Toc!oJ'escu,
pag. 270,275.Vezişi Ion Gheţie,AlexandruMareş,
Ot'iginile
scrisului
in limbaromr2nă,
EdituraŞtiinţifică
şi EnelcloIJcdică,
Bucureşti,
1985,pag.
216,217.
21Vezişi Fragmentul
Todorescu,
pag.311.
22Vezi.Fragmentul
Todorescll,
pag. 34.2.
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ŞTEFAN
GIOSU

'1

PO" 2".Ceva mai departe, discutînd despre imperativ, autorul notează: "Desinenţa -ează apare în curăiează... imprumuiează... şi de asemenea in scriadză
PO" 24.Precizăm că seriwlzâ apare de două ori în Palia de la Orăşiie: "Şi
dzise Domnul lui Moisi: scriadză în carte aceasta pre porneană"26; "şi dzise
Domnu] lui Moisi: sctiadză ţie aceaste hesezi"20.Celelalte forme care apar
aici sînt (o) scrie, am scris, scriseuseetc., deci aparţinînd conjugării a III-a.
Cum vedem, atestările pentru 11scria în secolul al XVI-lea sînt puţine
şi se grupează în partea de sud-vest a dialectului dacoromân. Ion Gheţie şi
Alexandru Mares vorbesc de aria "Banat Hunedoara (unele zone)" 27.
Evident, a scria nu era unica formă În aria pomenită, cum reiese, de altfel,
atît de clar din Pali a de la Orăştie.Foarte probahil în vorbire Il scria care, ca
şi astăzi, cum se va vedea mai departe, nu apărea la toate timpurile.şi morlurile, ci numai la unele, era mai frecvent, aşa cum este şi în prezent, fapt ilustrat
de atlasele lingvistice. Un singur exemplu este, credem, elocvent : ClIexcepţia punctului 10 (Şopot.uNou, din Valea Almăjului,localitate situată în sudu1
judeţului Caraş-Severin),unde s-a notat n1l scrij(r1,peste tot NALH- Banat
prezintă nu saija !
Am mai aminti şi Observaţiide limba româneascăa lui Paul Iorgovici,
lucrare apărută în 1799 şi avind cîteva atestări ale acestui verb: "pentru
a putea descria aşa precum eu În mine sîmt"; "fiind învăţ.aţ.i a scria, a
vorbi Într-un Ieliu" ; ,.să poate scria şi vorbi hine" 28.
b) în perioada de cercetare ştiinţifică a graiuriJor româneşt.i,care Începe, cum ştim, cu ultimele decenii ale secolului trecut, mai mulţi lingvişti
s-au oprit şi asupra verbului a scria 39,unii semnalînd doar infinit.ivu'l,alţii
notînd şi alte forme care se încadrează în conjugarea 1.
23OvidDensuslanu.
Istorialimbiiromâne,
IL ediţielngrîjîtil
de ,5.Byck,EdituraŞl.ilnţifidi,Bucurcştt,1\HH,
pag.127.
24OvidDensusianu,
0[1.cii.,p11g.
14\l.Vezişi AULornbard
, op.cii.,II, pag,1102.111
limba veche-eozăapărea la maimulteverbedecitastăzi.
Zf,Palia de la 'Orăşlie
1581-151)2.
't'ext=Facsimtle
..-Tndtce,
ediţieIngrijitătie ViOl'Îca
Pamfil.EdituraAcadcmiei
RS. Româ,nîa,
Bucureşti,
J968,pllg.2:37.
26Ibidem,pag. 290.
27IonGheţle,Al.Mareş,Gra/urile
dacoromâne
în suo!ula/ XVf-Ica.EdituraAcademiei
H.S.Homi\,nia,
Bucureşti,
197·1,
pag.241.Vezişi IonGheţie,Bazadia/cela/ii
a românei
Werare,
pag.1G5,225,231,307,362,478.
28VeziPaulIorgovici,
Observatii
delimbaromâllească,
ediţJecritică,studiuintroductiv,
tabelcronologie,
note,bibliografie
de DoinaBogdal1·.J)ascălu
şi CrişuDaseălu,
"Facla",Timişoara,1979,pag. 65, 83.
in treacătspus,şi formaneologică
descrie
(dinfr. dea/re,dupăCIscrte)esteadaptatăla
conjugarea
1.Aşadarla afirmaţialuiAlfLombard,
0[1.cii.,II, pag.J 102,că "Iesverbesnon
primitif,.;
du lype "preJixe+-scriCl>
ont adojJtela fIexiollmoderne
du verbepreexistant
suie"
trebuieLlcutăprecizarea
că aceastaareloc,sistematic,
nUllwi
in limbaliterară.Vezi,dealtfel,
şipag.7:'19,
nota4,unele
AHLomhard
spunecăanotatşiformanoiCil'Cl1IllSCrilll,
carepresnpUlle,
decI,un infinitiv,a Cil'C11I1lscri.
Adăugăm
tot aici că in 1839,În scrisoarea
călreP. :poenaru,
IollHelÎadeHăclulcs{m
notaa scriaalăturideÎnrlâstulez,
rÎilicâ,!zeretc.spreIldemonstra
varietatea
rostirilc)j'
regionale
şi necesitatea
de il se a.iunge
la o limbăunitară,"priimităde toţ.iromânii"(veziIonHcIlade
Hădnlescn,
ScrieriIin,9/Jislice,
editie,studiuintroductiv,
noteşi bibliografie
de IonPopescuSireleanu,
EdituraŞtilnţifîcii
, Bucureşti,1973,pag. 176,177).
29Vezi[ouGhcţic,AI.Mareş,Graiurile
daCOfl,lmâne
..., pag.241şi 1'D1-\,
palj(.282,nota
nI'.155(V1ctorela
Ncngoc).
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Din prima grupă reţinem pe Iosif Popovici 30,Ovid Densusianu31,Emil
Petrovici =. J. Byck 33,Radu Sp. Popescu 34,G. Ivănescu 30,Vasile Frăţilă 36,
N. Saramandu 37.Dintre cercetătorii care s-au oprit şi la alte forme, reţinem
pe G. Weigand, D. Şandru şi Teof'ilTeaha. Cel dintîi observă că in Banat
unele verbe sînt de altă conjugare decît cea din limba literară: scria, qăla
etc, Pentru scria consemnează: scriu, seriai, serial 38.D. Şandru, în cercetările făcute în Lăpujul de Sus (jud. Hunedoara), Înregistrează IW sktuşa, ce
skriyals,In-Oskriyal, l-oskriyal 39.În ancheteleefectuate în Almăj, acelaşiautor
reţine: a skri.ţţ«,skrujois,am skrujat, as skriţia, In-Oskruţoi, tiu poaiseskriţţa 40.
Teofil Teaha precizeazăcă În Valea CrişuluiNegru a scria "apare la perîectul
compus sub forma am scriiet" În 5 din cele 12 Iocalităţi anchetate u. De asemenea, consemnează forma scriiâsă, alături de scriie, desigur ("să vid'ern
ce ma] scriiâu'i")43,clar numai În vorbirea unuia din cei patru informatori
din Criştiorul de Sus (Bălc) şi numai Ia persoana a III-a. Autorul ne informează că nu crede că ar exista şi forme locale pentru persoanele 1 şi a II-a
singular (adică "scriiez, *seriiezD.
1. Informaţii privind răspîndirea lui CIseria, chiar dacă sumare, găsim
la unii cercetători Înainte de apariţia atlaselor lingvistice. Amintim pe H.
Tiktin 43 şi Iorgu Iordan H. Răspîndirea actuală a acestui infinitiv a fost
schiţată de Ion Gheţ.ieşi Al. Mareş(.\ de Radu Sp. Popescu 40,G. Ivănescu 41
şi Vasile Frăţilă 48. NALB confirmă concluziile acestor cercetători, dar
reţeaua mai deasă de puncte cartografice ne Îngăduie acum să stabilim cu
311
IosifPopovicl,
Dialeotele
muntene
şi pădurene
dinregiunea
Hunedoara,
in volumul
său
Scrierilinptnsttce,
ediţieil1grijită,
studiuintroductiv
şi indicede MariaPurdela-Sitaru
şi Llvla
Vaxilu
ţă, "Facla",Timişoara,
1979,pag.172.Studiulacestaa apărutprimadată in limba
germană,
la Balle,In 1905.
.
31.OvldDeususlanu.
Graiuldin Ţara Haţeţţului,
Bucureşti.H115.
pag, 48.
32EmilPetrovtcl,Folklorde [a motiidin Scărişoara,
extrasdin "Al1Ulrul
Arhlveide
Folklor",V, Bucureşti,1939,pag, 124.
.'
33.I.Byek,Surlesclwngemenls
deconJugaisol!
enroumain,
BL,III, H,I35,
pag,188-189.
34HaduSp.Popescu,
Graiul(Joljenilor
delîngămunte,"ScrisulRoillânesc",
Craiova,
1980,pag. 78.
33G. Ivăl1escu,
Istorialimbiimmâl1c,
pilg.304,305,342.
,
30VasileFrăţllă,Graiulde pe Valeainferioare!
a Tîl1lavc!or,
TipografIa
Universităţii
dinTImişoara.
1982,pag.135.
37N. Sarall1andu,
Concordanfe
liIlgvlsticc
..., pag.229.
38G. \Velgand,
Der BallalerDialelel,
1n".Jahresbericht
des InstitutsfiiI'l'umănische
Sprache;mLeipzig",
III, 1896,pag.237-238.
39D. Şandru,Enquetes
linguistlques
du Laboratoire
de pllOnelique
e::rperimenlale
de la
FacultedesLellresdeBllcarcsl,
III. I.ăPllJul
deSus (d. HWliedoara),
EL, III, 1935,IJag.129.
40D. Şandrll,Enquetes
lInguisfiques
du Laboraloire
de pllOJ1ctique
experimentale
de la
FaCllW
desLetlrcsdelJllcaresl.
V. VallCe
del'AlJl1ăj
(BăJ1ai),
BL.V, 1937,pag.142,143.
