îN LEGĂTUHi\ C(JUNELE FOH.MEAHHAICE DE PEHFECT SIMPLU
SI
, DE MAJ MULT CA PEHFECT SI
, CU
. UNELE VAI,OEI ALE
PEH.FECT'ULUISIMPLU IN GHAIUHILE POPULARE ACfUALE
DE
VICTOH.EL./\
NEAGOE
0.1. Examinarea datelor culese recent în anchetele dialectale efectuate
în Muntenia pentru NALH Miintenia şi Dobrogeaşi în Munţii Apuseni pentru
volumul Texte dialeciol«-Munţii Apuseni ne-a sugerat citeva observaţii
1n legătură cu r ă s p Î Il d i r e a,în prezent, a und!' forme arhaice de perfect
simplu şi de mai mult ca perfect, pers. a H-u pl. în -(se)(ră)lîn graiuri!e muntcncşti şi eu val o are ade m fi re ă a acţiunii petrecute "azi" în zona
Munţilor Apuseni.
1. Formele arhaice de perfect simplu (==p.s.) şi de mai mult. ca perfect
(c- m.m.c.p.) pers. a II-a p!. În -(se)(râ)l,curente În limba veche-, au fost.înrt'gisl.ratede ALE 1 şi ALB II în localităţi din Munţii Apuseni, Crişana şi în
trei puncte (728, 7ti2, 95,1)din estul Munteniei.
Dacă anchetele pentru NALH 'I'ransil.natua au dat/posibilitatea de
il stabili cu mai mare exactitate aria acestor forme verbale"în vestul teritoriului dacoromân», cercetările efectuate pe teren pentru NALH -- Muntenia
lărgesc considerabil aria acestei particularităţi, Iormelcjn -(rli)l ale p.s. şi
în -se(rii)lale m.rn.c.p., pers. a II-a pl., fiind atcstate ÎI! pct. 730, 732, 7:35,
747, 828, 832,. 83(j".
Fenomenul Înregistrat în localităţile menţionate mai sus formează două
arii morfologice distincte, situate una în nord-est, cu prelungiri spre sud,
şi alta în sud-est, avînd ca limită sudică cursul Dunării (vezi harta anexă).
Comparînd răspunsnrile celor două anchete efectuate la un interval
de patru decenii, constatăm că NALH Muntenia, deşi, în general, lărgeşte
J VeziOv.Dcususianu,
li isiolredela lanouc
roumotne,
li, Paris,1\Jl4,p. 21G;ALRosetti,
Istorialimbiiromâne,IV, V, VI, Bucureşti,
1955,p. 289;S. Puşcariu
, Limbaromână,Bucureşti,1976,p. 250;el. C. Frâncu,Din istoriaperfectului
simpluromânesc:
[armele
depers.[
i a Il-a pl. CIIsuţ'ixul-ră-,în Acteleceluide-alxt i.u« Cotuncs
international
delinqoisiică
şi
filologie
romanică,
II, Bucureşti,
H17.1,
p. 141\)·1,123.
2 VeziV. Bidia
n, Persţstenta Ul/O/,
formevechila primele
douapersoane
depluralaleper[eclului
simplu,ÎnCI" XVIII,Hl73.nr.2, p. 217-230.
3 Punctelorcfll'tografice
le corespund
următoarele
localităţi:7:10O Siriu-Băi,
7:;2=.
Lunclle,7:35= Odăile,747 Cura Sărâţli,jud. BUZ811;
828= Radovanu,8:32= Chirnogi
83li0=Clochlla
, jud. Ilfov.
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aria fenomenuluieu noi atestări, nu a inregistrat formele vechi în -(ră)f la
p.s. şi în -se(rli)fla rn.m.c.p. şi în pct, G98(= 7G2,ALB II).
Trebuie să presupunem, în această situaţie, fie că în graiul localităţii
respective s-au generalizat, astăzi, formele noi, in -răii, fie că coexistă cele
două forme, fiind mai frecventă (sau singura folosită în vorbire de anumiţi
vorhitori) desinerrţa -râ!i faţă de -r ăi, în evident regres.
Răspunsurile înregistrate la întrebările referitoare la p.s. şi la m.m.c.p.
din chestionarul NALH ---iVIunienia relevă menţinerea vechii desinenţe -l