41TeolilTcaha,Graiul(linValeaCrişllilli
Negm,EdituraAcademiei
Republici.i
Populare
HOll1ftne,
Bucureşti,1!lol, pug. 102.
43TeoriITeaha,op. cU.,pag. 264.
43H. Tiktin,Rwnănisch-clelltsches
lVorlerlmch,
s·v·scrie.
M IorguIordan,lner.cit., pag.89.
43IonGheţfc,
AI.Mareş,
Graillrile
daCOrOlllt1ne
..., pag.241.Autoriiau folositmaterialul
Ilccarlografiat
adunatpentruALBII cu întrebărilenr. 4828,4650,l)eUngăunelelucrări
citateşi de 1101
maisus.Vezişi Ion Gheţle,Bazadialeclală
a rom{lllcl
literare,pag.165.
46RaduSp.Popescu,
op.cit.,pag.78,notanr. 42.AutorulpleacădeIa h. 2125A.scrie
din ALHII, S.ll.,voI.VII.
47G. Ivăncscu,
Istorialimbiiromdl!c,
pag.342.
4 VaslIeFrăţilă,op.cit"pag.135;vezişi hartadela pag.135b.
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mai multăprecizie aria lui a scriia, ca şi a celorlalteforme rle infinitiv (a scrie,
a seri). In aria lui a scriiâ şi eu deosebire(uneori chiar exclusiv) în Banat sînt
de semnalat şi alte treceri la con]llgarea 1.Nn-i vorba atît de un verb ea il qă!«,
cunoscut, de fapt, în mai toate graiurile de peste munţ.iv" cît mai ales de
verbe ea a apiţrăia, a sponeda50,a tnirosa, (J trebuia[,1etc., toate trecînd de la
conjugareaa IV-a la conjugarca 1. Să.not.ămşi verbul a riimin«,de conjugarea
a II-a (ea şi în limba latină deci), care cunoaşte şi cîteva forme de conjugarea
1: rămÎâat, alături de rămas, voi râmÎâa! (indicativ prezent, persoana a 1I··a
plural), mI rămll1âţJ (imperativul negativ plural) 52.
Bineinteles, nu există-omogenitate deplină in cadrul ariilor a scria
a scrie ·--a seri. NALH scoate mai hine în evidenţă acest fapt. Apoi NALH
cuprinde şi alte forme decît cele din ALB II, s.n., care ne dau posibilitatea
lărgim discuţia privind verbul a scriiâ. Vom avea, astfel, în vedere hărţile
Scriu; scrii, 193GScrie; scriu, 1937 Scriem; scrieţi, 2008 Am scris
2125 A scrie din ALB.II,s.n., vol.(YTIliart·ţ}73>Scriu (ind. prez, 1-6) li:)
din NALB - Oltenia,vol. V, apoi materialul, încă nepublicat, adunat pentru
celelalte atlase regionaleromâneşti, cu întrebările 1666 Scriu (ind. prez. 1 --6)
1667 Scriam (imperf'.1 --6), lG68 Scrisei (perf', s. J -6), 16G)Am scris (pert.
c. 1) şi 1670Nu scrie! (imper, neg. 2 -5) 54.
Cît priveşte dialectul aromân, doar h. 2008din ALB II, s.n.consemnează
În punctul cartografic 010 (localitatea Peştera din H. P. Bulgaria) verbul
acesta sub forma am scriaiă, alături de am ngrăpsitâ.Pentru indicaticul prezent
Însă se notează aici, pe h. 1935,ngrâpsesCl1,
cu precizarea,făcută de auchetator,
că "scriu este rar întrebuinţat". Ambele verbe sînt folosite de aromâni, fapt
dovedit nu numai de-textele şi dicţionarele care ne-au statJa dispoziţie, ci
şi de informatiile dale de Ioan Cutova şi N. Saramandu Trebuie să mai
adăugăm şi forma scriiru, tot ele conjugarea 1 (am scriiuâtă, scriirăre etc.),
CUllOSCUt[l
însă numai de uniiaromâni.
5. Ltiţinitioulşi imperativulneqetiu.ALBII, s.n. are, cum am mai arătat, o hartă aparte din care constatăm că aria inîinitivului a scria cuprin49VeziALRII, 5.11.,
vol.VII, h. 2015Am(fâtif
.
. 50VeziOvidDcnsusianu,Graiul
din ToraIlaţeqnlut,
pag,48,103,128,12lJ.
51VeziTDR,pag. 261(VlctorelaNeagoe).
52VeziALRII, s.n.,voLVII,Il. 1910Rămînem;
r ăiuineţi,
h. 2009Amrămas;h. 2094
Rămii- rămincfi!şih.2117Nurămîne;lHlrămÎneli.
VezişiTDH,pag.26·4
(Victorela
Neagoe).
53Hartaaceastacuprinde,de fapt, prin insel11tHIl'iJe
Inarglnale,
răspunsurile
Ia toate
întrebărileelinchcstiomtr
referitoare
la verhula scrie.
54AccstmaLerlal
ne-afostpusla disp·oziţie
de cătreanchetatori,
cărorale aducemaici
celemaivii mulţumiri.
Anchetele
pentruNALH-Crlşl1la
au fostffJcutededoi cercetători.
Amputut dispunede informaţii
pentruUlladin acesteanchete.CumInsăfiecarecercetător
a lucratîntr-oreţeace acoperătoată.provincia,
credemcă afirmaţiile
pe·carele vomface1n
aceastălucrare·
oglindesc,
chiardat:ăliUcu toateamănuntele
necesare,
realitatealingvistică
dinCrişana.
55CeidoicercetăLori
au avutbunăvoinţa
să răspundăşi la un f.oartesuecintchestiOl1ar
peeatel-amalcătuitInlegăturăeuverbuldIscutataicI.Precizăm
căN. Saratnalldll
a anchetat
24delocalităţidinDobrogea,
Iugoslavia
şi Grecia.
Dinmaterialul
prhllitdeducem
căla .grălllosteni dominăllgrăpscscu.
La ceilalţial'Ol11âni
(fărşeroţi,
pirtdcnietc.)·se folosesc.
deopotrivă,
ll(fI'ăpseSCH
şi scriu,la g()peşel1Î
scriu,iar In llloscopoIonli
d1nNisipal'i
fQobl'ogea).
sctiifll.
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de Banatul, jumătatea de sud a Crişanei(aici, În sud-vest, în jl. 5::1,G/l,:-HG
se notează varianta a serifd"Il).,apoi sud-vestul Transilvaniei
în chestionarulalcătuit pentru NALR nu mai figurează o întrebare spedală pentru infinitiv. In schimb, există aici u ua privind imperativul negat.iv.
De aceea cercetăm in acelaşi paragraf aceste două moduri.
Anchetele pentru NALH arată că, în prezent, infinitivulxcurt estecunoscut eu deosebirein Banat, unde s-a răspuns, aproape peste tot, nu scriiâ !
(în p. 4, 32, 70 alături de mi seriid!). Numai în p. 10 apare exclusiv nu
scriie )
În Crişana 1111
scriiâ 1 (nu saU!! !) este consemnat cu deosebireIn judeţ.ul.Arad, apoi în sudul Bihorului. In puncte izolate forma aceasta mai apare
în vestul judeţului Sălaj şi in sudul judetului Satu Mare. în restul Crişanei se
spune 11[t scriie !
Nu- scrti« 1 este apoi dominant în sud-vestulv'I'rnnsilvanief(în Hunedoara mai ales, apoi În vestul judeţului Alba),în unele puncte apărînd exclusiv,
În altele alături de IlUscriţe ! Îl mai ocusemuăm-exclusivîn p. 3f\0-(Mures)
şi, alături de nil scriie 1,in p. :-',87(Braşov).
in sfîrsit, mai semnalăm nu seriiă 1 în Oltenia, Muntenia:si chiar=în
sudullVloIdo!ei.In Oltenia este notat iup. \)24, 942, 94:3(Cort), B22(Vîlcea).
Cu h, 2125 din ALB II, s.n., vol. VII, nu putem face .o astfel de-constatare.
Prezenţa aici a lui nILSCl'iiâ1 nu surprinde dacă avem în 'vedere-şi alte asem.ăuări ale graiurilor nlt.eneşti cu cele hănăţene şi transilvănene. Ne-am fi
aşteptat chiar ea a scria să apară în mai multe localităţi olteneşti, Altfel,
NALH dă pentru Oltenia, ca şi pentru Muntenia şi Moldova,nu seri lSurprinzătoare este 'însă apariţia lui. nu scriiâ i în 11 localităţi murrteneşti, unele
jnvecinate (G91şi ()\J4- Dîrnhoviţa, 861 şi 8G5 - Călăraşi,8;)9şi 850 Iaiomiţa}, altele la distanţ:emari intre ele (712 ,. Prahova, 8;11._-Ialmnit.a,
825--- Giurgiu, 8Ci;3 CăIăraşi,. 728 - Galaţi) apoi în p. 8nf) (suri-vestul
judeţ.ului COl1stan!.a)
şi în p. G53,64n din sudul Moldovei(VnFlCel,'Galaţi).
Crcdem eă trehuie să admitem. şi niei, influenţagrniurilordin!tlria i::bfnpactă
a lui a scri[â prin deplasări de populapi, influenţă care pare a "fiulteriuară celei
exercitate asupra graiurilor din Ollcniamai sus amintite. '
La pluralul irnperativului negaUv formele sînt maÎ .IltunerOaSlY
şi IIIai
conlplexe_Acest imperativ atestă .Încă, in unele graiud; infinitivul-Jung.
Cel mai adesea apare nu scrijâ( !, care in Banat, Crişal1flşi 'I'rallsilvania
aeoperă,în general, aria lui nil scrijâ lParalelisrnul lW serija J na scriiât !
nu apare însă .'inunele ]Junete; Spre excmplu, în p. G2 Crimiş) s-a notat n [[
sait !, În ]J. 329 (Alba) şi t1()i',(llunecloara) nu safiC! 1, vorbitorii folosind,
dcei, la singular conjugarea 1, la plural eoujugarea a IV-a sau a III-a. De
--------;,(;Printrecerealui ia la il', Cl'işaJm
se încaUrează,
ca şi prinHll1ltC
alteparticularităţi,
IIIgraiurile
norUice.