(pers. a V-a), chiar după intercalarca elementului desinenţial -t ă- la toate
persoanele pluralului, ea marcă la timpurile în discuţie.
Datele consemnateîn Tabel, unde prezentăm o listă a tuturor verbelor
notate În anchcteledialectale pentru NALR -lHnnlenia,la p.s. şi la m.m.c.p.,
pers. a V-a, ne dau posibilitatea să observăm că singura localitate în care
apare forma caracteristică limbii vechi pentru m.m.c.p., fără extinderea elementului -ră- ca la p.s., este pct, 836: c1nlâseif, cusoeei", cumţiărâsei";dădriselY,avusesetl',stăiusei",fusesel\"şi că în pct. 730 şi 747 au fost înregistrate,
la citeva verbe, de con]. a II-a, a III-a, a IV-a, forme omonimela p.s. eu
cele de m.m.c.p. : văzuserilt: 730, plinsescrăI: 730, fuşÎserăt: 730, scriseserăi:
7:30,dădllSCl'ăt:7"17,oruseserăt : 747, [ăcuserăi , 747, [useserăi : 747.
Anchetele eu chestionarul, realizînd şi investigarea tezaurului lingvistic
latent, mai ales cind anumite moduri, timpuri sau persoane ale verbelor
nu sînt utilizate frecvent în vorbire, aşa cum este cazul şi cu pers. a II-a pl.
a p.s. ---greu de obţinut Într-un dialog pun În lumină menţinerea unor
fapte arhaice de morfologieîn zone socotite, pînă acum, mai puţin conservatoare, ha mai mult, considerate a fi zone tipic i Il ()V a t ()are.
De subliniat că această particularitate arhaică se alătură altor elemente
conservatoare ale graiurilor munteueşti (păstrarea formelor verbale iotacizate,
formele identice de imperfect, pers. a Il I-a sg. şi pl., precum şi alte mărturii
de limbă veche}+,ceea ce arată că este vorba de o t r ă s ă tur ă relativ
puternică a sistemnIni dialeetal în discut.ie.
Persistenţa desinent,eiarhaice -(ră)f demonstrează, pe de () part.e, eă
p.s. este Încă un timp viu în nord-estul Munteniei",iar pe de altă parte, că
există o legătură formală între paradigmele p.s. şi ale m.m. e.p.6.
2. Deşi, în eeea ee priveşte ari ade r ă s p î Il d j rea p.s., cercetări
anterioare' au sta,bilit eă aceasta inelude partea vestică a teritoriului dacorGmân (Oltenia, Banatul, Munţii Apuseni şi vestul,.Munteniei), referitor la
val ()are a s p ee i f i c ii, illdividualizatoare, a ',\eestui timp, anume de
4 VeziVidoreJaNcagoe,Elemente
arhaicein !Jrafnri//!
munlcnrşti,
In FD, IX, 1975,
Il. 143,-147.
fiVeziMagdalena
Vulpe,Despreariaderăsplndire
a perfectului
simpluÎn[lraiurile
nmllleneşii,
în eL, XXII,1977,nr. 2, p. 255259.
fiCI.Vidol"cla
Neagoe,
Despre-ră-Înformele
deperfect
simpluşi demaimultcaperfecl,
!nFD,VIII. 1973,p. 139_
7 AI. Georgescu,
Pcrfcctulsimpluin dialeeluldacoromân,
în SG, II, 1957,p. 29-,52;
idern,Perfee/ulsimpluÎn dialeclul
dacoromân.
Observaţii
asuprarăspindirii
geografice
a per{ec/ului
simpluÎndacoromânâ,
în Oma[liu
lui IorguIordan,Bueureşti,
1958,p. 317- 327;Teoril
Teaha,GraiuldinValeaCrişulLli
NG[lru,
Bucureşti,
1961,p. 98--99;:".faria
Marin,În le!Jătură
cu
o formălllunlenească
deperfecisimplu,în FD, VII,1971,p_317-:318;Viclorela
Neagoe,
op.
cii.,p.134--138; J'vlagdalcnH
Vulpe,op_cit.,p. 258--259.
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(Tabel)