Vezi,astfel,h. 2000Amfdiat,21:\2Apropiat,
213i:lSpcrialdÎnALRII,
S.n.,voJ.VII,UeundeseeOllslat:l
căin Crişana
seSlJUlIC
amMict,amapropiitft,
amspăriiftenîn
::Vlaralllureş,
nordulTransilvaniei
şiMoldova,
învremeeeil!Banat,în slidulşisucl,vestuJ
Tl'ansilvanieisepronunţă/âitdete.,eu diftOllglll
ta, ca şi în graiurileolteneştişi Il1l1nteneşti.
Pentruexplieanaformelorlân'tctâiâl,
spdrii§l-spdriât
ete.,veziA.PhiJippide,
Originea
l'omânilor,
II, Tipografia"Viat-a
llornâneasc.{i",
Iaşi,1927,pag.18; Gr.Seorpali,
Grai111
inoldoveJ1Cc.
Tendinţe
Fonetice.
Bxpresiuitate,
laşi,19:18
extrasdinBIFR,voI.XI··XII (1944---1945),
pag.7; iclem,Formedia/i:clale
În poezialui EmilZescu,
În volumul
său JYli!wi
BmineseU.Slfldii
şi articole,
editie,lJibliografie
şi indicedemunedeViI'gil
Ancldesc:u,
Inlroducere
de G. Ivănes{u,
".Junimea",
Iaşi,>1\)77,
pag.111}
; G. Ivăneseu,
Islorialimbii1'0m4IlC,
pag.4I}H---470.

BDD-A1385 © 1986-1987 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 08:29:20 UTC)

250
----_.

GIOSl)
..._. __ ._------'-,.,-- ŞTEF'AJN

8

asemenea,În Crişana tiu scrii<;t}
! apare în mai multe puncte decît nu seriie !,
aria acestui plural urcînd pînă in vestul judeţului Sălaj şi în sudul judeţului
Satu Mare.
Graiurile olteneşti, Inunteneşti şi moldoveneştiau, În general, nu Scrlt!!
In localităţile unde anchetele pentru NALH consemnează aici nu seriia!
pluralul are forme ele conjugarca a IV-a mai ales (nu scriii ! în 10 localităţi)
sau a Il I-a (nil serieţf ! în p. 942). N u scriiati apare numai în p. 691 (Dîm.hoviţa), unde Însă informatorul se corectează, dînd imediat forma nil scrijeli 1,
în p. 825 (Giurgiu), unde s-a notat Însă şi nu scriti ! şi În p. 758 (011;),unde
forma de eonjugarea 1 apare numai la plural: nu seri! - nu scrii ! şi nu
scrijiiţ 1 În 'Moldova,în p. 65:3(Vrancea) ca şi În p. 712, 863 din Murrtenia
(Prahova, Călăraşi)pluralul este nu scriie! !, iar In p. 649 (Galaţi) informatorul
a răspuns mai întîi nu scriiâl !, apoi nu scrii ! Că JIUscriiii] ! nu-i curent în
această localitate, o dovedeşte faptul că informatorul de bază se corectează
acceptînd nu scrii : dat de un informator ocazional.
În mai multe localităţi imperativul negativ plural se formează, ea in
limba veche, cu infinitivul lung 57,mai ales de conjugarea 1: 1111
scriiâre]1
(nu scriiâră! 1,nu scriariţ l), JIUscriereţ) (nu scriieră! 1),IWscriretj! 58.Imperativul mz scriiârei 1 nu acoperă însă întreaga arie a infinitivului ascriiă, O
imagine generală a răspîndirii imperativului negativ plural construit cu infinitivul lung ne oferăALI\ II, s.n., vol. VU, chiar dacă] printre hărţile de
aici nu figurează şi una pentru scriâre. Este vorba de Banat, partea centrală
fi Crişanei,sud-vestul Transilvaniei şi partea vesticii a Olteniei59.
Infinitivul lung În construcţia amintită este păstrat cel mai hine în
Banat. Consemnarealui mzscritare(! în NALH -- Banal în 37 de localităţi, la
care se adaugă încă două pentru nu scriierei! (p. /17,58), confirmă această
remarcă. Cu exceptia unei zone centrale şi vestice şi a unei zone din nordul
Banatului, întreaga provincie cunoaşte imperativul negativ plural construit
cu infinitivul lung.
Materialul adunat pentru NALH -- CrişC111a
prezintă nu scriercţj! 60,de
conjugarea a III-a deci, în sudul judeţului Bihor, imediat Ia nordul zonei lui
nu scriiă ! (nu serife 1).Aşadar în Crişanas-a păstrat a seria, dar nu şi sertare.
Materialul cules pentru NALH - Trnnsiloania prezintă, în judeţul
Hunedoara, şi ranume în 4 localităţi din apropierea Banatului (p. '104, 431,
,H7, 44H), nil scriitire{!
fu ceea ee priveşte graiurile daeorornânesudice,s-a răspuns nu scriare! 1
în p. 1,H, situat in nord-vestul Olteniei (Mehedin!i),În apropierea Banatului.
57PentruBanat,aslfelde const.ruePi
semnalaîncăG. Weigalld,
.!JerBanaferDialekt,
]Jaf(.:HO·-241.
5BVezişi TDH,pag.310(D.l.Jriţeseu).
59Ariaam stahilit-ocu ajutorulhărţilol'2112,2114.2117,2118,2176,2241din
aUasulamintit,notîndastfel:nilcÎntareI!
, nu dticerej
1,rmrilm1nere!!,
nufinere!
1,mIaverei
1,
rulbere!!Dinaceeaşiarie,dar numaidin poeziapopulară,reţineminfinitivul
jungşi în alte
situaţii:"Perire-ai,
dorule,azi"(Lupşade Sus- Mehedinţi)
; "ln pădure-oi
intrare,! Florile-oi
s(lpare;Şi mi le-oillClare,
/ Pîn de tine-oidare"(Boşorod
-- Hunedoara);
"Avere-ai,
mîndro,
păcat"(Marga_. Caraş-Severill);
"Clniare-aş,
J)oarnne,cinta"(CcriŞOI"Hunedoara).
Vezi
rlnlologie
de liricăpopularâromânească,
ediţieîngrijităşi studiuintroductiv
de LigiaBirguGeorgescu,
,,:r.Hllel'V",
BuClll'Cştl,
11)80,
pag.17,27\J,296..:369.
6 Penlrualte exemple
(nu/ălldaret!etc.),vezi'1'DH.,
pag.:310(D.Uriţescu),
undese
:pllne di astfeldeformesIntin Crişaun
"pccalede dispariţie".
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Dar informatorul se corectează, dînd o a doua formă, nu seri! ! \lai adăugăm
două puncte, tot din nord-vestul Olteniei, \)41 şi n37 (Mehedinţ.i),cel dintîi
cunoscînd riU scruirei) alături de nil salt l, singularul fiind nu scrie 1 sau
nu seri !, celălalt, nu scriret ! (la singular Jlll seri I), apoi p. H;56,din centrul
Olteniei, cu nil seriierăf! Formele nil scriere!l, llU sCI'iterăţ! sînt variante
fonetice ale lui IHlscriiârei ! Prin urmare, nu scruuei ! dinNALH -- Oltenia,
h. 973. nu acoperă zona din vestul provinciei unde, potrivit materialului
din ALF{II, S.11.,vol, VII, se foloseşte imperativul negativ plural construit
eu infinitivul lung. Am putea emite ipoteza că aria acestei forme de imperativ
plural negativ este în regres.
AInadăuga aici că MariaPurdela-Sit.arua inregistrat, în Banal, construcţia scrusreţ () dală 1 Avem, aşadar, de data aceasta, fapt altfel neobişnuit,
imperativul pozitiv plural alcătuit cu infinitivul lung, prin analogie cu imperativul negativ plural. Am mai retine o constructie similară dintr-o poezie
populară culeasă din Tara Haţegului : "Staţ,i, voi, boi, a rumega I Şî vă darei
a sufla" 8'. Şi Eugen Beltechi ne informeazăcă i s-a înt.împlat,deşi foarte rar,
să înregistreze,în Banat, "imperativelungi" atirmative, dar că acestea nu erau
decit forme construite pe loc, adică ruoruentane, după modeluli111
perativului
negativ plural, neintrind, deci, în sistemul graiului respectiv.
Dialectul aromân nu cunoaşteforme specialepentru imperativul negativ,
care este identic cu cel pozitiv, precedat de adverhul-nu ti2: nu scriie 1 (nu
scriiă !) ; JIUserial, nu scrifmiţ ! Pentru a vedea care a fost altădată forma
de infinitiv trebuie să apelăm, aşadar, la substantivul scriâre pl. scrieri
sau la scriirare -- pl. scriirârf, in privinţa folosirii inîinitivului lung, chiar
dacă numai la construirea imperativului negativ plural, unele graiuri dacoromâne se dovedesc, prin urmare, conservatoare şi, toLodată, inovatoare.
Pentru valoarea substantivală a inf'initivuluilung aromân -- cel scurt 11U
este cunoscut în acest dialect cităm doar un exemplu: "alte scrisori.i,
aştiptăm tră scriarea alfabet.uluivlah" 6". Să mai reţinem pent.nj aromână,
din CodexDimonie,substantivul scriuare -- pl. scriil'ari 64"scriptură"'.Scriirâre,
după H. 'I'iktin, "ist Kreuzung von scriereu. scrÎâl'e""5.Trebuie/însă să admi..
tem mai întîi faza *serÎer6redin care apoi, prin înehiderea lui ela i, il putut
rezulLascriir4re, Taehe Papahagi explieă aeest infillitiv prinţr-un latin SCl'i
bul(H"C
66.Ar trebui, în aeest caz, S[tadmitem, mai întîi, faza* scriurâre şi apoi,
prin asimilarea lui Il de către i, seriirâl'e.Credemcă prezenţa verbului scrijm
numai în CodexDimollieşi la unii aromâni originari din Albania 67,ne îndreptăţeşte să socotimcă ţ1vema face cu o formă aromână regionalămai nouă şi eă,
deGi,punerea verbului aeestuia în legătură eu lIIl euvînt latin (" nu pare a fj
o ipoteză nai plauzihilă decît cea a luiH. Tiktin,
filOvidDcuSllsianu,
Graiuldin TaraBategul!!i,
pug.122.
"2VezilVlaUlda
Caragiu:\'larioţ.callll,
Compendiu
de dia/celillogie
l'om(Îf/(l,
pag. 252;
MatildaCaragiuMal'ioţcaul1,
ŞtefanGÎOSll,
LilianaIOlleseu-Huxăndoill,
HOllmll1s
Todornn,
Dialcc!o[o{jie
l'omrÎllcl,
EdituraDidaetieă
şi Pedagogieă,
Bucureşti,
1Hii, pag.. 18H.
63Citatdinpublîeaţia"Frândzavlahî",anlu7, 1!J85,111'.
:3,pag,4,
64Vezi"Jalu'csberieht
...", IV,1897,pag.20\),
{i5H. TikLin,Rllllll,niscb-deulsclws
IVi5rlCl'bllCh,
a.v.scrie,pag. J:392,col.2.
{16
TaehePapahagi,Dic/ionarul
dialechllui
lll'omân,
a.y.seriir.
67Vezişi paragraful
despreprezentulindieulÎyului.
68Adăugăm
şi faptulcă nu am găsitatestat,în surseleearene-anstat la dispm,iţ.ie,
verbulscrilmlare,
datdeTaehePapahugi
Jllrăasterisc.
Colegul
TraianDiacol1escu
nese.mn:l1ează
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6. In ceea cepriveşte intlicaiioulprezent,ne interesează,în primul rind,
persoana a tI-a plural voi serijâfi, a cărei marcă de conjugarea 1 este mai evidentă decit la alte persoane (cf. tăia Uiiali, intirzia -'--initrzioii, lucra
lucraţi).
Cu cîteva excepţii, materialul adunat pentru NALH ne arată că în Banat
se spune peste tot {Joiscriia], Aria coritinuă În sudul Crisauei (p, 101, lOH,
105, IO(:i,107). Forma seriirit este apoi consemnată în 24 de localităţi transilvănene, din care HJÎn judeţulHunedoara, 3 în Alba iar celelalte (H58,360)
ÎIl j udeţele S1b111
şi Mures, Harta 1\137din ALH II, s.n., \'01.VII dădea forma
aceasta şi pentru p. 886, situat pe Dunăre (Olt). Ea nu mai apare acum
în materialul culespentruNALH - Munteniaşi Dobrogea.în schimh, NALH Oltenia,V o notează in p.n71 (aici alături de sair[) şi )77 (Dol.i).
.
În aria compactă a lui voi scriia! se spline şi noi scriietn, cu accentul
pe ultima silabă (cf. tăiem, lllCl'âm)ou. Banatul este, iarăşi, zona cea mai
eOnsecventă.ln Crişana răspîndirea lui seriiem este mai mare dectt cea a
lni se'riiârt, euprinzînd o bună parte a provinciei (mai puţin judeţeleSatu
]\fare,Baia Mare, Sălaj unde, cu unele excepţii, se spune noi scriiem, ea În
Transilvania vecină. Maramures şi unele puncte din judeţele Botoşani.iIaşi,
Neamţ. şi Suceava 70.Noi sctiiem apare apoi în Transilvania În lH puncte,
din care 12 în sud-vest, unde se cunoaşte însă şi accentuarea noi scriietn,
cea mai răspîndită, de altfel, în graiurile de peste munţi,
Noi saijem mai apare, arată noile atlase lingvistice, în majoritatea
punctelor din judeţul Suceava şi, sporadic, în vasta arie a lui noi scrim, şi
anume, în Oltenia În 10 puncte (Dolj, Gorj, Vîlcea), în Muntenia în 23 de
localităţi, răspîndite mai peste tot, apoi În 4 puncte moldoveneşti, răzleţe
(Vraucea, Iaşi, Botoşani).
Hemarcăm, aşadar, că noi scrtiem, eu accentul pe ultima silabă ea la
verbele de alte conjugări decit n III-a şi, În primul rînd, cala cele de conjugai·(aI(cf. Iăibn, dar şi lâudâm, apoi auetn, vedemetc.) apare cel mai adesea
în aria lui 'a scriiâ, chiar dacă, aşa cum am văzut, nu Întotdeauna se spune şi
lioi ;sc1'Îjâ!17'
• .J. Byek sus!inea că această schimbare de aceent stă. la baza
trecerii 1lllOl'Verhe
de la o conjugare la alta 71.Autorul avea <lrepblte,desigur,
sehixflhare·aaecentului avind lin rol foarle iniportant, dar pl'esilll1eaa fost
e.xereitată, eOl1coxnitent,
şi de aselnănările.,la unele moduri, timpuri şi perso<me,al(' lHlOfverbe de eonjugbl'i diferite 7:'.
. . lnprivinţ.a accentuării persoanelor 1 şi a 1{.·a plural, dialeelul aromân
b'lte,am putea spune, o continuare a ariei conlpact.esud-vestieeinai sus amintite. În toaLeloealităţ.ileallehetate N. Saramandua integistrat scriiem (seriitim"
seriiaţ. Ioan Cutova, originar din Veria, lleinformează eă se eunosc şi formele
serinl, seriţ (aşadar saiiem şi serim, sa/iâ! şi serit) Cli precizarea eă "se fo!oUIl,scri1Jillo,
pe cure
E. Barrault,
TraNc
deS{JIIOJ/!/lIlCS
deune
111lallgllc
lalinc,
Hac.het.te,
Paris,185:1,
pag.
·14211dă
ca făcînd
parledintre
derivatele
"avee
nuallee
de raillerie".
Seribiliare,
cu
-/1-,puteaevoluala *scriitlâl'c,
formăcarenu l-ar puteaexplicape scriirâre.
09Acestmodcleaccentuare,
întîlnitşi la Hl'OlIlâ.ni,
a fostremarcat,
darnumaila bufeni,
de G. Weigaud,
Der BanaleI'Dialekl,pag·.239.
7(}
Aceastadinurmă.esteşi ace.entnarea
Iile.rar:1.
Vezişi Dumitrulrimia,Sfmclura
g1'Ol1wlicală
a limbiiromâne.Verbul,
".JunÎmea
", Iaşi,1976,pag.87,129.
71PentruIloiseritcm.
vezişi ALHIl, S.Il
.• voI.VII.h. 19i17.
72,L Byck,SUI'leschan{/emcnls
decOl1jllgaison
enl'Ol1lllaill,
Vag.188 189,
73Vcd IorgnV)fe!al1,
lua, cii.,pag. (,,1,89--90,
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sesc arnîndouă". Este, deoi, () dovadă în plus că verbul acesta. cunoaşte.la
aromâni şi forme influenţate de conjugarea a IV-a (el'. oydrşinl': "uit5m",
stitn", ar IlC1l
ti! "rostogoliţi" etc.).
S-ar mai impune () observaţie şi anume că noi=scriicm,cu accentul pe
Ilectiv, adică forma "slabă" (noi scriietu, cu accentul pe rădăcină fiind
cea "tarc" 74)din aria lui a scriiă este veche, prezenţa ei i:;i în dialectul
arornân Intărind această concluzie.Trebuie să admitem, totodată, că in graÎLl
riie care nu cunosc inf'initivul a scriia rostirea noi scriietn (vezi în special
graiurile din Bucovina) este de dată mni nouă.
Trecind la persoana a III-a, este necesar să precizăm mai înt.îi că ruei
vol. VII din ALB II, s.n. şi nici NALH nu notează forma.5cria.zli.Ea apare
însă în materialul necartografiat adunat pentru ALU Il eu întrebarea TU'.
4828, în sudul Bihorului şi în Mehedinţ.i"'.
Pentru această persoană atlasele consemneazăÎn aria lui a scriiă atit
el scrie ci scria cit şi el (ei) scrie. Nu putem vorbide vreo grupare a punctelor cartogral.icesnb vacestaspect.
Identitatea pluralului cu singularul depăşeşte însă eu mult aria Jui
a scriiâ, cum sepoate constata din ALR II, s.n., vol, vn, h. HJ36Scrie; seril!
şi mai ales din NALH care Ilciuee, şi sub acest aspect, elemente DOi.Putem
acum afirma că în jumătatedin localităţ.ilebănăţene anchetate pentru NAJ.,H---Banal se spune el serie .-- ei scrie, fără a putea vorbi de vreo grupare a punctelor în acest sens. In Crişanacele mai multe puncte eu ei scrie apar În j udeţele Arad şi Bihor. Cu cît mergem mai spre nordul provinciei, eu atit identitatea pluralului eu singuIarulapare mai rar. În Transilvania cele mai nume-o
roase puncte eu ei scrie sînt tot În Hunedoara şi vestul judeţului Alba, apoi
în judeţele Braşov şi Covasna. Unele puncte apar în judeţele Cluj, Mureş,
Cu totul sporadic forma aceasta ele plural este notată in celelalte .iucţţ>:ţ.e
transllvănene,eu excepţiajudeţului Harghita care, pe cît se pare, nu o cunoaşte
deloc,Ei serieseîntîlneşte apoi în mulLegraiu1'idin Muntenia şi Oltenia. Hareori
---este vorba totuşi de 40 de localităţi pluralul ei serie a fost .nltat şi.înjumătaLca sudică a Moldovei (judeţele Vrancea, Ci-a
laţi. Baeăli, Vaslui şi .:hiar
slld..estlll j lldelului Keam!).
'
Pluralul latin seribllnl a dat (ci) seriIl, forma (ei) sede fiind ulLe['io.ară
..