Nr.
chest.
NALH

Pertectul
simplu
f:'iJ
1.
2
1.0:l văzurăt
1:35 pltnserăt
IlIius('8eriU
1-10 auzlrăt
177 spuserăt
spuseserăt
188 mîncarăl
HH luşirăt
tuşfserăt
:n7 Iuarăt
345 ţmurăt
409 dorrntrăt
422 vlsarăt
5:1:1 Iugirăt
569 cerurăt
581 bălnăt
601 cfutărăt
1 080 ooslrăt
1O\l4 bi'l.l(ll'llt
1268 ţes11l'ăt
1 (\()8 scrfserăt
scrlseseră
t
1 777 cusurăt
1 803 CII
mpătărăt
18IG vludnrăt

:
NI. Maimultea
Puncte
ehesl. perf'ecl.ul
earLografiee NALH
[5]
:3
?:i5,832
7:10
7:i5,828J8:U
7:30
730,?:i2,7:15,
828,832
747,8:32
730,7:35
730,732,747,828
732,7), 747
?:iO
730,735,747,S;-l2
730,735,747,8:32
730,735,747,8:>2
730,7:3.'5,
747,832
no, i:l5, 747,
828 8;32
730,7:i5,747,8:36
730,7:12,735,
7,17,832,8:lfj
730,8:36
730,732,,:35,
747,832
7:30,7:32,?il5
747,8,32,8:16
7::35
180,7:-32,
747,832
7'17
732,73Eit
832,836,
730
730,732,7:15
747832,836
no, 732,7:3f),
747,8:32,8:3(i
730,7:32,747,
836
828,S:12J

1 8(\5 dădiuilt
7:-30,
7:12,7:35,
832,8:3(\
<1!ld6serăt 747
188) (in)mlli{ri\t 730,732,7:15,
832,836
747
(il1)mUiaserăt.
I
1 8114 nlrtlă(n)s(,răt vao.732,7:35,
747,832,sao
1 917 vrurăt
730,735
vruserăt
732,828,832
vruseserăt 7'!?
1 024 avurăt
732
avuserăt
730,735,8:Hi

4
ros

Punct.e
cartograUc.e

5
li
văzuserăt 730,7arj,8:32
828
văzurăt

HHi tusiscrăt 7:10,7:32,717
828
tllşîrăll'
:ns Juaserăt 7:30,73b,747,832
3,17 ţinuserăt 7:30,T35,747,8:32
4lJ dorruiserăt 7:30,735,747,832
r,<)ţ; fllgisCl'l'il 730,7:'r}747
,J.I,)

(\03 clntaserăt 730,735,7t17,
8:HJ
.t082 clntaset}
costsărăt no, 7:\2,7H),
7,17
.1270 ţ.estlsel'ât 7:W,732, 73D,
7iri>828
1 779 cususerăt 7:10,782,7:]5,
747,832
cususct
Y 836
1 805 enrnpăraseră
t vso, 732,7J5,
747,828
1 818
7f),
828,832
",mp''''''''
vlnduscrăt
732,
vînd(Isel)' 183'
,7:30,
8:1G
1807 dăduserăt 730,732,7,15,
747,8:12
diid6set'l S:W

1 92fl avuseserăt 730,7:12,7:35,747
8:36
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1 D:12 făcurăL
Iăcusevăt
.1940 stătnrăt
.1948 venirăt
1 DG6 mserăt
Iuseserăt

730,n2, 73G,
828,832)sse
747
1 D42 stătuserăt
730,7:35,7:17
stiil.uset
no, ?:i2,735,
747,828,83fi
L
nu, 182,73,),8,32 1 \)58 Iusesctă
747
Iuseset]'