Trebuie să facem ohservaţia efIaeeastă formă este mulLm'ai răspî[jdită'de{:ît,
spre exemplu, ei {ace,ei zice etc. Dacă cercetăm hărţile J\)Hl, H)2H, 1\348
din ALB II, s.n., voI. VII, observăm că pluralele ei duce, ei zice, ei îşi baie
joc caracterizeazăgraiurile munteneşt.i,punctul cel mai vestie fiind 8.86(Olt)
iar cel mai nordic G05«(;alaţi). Aceeaşi constatare o facem şi eu verbele de
conjugarea a II-a şi a IV-a, aiei spunîndu-se (el, ei) vede, ţine, râmll11:,
aude ?ti.Numai aria lui ei ştie cuprinde şi punetele 531 (Bacău), 537 (Iaşi) din
ALE n. Daeă suprapunem toaLe aceste hăr!i 77,obţ.inemo arie densă mun
tel1easeă,eu unele prelungiri, dar eu isoglose rarefiate, în jumătatea sudică
74.VeziAlfLombard,
op.cii.,Il, pag.1102.
75Informaţia
la Ion Ghe\.Îe,
Al. Jfare,?,
GrC/ill/'ile
dacoromâne
..., pag_241.SuJJlilliem
faptulcă nicăierinllapare,uiciîn textelemaivechi.niciin !jraiurile
aetnale,"
sCl'iez.,
'scriezi,
deşisistemul
conjugă!'ii
nu s-aropuneul10rastfeldeforme(ef.Întemeiez,
Îlllenwiezi,
ÎnlemeiC/.zâ
etc.).
7nVezi,perind,hărţ.ile1912,194:3,
1\l3fl,1951dinALHII, 8.n.,voI.·VII.
n Pentruacestprocedeu,vezi MarcelCohen,lns{mc!ions
d'enquete
liIl{Jui'st.il]ue,
2'
editionreVlleel:augmcntee,Institutd'EthI101ogie,
Paris,1950;pag, 135.
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a Moldovei,arie ale cărei limite aproximative sînt date de punctele 88G(011)
şi 784 (Argeş)la vest, 705 (Ialomiţa) la est şi 537 (Iaşi) la nord 78.Aşadar aici
şi mai ales În graiurile munt.eneştiînt.llnirn(ei) scrie, duce,ţace, rămîne, aude,
stie. In zona moldoveneascăamintită am putea admite influenta acelor graiuri
munteneşti unde identitatea pluralului eu singularul Ia per;oana a ÎII-a a
lndicativului prezent reprezintă o tendinţă, o notă specificădatorită analogiei
cu toate verbele la care constatăm această identitate (ei intirzie, ci landă, ei
coboarăetc.) Nu mai putem vorbi Însă de aceeaşi tendinţă în celelalte graiuri
in care s-a notat ei scrie şi, În primul rînd, în cele din zona lui a scriiâ, unde
intilnim atît de des el scrie - ei scrie, deoarece aici, ca În alte graiuri dacoromâne, la eonjugărilea H-a, a III-a şi la majoritatea verbelor de conjugarea
a IV-a se face diferenţiereapluralului de singular: el ueâe -- ei vâd, el spune ei spun, el ştie - ei ştiu ete.7 Materialul adunat pentru NALH -- Banat
prezintă, În toate cele o SUUIde localităţi anchetate, exclusiv ei tac, ei lung
"tund", ei aud etc. Doar În puţine puncte, şi numai la unii informatori, se
poate constata aici, la unele verbe, o oarecare frecvenţă a identităţii pluralului eu singularul la persoana a III-a a indicativului prezent. Din hogaţul
material transmis de Eugen Beltechi reţinem, spre exemplificare: ei !lieile
[K] văd (p. 31, 51); ei ţi,le (p. 2, 4, 44, 47, 51, 55, (5); ei r!lie (p. 4, 55) ;
CI
. PISC
l' (.p. oi
r-1) ; el. spline
" (..p. '1·
,,,-,,.;
') 4) el'.ti"d··
e (.p. 44
", 41':
..n), el. ({larmep.
lo ă (' _,
') L,
1
6H).O frecvenţă mai mare a acestei identităţi se poate constata doar în 11.1,
2, 4, 51, 55. Dar peste Lot,inclusivîn aceste puncte, identitatea pluralului cu
singularul nu apare la toţi informatorii. Spre exemplu, in p. 2, Li,6) un al
doileainformator a dat forma ei dorm.
Aşadar, o dată ce in aria cercetată aici se spune a saiiă, identitatea
pluralului cu singularul la persoana a III-a a indicativului prezent este normală, aceasta caracteriztnd toate verbele de conjugarea 1 (ei moaie, ei taie,
ei. laudă etc.).
.
.
La arornăni, peste tot în anchetele efectuate, N. Saramandu a notat,
la persoana a III-a, la singular şi plural, aceeaşi formă: sede (serife,scriii1)
sau scrii. AromâniiCUllOSC,
desigur şi pluralul scriu. Precizăm că şiîndialectul
aromân la conjugarea 1 pluralul este identic cu singularul la persoana a III-a
a indicativulul prezent 79. Bineînţeles, aceeaşi identitate o întîlnim şi la
scriirâre. Iată paradigma de indicativ prezent de la aromânii din Nisipari
-l'a"
(e(ms
···tan,a
t) : sef/Zru,
". scrllfl,
" '" sCfqra,
o scrlJ'fllm,
.' "',
't" -ra 80.
Prin urmare şi forma scrie, de singular şi plural, npropie dialeetul aromăn de aria daeoromână a lui (/ scrijâ. Altfel, în arom.ân{tse face distinctia
între singular şi plural la persoana a III-a a inclicativuluiprezent la majoritatea verhelor de conjugarea a II-a, a lII-a şi a IV-a: bati - batU,tati - tac",
pari - pat" creaşli - creseu, ştii ştiu, aridi arid'), l'llli ---t'llif, dO(lrn,;dorn eteY.
78:MaterÎallll
dinAL11şi NALHeontrazic{
afirmaţialui G.\Veigand,
Del'BanalerDia··
lekl,l)ag.2:39,
potrivitdireiaidentitatea
pluralulllÎ
eu slngularulln
persoana
a III-aa inclieati
..
vuInlprezentar fi freeventă
In Banatla verbeledesfolositeşi rar ÎntîlnităsauchiardelocIn
celecareaparmaipuţinînvorbire.
Lapag.2,\8autorulnotains,'!şi!IelEc
c- uâd,trimele trimrlt,
piwle. poletc.,verhedintrecelema.ifrecvent.,.
79VeziTD11,pug. ;15()······,j51
(N. Sanunandu).
6.0Uneleformeapar111
Codea;
Dimon!e
; scriinl"scriu",scriir()"scrie",safira "scrIsc",
scriirllrâ".eriseră"
(vezi"Jahresberieht
...", IV,1897,pug.lU5,209;VI, 1899.,
pug.125).
l VeziTh.Capidan,.
Aromcînii,
pag.441444 şi TDR,pag.451 454(N. Saralllandu),
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7. Cea mai mare varietate de forme s-a înregistrat în anchetele pentru
NALI{ cu Întrebarea 1G68 privind perţcciu! simplu. Formele aparţinînd
eonjugării 1 au, şi de data aceasta, cea mai mare frecvenţă in Banat. Cit priveşte dialectul aromân, ele sînt cunoscu.tepeste tot.
în Banal, eu scriiai (cf',tăiai etc.) apare în 28 de puncte, noi scriiâr ăm
in )G. Tn Crişana, unde se spune 1'.11
scrisdi ea în cele mai multe localităţi.
de altfel, din aria lui a scriiti, materialul de care am dispus din NALH nu
preziută eu scriia], ei numai noi scriiat ătnîn cîteva localităţi din partea sudică
(Arad mai ales, apoi Bihor) şi scrisdm,Iorrnă arhaică, tot de conjugarea I,
în cîteva puncte din aceleaşi j udeţe şi chiar din Sălaj,
Eu scriiâ] reapare în 3 localităţ.i(458, 432, 4(2) din Hunedoara. Scriiâulm este Însă notat în sud-vestul Transilvaniei în 7 localităţ.i din Hunedoara (371, 309, 402, 130, 4:32,448, 458). Neidentitatea aceasta arată, ca ele
fiecare dată, fluctuaţiile din conjugarea verbului de care ne ocupăm.
In Oltenia există o arie, În partea de sud-est, formată din 4 puncte
(994.-Dolj, 993, 99fi, 998 -- Olt), unde din contaminarea temei vechi a
perfectului simplu, de conjugarea a III-a, scrtse-,eu cea a verhelor de corijugarca 1 (tăia-) s-a ajuns la scrisâi, scrisâş, scrisârăm, serisară! (cf', lăudai,
lăudaşi, Lăudarăm, llilldarât). La persoana a III-a se spune Însă aici ser/sti..
scrisără, forme de conjugarea a III-a 82.
La persoana a II-a singular, Banatul prezintă exclusiv serijâş in 17
localităţi şi alături de alte forme în : puncte, apoi srriiai în 10 localităţi.tn
una dintre acestea alături de forma arhaică scris8". La plural se spune scrijarât
în 39 de localităţ.i. în p. 7 s-a consemnat scrtsâră], care presupune, iarăşi, o
corrtaminaţie,de data aceast.ajutre scris/ii şi scruu.ăt. Forma scriiasără! din
p. 33 este, de fapt, de mai mult ca perfect. Ea pleacă elela tema perfectului
de conjugarea 1 scriiâ- la care se adaugă, ca la orice mai mult ea perfect,
se rii m.
.
In Crjşna,y unde .s eunoşte,. ,(c. regulă, scrisâşi, întîlnim.li sali eşf
(p. 118), vananta fonetwa a lUI serl1aşj(la persoana a III-a SCl'lf, pentru
earc cL sfîşie, inlemeieete.). La plural apare aici scrijorăm În paptea de sud·'
est a provine.iei.
.
Tll sCl'ijâşeste rar În 'Transilvania.L-am reţ.inut doar dţn :3 localităţi
(402, 432, 45G),aceleaşiîn care se spune şi eli serijâj. în schimb, /Joiscrijâl'i1ţ
este notat 1n alte localitftţ.i (p. :371,402, 39&,"130,448, 45G) din aeeeaşi
parte a Transilvaniei.
82In tceeasiarienotămdin NALR Oltenia,V, şi QlIl1sâi.
..\'âş,-v!lst'i(h. 1015
.Avui),
tusaL-sâş,hisă(h.1029Pusei)apoiQlIusasăm,
fus(Îsăm
(cf.lcludâsc1m)
a cărorI'ăspindir
in Oltenia
estemultmaimaredecita formelor
muint1te
eleperfectsimplu(vezih. 10J6 Avusesem,
1030 Fusest:nl).
'.
88CI.şi a.româneseul
scriş','.
Acelaşiperfedsimpluarhaicil recunoaştem
şi în ser/şaL
rezultatprincontaminarea
dintreser/sai«scrisei)şi sali}.Serişalesteintilnitin vreo30 de
locaIitiîţ.i
bănăţene8ituatepe cuprinsuljudeţuluiCaraş-Severin,
apoiin pllrţilecentraleşi
esticealejudeţuluiTlmiş.Scrişăş,persoana
a IHI, aparein 22 de localităţi.La pluralnotăm
scrişb:râm
numaiin 3 pundei scrişnl!doar1n2localităţi.
Sevededeaici,încăo dată,caraderul
hibrid,deci asimetric,
al paradigmelor.
Pentrualte exemple
de perfectarhaicIn Banat(arş,
Pl1Ş
ete.),veziTDH,pag.262-..263(Victorela
Neagoe),
iar pcnt1'll
formecontaminate
ca arş(li,
aSCll1lştlj,
spu.Şt1i
elc.,veziC.Frâncu,Orlglnea,llcchimea
şi difuziullea
lexico-ateală
Qformelor
de
perfectsimpluÎll -sei,în "Anual'de IIngvistieă
şi istorieliterară",Iaşi,tomulXXX,198.5.
A.,
pag 296,
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în Oltenia, în afara celor 4 localităti amintite mai sus, mai retin atentia
p. 993 şi 995 (Olt) cu noi serisâră],
'
.•
In sfîrşit, la persoanaa III-a singular,dintre numeroaseleforme care apar
În Banat, unde Însă cea mai frecventă este el scrisă,de conjugareaa III-a deci,
ne oprim mai înt.iiIa el serii,f, (seriie), consemnat în 13 localităţi, Să notăm
două paradigme: seristii, scrtsăş, scriie, scriiârăm, scriiâţ, scriiâră, în p. lfi
şi seriiai, seriiâş,seriji, scriiâtn, scrijâră(,scrije. Remarcăm influenţa verbelor
de conjugarca 1 de tipul a tăia (iăioi, tăiaşi, tăie) pe lîngă incertitudinea COI1jugării,c'arc duce la amestec de tim puri (perfect simpin, imperfect şi chiar
prezent 1). Reţinem apoi serisâ, consemnat în 9 localităţi şi care seexplică
la fel ca scrisei etc. din Oltenia. Se observă.aici, aşadar, influenţa vorbelor
de conjugarea 1 de tipul Il Lăiul«(1r111dâ).
Mai notăm pentru conjugarea 1 şi
scriiâsă -' pl. serijâ.sâl'iÎ(p, 33), deşi informatorul a folosit mai mult ea
pertectul în loc de perfectul simplu. Pentru plural interesează scriiâră (27 de
localităţi), scristuă (2 localităţi). în p, 33 informatorula răspuns prin mai mult
ca vperjecf.nlscriiâsără, pentru explicarea căruia vezi mai sus ,<,eriiâsâri1(.
Dacă el scrisc1era consemnat în ) localităţi bănăţene, ei scri.sdtă apare doar
în două (p.7, '17). Prinvurmare paradigmele sînt, foarte adesea, hibride,
dovedind, cum arătam şi mai sus, amestec de conjugărişi de timpuri.
In Crişana, la persoana a Il l-a avem, adesea, scrisă. Reţinem apoi
scriie, pentru explicarea căreia vezi mai sus serijifş;i.La plural dominăscrisără,
de conjugarea a III-a deei.Scriâl'tl apare În aceleaşiIocalităţi ca şi sciuirăm,
seriârâţi.
în zona lui Il scriiâ din Transilvania se spune la persoana a LlI-a el
serisi'f- ei serisi1râ,ea peste Lot în această provincie. Doar în p. 371, 458
(Hunedoara) s-a înregistrat la singular el serii(f, ea În cele citeva localităţi
bănăţene, În vschimh, ei scriiâră apare în 7locaIită!i din acelaşi-judeţ, Se
observă, deci, din nou, lipsa de simeLrieîn paradigme datorată amesteculul
de conjugări .$ide forme.
Harta 073 din NALH -- Oltenia prezintă la persoana a III-a scrise
(s<:risii) scriserâ (scrislil'â),scrislÎrâ. Numai în eele cîteva punete speeifieate
maiînainle se spulle scrisâl'â, scrisdrâ{,dar scrisârii.cu accentul ca la conjllgnreaa TII-asana IV-a (singularuIfiind aiei, eum am văzut, scrisâ).
La aromâniscriu are un perfect simplu "tare", care reproduce.perfeetul
latin seripsi, de eOlljugareaa IIIa, şi unLlI"slab""\ deeonjugarea 1. Primul are formele: scrişI',scris,;şf,scrise, ;;cristm;',ser/sili', serisil'ă. Celălalt se
conjugă astfel: scrifâf, -iâşi. -i(;(-â). -ithn(',(-âm), "iâl', -jâ.1'I1.
Variantele de
la persoana a III-a singular şi plural (-fe, -li; ien1lf,-dm) se datorese şi aici
anah!gieicu verbe ele(:onjugarea I de categorii diferites5.ln Cogealac (Con-·
stan[it) N. Saramandu a Înregistrat o paradigmă hibridă rezulLată.din COrle.
taminarea perfectului tare ee cel slab: scrişi', -se.;;!,.j (;, ..fiim:",iâl'î, .-jârâ.
Existenta unor forme arhaice 8fleste un argu.ment:în plus pentru a susLineeă verbul scriu (ste mosteIlit:în af'Ollliinăsi că se folosea,deei, de lahun
ince{mt.
.
.
8,1VeziTDH,pag.455-..45G(J\.Saramandu)
.
..."Il
5 PenLrn
aceste
categorii
de
verbe,
vezi
TDR,.
}Jug.
(N.
S,iI'fltnandu),
MainotămHieluna,ceade eondiţiouaI
prezent,
pe450
c:are
ne-o
eonJ'iI'1l1ă
IoanCutova
si seriârim,
si scriâriş,
si scriâri,si scriârim.,
sisCl'iârit,
sisertar!.PentruaceastăfOfIm!
"sinte.tieii"
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In condiţirlc în care scriu, de la o vreme, a fost concurat de grecescul
iuţrăpsşscu, este de admis că şcoala românească întemeiată în secolul treeul Ia aromâni a putut da un impuls pentru reintroducerea lui acolo unde
fusese înlocuit-şi, poutevchiar uitat 87.
In sfîrşit, să notăm şiperfectul simplu de la scriiru (Nisipari): seri/irai,
-râş, -ră , -râm'(,-râl, -râră.·..
.
3. Partieipiui. Harta 2008 Am scris din ALB II, s.n., vol. VII, prezintă
participiu! scriiât (am scrijât) în 5 localrtăţi : 20 (Caraş-Severln), 36, 76
(Timis]; 105, 102 (Hunedoara) şi varianta scriii! (am scriiel) în punctele
53, 64 (Arad). Anchetelepentru NALl{confirmă faptul că îrrgraiurile dacoromâne scriiât apare mult mai rar decît ne-am aştepta dacă avem în vedere,
spre exemplu, 'râspîudirea şi frecvenţa lui a scriiă sau a lui scrUtin "voi
scrieti". Majoritatea punctelor se grupează în Banat, unde domină însă scris
(am scris). Am scriiăt apare aici în mod exclusiv doar în 7 puncte, apoi alături ele am scris în alte 10 de localităţi. Ambele Iorme sînt repartizate pe
intreg teritoriul bănăţean. Am scriitit este confirmat în unele localităţi cu
materialul adunat pentru NALB Banal pe baza întrebărilor 1667, ltj68
privind imperfectul şiperfectul simplu. Semnalăm aici şi participiul scrisăi,
dat, este drept, după o ezitare, în p. ;')7,unde informatorul răspunde,ai scrisât
în loc de scriiârăţ, Scrisei (cf'.scrisâî; rezultă din contaminarea lui scris cu un
participiu de conjugarea I ea iăiât, apropiiâi, Itiudât ele.
Crişana cunoaşte, în general, .participiulscris (am scris). Doar în cîteva
puncte (Arad) materialul adunat pentru NALH - Crişana ee ne-a fost pus la
dispoziţie prezintă am scriiâi, dar alături de am scris, apoi am scriieî.,o variantă Ionetică a lui am scriiât. Este semnificativ amănuntul că în p. 12.3,
după ce a răspuns am scritet, informatorula revenit, rostind am scris.
în sud-vestul Transilvaniei s-a notat participinl scriiât (am scrijat)
uumai în p. 432 (Hunedoara), dar ca formă veche, alături de scrisJ(amscris).
În graiurile dacorornâneS11
dice nu apare participini serial şi-nici În cele
moldoveneşti.
:'
La arornâni Î:Ilsăpeste tot în anchetele amintite s-a notat scriiâUl(am
sctiiâlă) 88. în Cobadin xt.o.nst.auţa)apare şi scrisă (am SCl'(,sri).
De altfel,
'I'ache Papahagi consemnează scris, scrisă, pl. scrişi, scrise ea participiu şi
substant.iv("destin")89.,tntrescriât şi scris s-au produsIa aromâlli, cu timpul,
difetellţ:ierÎ semantice, eel dintIi Însemnînd "pictat, impodobit", celălalt
"destinal, sortit", eum se poate eOllsLatadin următoarele cxernpIc: "yramb6Iu
taha-j scrijât" ("mirel parei"i-ipictat"); îl'! fu scris s-mQâră tu x\:alle" ("i-a
de concliţiollHI,
vezişi MaliJda
Caragin:.\1arloţ.eallll,
ŞtefanGiOSIi,
LiliallaIonescu-HuxălIdoiu,
Homnlus
Todol'nll,
op. cit.,pag. .188-189.
fl7C'I'edetl1
că'ln sensulacestatrebuieinterpretatşi răspunsul
unuiinformator
fărşerot
(jiUlocalttateaPalaZll
Mare(Constanţa),
.care,duprl{'Ca răspunspringrâpsesCL{,
precizează
că
sei,1este"invătatla şcoalaromână",
88Dăm,spre exemplificare.
o formăextrasădin publicaţia"Trilarmânaml",
Paris,
anhlVI,A.'lldrclll
985,nr. 12,p;lg.2, Col.2 : "fJriningăaesUcărtsi...
C.Papanaceari serialâ
.flnlltishi tti pl'obletnili
româncshti".
89VeziTachePnpahagi,
Dicţionarul
dia/cclullli
Ql'otn{Jn,
s:v.scrisşi scrill.Notămşi un
exemplu
din
volumul
Steauă
di
dor
al
Chirci
I<il'goveallu,
"Cartea
Românească",
Bucureşti,
1983,pag,9 ; "C'·aşi
ili·\!scrisatlH:tmeagreriuăsoarU",Substantivul
seriscle·xistăşi
la dacoromâIli:(/ŞO
mi,·1(mi,a(osl) scrisa.
17_.-Lingvi8tică
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fost sortit să moară în străinătate") 90.Ca substantiv, scruiiă ("destin, soartă")
îl dublează pe soarte « lat. $01'8,-lis), avînd şi citeva sinonime noi: tâUizii
, ·1
(< allb .af'l ezc "zma
""): .' imra" (<gr. fLOLpa
. "soara,
. tă ursita
'LV")
inle (<gr. "lJXI)
I
"soartă, destin"). Reţinem aici, din materialul extras din texte, doar două
exemple: "zîrcadă mşat.ă, cari-ţ fu seriala '7"9' ("frllmoasăcăprioară, cureţi-a
fost soarta ?"); "Aclo lă fu seriala si-s adUnI"U"
("acolo le-a fost sortit să. se
adune")..(rIl sfîrşit, mai adăugăm că de la scriir (are) participiul este seriirâ! (li):
am scriiirâtă (Nisipari).
l), La sfîrşitul acestei discuţii socotim necesar să amintim şi punctele
de vedere exprimate privind timpul cînd a putut apărea la dacoromâni şi
aromâni formele de conjugare mixtă în general şi ale lui scria(re) în special.
Iorgu Iordan este de părere că ,)n fiecare teritoriu lingvistic romanesc
trecerlle de la o conjugare la alta s-au produs în mod independent", Autorul aduce ea argumente "însemnatele deosebiri de amănunt de la un grai la
altul", faptul că în dacoromânaactuală procesulacesta este mult mai avansat
faţă de cea veche, de unde concluziacă "este vorba de () modificare, în majoritatea cazurilor, recentă" şi că."acelaşi lucru sîntem Îndreptăţiţi să admitem
şi pentru celelalte dialecte, ha chiar cu mai mult temei", căci "În meglenoşi istrorornânăprocesuleste mai puţin avansat". Se poate deduce,prin urmare,
că nici apariţia formei seria(re) nu datează, după Iorgu Iordan, dinainte de
separarea dialectelorO",
Cum am mai arătat şi În altă parte, după G. Ivănescu Însă trecerea lui
li scrie la conjugarea 1 la unii dacoromâni şi la arornâni a avut loc Înainte de
separarea dialeetelor. Autorul aduce ca argumente numeroase alte asemănări
cu aria dacoromână a lui a scria şi, în primul rînd, eu Banatul: ma "dar",
bâl -- bel, beal "hălan", lai Iaiu "negru", pi'idim! "poiană", nămaie --tiămaie "animal mie",zbof "cuvl'nt", [icai -- Xicate "inimă", numit, sleauă,
maseaua
v
v (ceu. -Lltl") et.c.94.
Pe lîngă a scria, multe alte concordanţe semnalează,recent, şi N. Sara"
mandu: păstrarea în Banat, ca la aromâni, a lui e în pecurar, ma, per, a lui
{ia (ia) în l1amne,fiace (arom. feale), rostirea lui 11 final, silabic, în o/liu,
jungju, prezenţ.aşi în Banat a formeirw'id/l{HI,
a pluralelor căl', pâr, cu r pentru
i, a formelor iepur, j'lzllur,]Juric, lipsa lui -ez (vom"vomez") etc.95. Acestea
"confirmă datele istorice, În sensul eă Banatul a făcut parte din teritoriul
în care s-a ment;inut vreme îndelungată contactul între romanitatea nord90Exemplele
slnt extrasedin materialultrimisde IoanCutova.
91ChlraIOl'goveanu,
Steauădi dor,pag.29.
g2NidaBoga,Thimcl'ilu
ali VosflOpole,
in volumulc.olectlv
Unveacdepoezie"
aromlÎTlC/,
"CarteaHomânească",
Bucureşti,
1985.pag.250.
..
93IorguIordan,lucr.cii.,pag.115.Adăugăm
că IorguIordannu poateadmite,cuatit
maimult.originea
chiarîn latinăa formeide conjugarea
1 căci"un*scI'ibere,
presupus
deLeca
Morariu,
CodrulCosminului,
1,pag.78pentrua explicape scriarese dovedeşte
... inuttl"(pag.
ilO,notallJ'.1).
Menţionăm
ciişI SextilPuşcarlua propusin Etimologii,
DR,IV, 192'1---1926,
partea2,
pag.700,705un *scrilien;
pentrua-] explicapc seriare,etimologienencceptaHt
însă de AU
Lombard,
op.cit.,II, pag. 1102--J103.PentruAULornbard,
ea şi pentruIorguIordanau
G. Ivăneseu
a scriaapareprilltrecerea
lui (lscriela conjngarea
L
94VeziG, Ivăllescu,
Istorialimbiiromâne,pag.;,)05--30(\,
U5In articolulConcDl'dallJe
lingvistice
fntrearomlină
şi graiuriledin Banal(vezimaisus
şi nota 9).
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SCRIA(RE)
"SCHlE(R!E)"

şi sud-dunăreană şi s-a produs circulaţia nord- sud". Concordanţeleacestea
arată că "aromâniifăceau parte, În perioada menţionată, din grupul romanilor
apuseni sau vestici, la care îşi relevă apartenenţa nu numai din punct de vedere
geografic,ci şi genetic" şi că "dacă nu s-ar fi izolat, 'in cursul istoriei, de dacoromână, graiurile arornăne s-ar fi Incadrat astăzi printre graiurile româneşti
(nordj-vestice"96.
Aceste asernănări, răspîndirea şi varietatea formelor lui scria(rc) în
dialectul arornân şi în unele graiuri dacoromânefac plauzibilă, credem, părerea că forma de conjugarea I a putut apărea pînă la separarea aromănilor din
romana comună. Putem presupune apoi, deşi ne lipsesc probele, că şi celelalte dialecte din sudul Dunării au cunoscut, cîndva, acest verb.
* **
In încheiere,se impune să subliniem concluziilemai importante care au
reieşit din discuţiile de mai sus.
1. Pe lîngă a scrie. de conjugarea a III-a « lat. seribetC),specific graiurilor din cea mai mare parte a Transilvaniei,din nordul Crişanei,Maramureş
şi Bucovina, considerat,totodată, şi literar, mai există a scriiâ şi a seri, acesta
din urmă unind graiurile munteneşti cu cele moldoveneşti. Şi În dialectul
aromân, singurul idiom sud-dunărean care a păstrat .Iatinul scriliăre,se cunosc forme de conjugărilea III-a, 1 şi a IV-a.
2. A scrie trece la conjugarea 1 (a scrifa) datorită analogieişi unor cauze
fonetice. Au contribuit la această trecere mai ales verbele avind sufixul infinrtival -a precedat de i (f) (tăio; subţia, rostit, de fapt, subiiiă etc.), dar nu
este exclusă nici influenţa celorlalteverbe de conjugarea 1 ca a lucra, a lăuda
ete. Să se compare (el, ei) taie, (noi) tăiem, (/Joi)iăiati eu (el, ei) scrie, (noi)
scriem, (voi) scriâii, sau (el) lumÎ cu (el) scrisă.
In ceea ce priveşte identitatea la verbul a scriiâ a pluraluJui cu singularul Ia persoana a III-a a indicativului prezent (şi aromânii spun Cli{serieellt serie şi scriu) trebuie avut Îl) vedere şi faptul că la eoujugarcal aceasta este
o caracteristică a tuturor verbelor atît în dialectul dacorornăn cît şi în cel
aromăn. Dar niciîn aria dacoromănă a lui a scriiă nici în dialectul aromăn forma
ei scrie nu se Încadreazăintr-o tendinţă de egalizare a pluralului eu singularul
la indicativul prezent, persoana a III-a, aşa cum se întîmplă mai ales in unele
graiuri rnunteneşti unde, În afară de ei scrie, se spune, frecvent, i ei face, ei
ţine, ei aude etc, Cu unele excepţii, la verhele de alte conjugări, şi în zona dacoromână a lui a serife!şi la arornâni se faee deosebire între singular şi plural
la indicativ prezent, persoana a III-a.
:3. Formele diverselor moduri şi timpuri ale lui a scriiâ cuprind, de
regulă, în graiurfle dacoromăne, zone care nu se suprapun întru totul. Spre
exemplu, În Banat am scriiâi este consemnat in ;17 de localităţi, scrii/ii În
28 de puncte, scriiăş în numai 20. Dacă avem în vedere toate aceste forme,
atunci aria daeoroIllâllăa conjugării 1 cuprinde întregul Banat, partea sudică mai ales a Crişanei, dar şi cea <:entrală,pînă În vestul judeţului Sălaj
şi sudul judeţ,ului Satu Mare, apoi sud-vestul Transilvaniei, şi anume, judeţul Hunedoara şi partea vestică, din veeinătatea Bihorului şi Sălajului, a
judeţului Alha. tn toaUl aceastflÎnUnsă regiune dacoromână este dominantă,
96N, Saram:mdu,
ari. cii., pag. 231,
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uneori exclusivă, accentuarea noi scrtiem, ca la vorbele de conjugarea Imai
ales (tăiem, impriişiîem,ltmdâm).Forme qleluia.scrijei se mai întilneso într-o
serie de puncte, unele.maiapropiate, altele la distanţe mari intre ele din Oltenia (aici,.in sud-est, s-a consLituitşi o arie pentru perfect.ul-sirnpluscrisâj),
aprri din Muntenia, sudul Dobrogei şi sudul Moldovei.
La aromăni formele de conjugarea 1 sînt prezente peste tol. La. unii
aroinâni din-.Albania existăş i verbul seriir(are);.consernnat încă În Codex
Dirnonie.
4. în aria, destul'de Întinsă, {:areconsemnăraformc dela (J scrna,
zona cea mai caracteristică este Banatul, lInde se semnalează,dealtfel, trecerea şi a altor verbe la conjugarea 1 (amirO;S({,1l
trebuii.tetc.).Peste tot insâ,
inclusiv în Banat, paradigmele de conjugarea 1 sînt, de regulă, hibride, vorhitorii îrnhinînd conjugarea 1 cu a III-a (in Oltenia, Muntenia şi Moldova
cuconjugarea a IV-a). Une(jri constatăm incertitudini, Iluctuaţn în .conjugarea lui a scriiâ, eeea ce explică amestecul, în aceeaşi paradigmă, a unor
timpuri diferite.
5. 8crlază, singura formă atestată, de trei ori, în secolul al XVI-lea,
înregistrată în anchetelepentru ALR II in citeva puncte din sudul Bihorului
şi din Mehedintiapoi în anchete mai noi într-o localitate de pc valea Crlşulu!
Negru.inu mai apare în materialul adunat pentru NALR Nu putem'-găsi
probe nici în texte şi nici în graiuFilevii privind existenţa, în trecutsaufu
prezent, a formelor *scriez,*scriezÎ.
6.Verhulapare la infinitrv cu formele scTijâ,scrij(J,cea din urmă constituirrd:o . arie în sud-vestul Crlşanei. Se mai foloseşte şi infînitivul . lung
scriiâre (uneori scri4re),dar nu independent, ei in construcţia irrrperativului
plural negativ: nu sCl'ijârc!1, nu. scri4rc!l, graiurile dacorornănerespective
fiind! sub acest aspect, conservatoareşi, totodată, inovatoare (în cele arnmâne
sespune numai nu scrtiă; l, CI.ealtfel ca în cea mai mareparte ariei norddunărene :« lui a sCl'iiâ;.
7. Cea mai mare varietate de Ion-rie se Întîlneşte, în g'raiurHcdaeoromane; Ia perfectul simplu: scrijâi, serEâi, sCliiârlim,serisdmete.Aici C011"
statănlşiunelecontaminărihrtre .c(?ll.iugăriIe
a III-a şi 1 ueînrcgistrate pîn1.i
la. anchetele pentru NALR,.·
.
..
. ..
..
. ;,\n;m{inii(,.UlOse
<\11
lwrJeet,;tare"; scriş';·şi unul. pilab",csc1'ifâLlJ.r;lIH
le celui .dintîi.!luau dispărut încăd.in graiurHe bănăţenf\, Semnalăm şi la
aromâni, în cQJ].jugare,amestec al celor.două forme deperf(i\ct: s{:ri§:,
scriseş,!,scrii.4,scrii(m't,scriiaf1',serijarli(înGogealac}.În
loc dg... scrisj scrisim'i,
$crisit'î, serisiră (Cob:l<lin).,.
8.Partieipiul dacO'I'omanestesaiiai (scrii41),daI; fără ti avea răsnJn...
dirca fonneia8crijei nicimaear în. Banat, ttndezone întinse (partea denord
vest; partea centrală şi estică.)prezintă, de regulă,.scris. 1.nCrişana partic.ipilll
deconjugarea Iapare.Îll .cîteva puncte din judeţul Atad, iar ÎlLTransilvania
numai lntr;-t}Jocalitate.
din Htlrt.cdoura,darşiaici ea formă "veche",tu graillrîle
dacQfomaneslidi.6e
scrij&Lnuaparc·dcloc b{aromâni peste tot s-.aînregistrat
amscrijâti'iiar înCohac1irl(Constanta)şi amscJ'isti.lntre.\crijâl şi scris auapăc.
..rut, înaromâtlă, diferen:ţieride o.rdin.Sema:lltie:BialeetulcUIloaşte;şistlhs'tantivul scriMă"destin, soartă" alături de seris(J,acesta din urmăexisiînd şi la
dacoromâni.
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261

), Prezenţa unor forme o singură dată într-o localitate elin zona lui
a scriiâ cum ar fi, spre exemplu,participiul scrisei din p. 57 (Banat) sau a unei
arii ea cea a lui scrisei, care este consemnată de NALH - Oiicnia pentru
prima dată, arată că pot apărea mereu forme noi ca rezultat al analogiei şi
contaminării eu verbe de conjugarea 1. Cît priveşte apariţia, în mai multe
localităţi din Muntenia şi chiar în puncte din sudul Moldoveia unor forme de
conjugarea 1, trebuie să admitem că aceasta se datoreşte u nor deplasări de
populaţii din zona cornpadă a lui (J scriiâ.
10. Trecerile de la o conjugare la alta sînt caracterist.icemai ales dialectelor dacororuănşi aromân, In cazul lui serilâ(re), care apropie arcm âna de o
parte a dacoromânei (este vorba ele graiurile bănăţăne, de unele graiuri erisene şi transilvănene) s-ar putea să nu mai avem a face eu o dezvoltare independentă în cele două dialecte, ei eu o continuare a unei stări Încă din faza
cînd arornâna nu se separase din teritoriul de formare a limbii române,
dovada în acest sens putînd fi numeroase alte ascmănări Între aromână şi
graiurilc dacoromăne amintite. Folosirea acestui verb in arornână -- deşi
a fost concurat, de la o vreme, de I1,qrăpS(8W,
Imprumutat din greacă
prezenta şi a unor forme arhaice (scriş;'"serisei", scriărim "aş serie" etc.) pledează pentru existenta lui aici dintr-o epocă îndepărtată.
SCRIA(RE) "SCRIE(RE)"
The Homanlan
verbo scrie(t.owrltc)(in Latinscribl!re)
of thc III conjugatf
on Iias
beenpreservedonlyin the Daco-Romauian
andMaced
o-Romanlan
dlalects.Inhoihdialects
it alsoItasformscharacterist!c
forthe 1andIV conjugatlon,
belng,in this way,a verb of the
mlxedconjugatlon.
Thispaperdeal,onlywiththe IOrIl1S
ofthe 1 conjugation
ofthisverb,usingoldlexts,
folklore
texts,mapsfrollltlw R.omanion
Lin{Julslic
Atlas,fileTII!/l!
series,the ll1atrialgalheree!
lIytheresearcllers
whoworked
fortheRomanlan
NewLingulslic
A.l/as,
aswellasUleinformation
provided
hy lworcsearchers
amispeakers
ofthe.iHlleedo-Romauian
dialect,N1901ae
Saramandu
and IoanCuf.ova,
LheIormerhas 1113de
Îllvcstigatiol1s
in the IastyearsamongsomeMacedoHomanians
.inDobrogea
and the Balkal1
peninsula.
TheJormsof the 1 eonjugation
of this verI)wercattesledin the Maredo-Homanian
dialectCHilin lhelGt11century(Jlldin OUl'
day,thcyarcchul'aderistic
oftIU)dialects
in Banal,
for SOl1!C
dhleelsin the CrişallH
regio]],
audin the 8Oulh-west
of Transilvania.
Sporadically,
silchfOl'llIS
arcto lJemetin Oltenia,l\luntenia
andevenin lhe souLll
ofMoldavia,
where,they
wercslIl'cly
hrouglrt.
hypopulaUoll-shiits
fromtllecompact
areaofa scria(to write),Theianus
of ilie 1 conjllgatiOl1
arechal'aetcristic
for fhewholeoft110Macedo-Homanlan
dialect.
Therearcstlldieddiaehronically
anc!synehronÎcally,
formsas a scria"uscrie"(towrile),
scridre"scriere"
(writing),
scriâz([
,,(el)serie"(hewrites),
scridli,,(voi)scrieţi"(youarewriting),
saiciiandscrisa!"scrisei"
(1havewritten),scridrăIl1
"scl'iserărn"
(wehaveWl'ittCl1),
scrlâsem
"scrisesem"
(I harlwri.Ucn),
nil scriâ! "llUscrie"(donot.write),llUscriâ(rI!)fi"uu scrieţi"
(donotbewl'iting),
scriâ/(â)
"scris(il.)
(writl.en)
elc, eslllblishing
t110spl'cading
audcxplalning
tiiestructuraofave!'yIOl'lll
in turn.
StarUng[romot.hr sîmiliLudes
hehvecl1
lhe M8cedo-Roll1anian
clialec.l
and the southwesternDaeo-HOIl1aniall
dialeets,Il1HinJy
tllDsein Banat,the authormaintaimthat the :form
scriQ(re)
mighthe clatedeVCll
h:foretIleseparatioll
ofLhe:i'flaceclo-Homanialls
IromtlIe tenitor,Y
oftlleformation
oft.heHOlllanian
language,
an identhaLsecms10bemoreplausible
than
filatasserting
UlatIt couldhaveoccurecl
il1depenclently,
amIthllSlateI",
jn thetwodÎalcds.
Facultatea
deFilologie
Iaşi, Calea2.1.lwgust,llr, 11
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