7:30,732j7;3;),
747
8:16
730.7:l2,7:35,
747,8:l2
836

redare a unor acţiuni recente, petrecute chiar În ziua cînd sînt relatate, se
remarcă faptul că ea este ocurentă în Oltenia"şi în sud-vestul Munteniei",
Or, examinarea contextelor în care apar forme de perfect simplu în
culegerile de texte dialectale din diferite zone ale teritoriului dacoromân
relevă existenţa valorii de marcă a acţiunii petrecute "azi", precum şi a valorii
modale, de actualizate a evenimentului narat -- valori consemnate pînă
acum ca specifice graiurilor olteneşti - În localităţi din Munţii Apuseni:
Neagra, Gîrda, Scărişuara şi Arieşeni, .iud. Alba.
De sublinia! că aceste valori au fost înregistrate la toţi informatorii
anchetaţi, indiferent de generaţie sau sex, în conversatiidirijate sau în discurs
liber.
2.1. în răspunsurile la Întrebările "Ce ai făcut ieri '? ... Dar azi '1" -puse t u t II ro r informatorilor din localităţile Neagra, Gîrda, Scărişoara şi
Arieşeni, crîngurile Pîrveşti, Lăzeşti, Hănăşeşti, Ocoale, Negrest.i, Gheţar,
Galbena, Cobleş, Bubeşti, în intenţia de a obţine date comparabile pe generaţii şi sexe, sînt atestat.e forme de p.s. pentru a exprima actiuni desfăşurate
chiar in cursul zilei În care avea loc convorbirea între cei doi interlocutori,
în timp ce p.e. este utilizat pentru acţiuni anterioare celor redate prin formele
de p.s. Astfel:
(1)[Ceai Iăcutieri'1]
ieri'lieridimineaţă
m-amsculatI şi ammalsehlmhat
prunciiateşiia
Işi le-amspălat
luiiriili,».
şi ni-ammai... ummalsăpat pe-ac!pringrâdinll
IIll1maisăjJllttnm
pus nişti
oarză] [... ]
[Şi astăzi?1
astăziIăeulpîneafrmalIăeulntşticocături
J r... ]
(PascaGaftea,54 de ani, Ocoale)
S CLAl. Hosctti,Desprevaloarea
perfectului
simplu,In LH,IV,1955,nr. p. 69-n;
GrigoreBrăncuş,
SUI'la »aleurda passcsimpleenroumain,
In1\lflanges
Linouistiques
puhlies,\
l'uccaslon
duV'Ll
T"Congres
International
desLingnistes
a Oslo,duăau !)'Aol!t,
1957,Bucnreşt
i,
1957,p. 159--173;Al. Georgescu
perfectlll
simpluÎn diaieclulaacoromon,
In SG,IL -1%7,
p. 29--52; Huxandra
Pană-Borolnnu,
Remarques
sur l'emploidu passesimpledaIlslesle:rles
nonlillcl'a!res
d'Oltcnic,
în HHL,XXVII,1\)82,nr. G,p. 42:- 4:34.
Aeeeaşi
valoareesteconsemnatiişipentruclialectele
italicncşti
desud(Siciliaşi Calabl'ia
deSlId)dc G.Hohlfs,Grammatica
delia!il/guaitalianae de!suo!dia/elU,
III, Torino,Bun, § 672.
9 VeziIonJ'vloise,
1i1'Ia
deI'ăspJndire
a perţ'ec/ului
simpluInOllenla
şi ,'>funlenia,
InLH,
XXV1, 1D7'7,
nr. 1, p. 91--93; Magdalena
Vulpe,op. cii.,p_255--2f,7.
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e) [Ceai făcutieri?]
ieri?I ieriIl-amfăcutmariiriabăIIamvlnltacolola UIlcumnat
I ciiicistaumai
dipartiI şi ce 3111
Iăeut? ! i m-amdusşi am adunatnustuiiutpiI ...duţi-aceca
am villit
acasă/ ş-arnmincat/m-am
culcatle-aşami-ovi-nltsOl1l1lujba
ur-amdusşi amculesnuştiu
ctreşii/ cu cumnotti
dintr-uncireiş/ [... ]
rŞIastăzi"]
astă:nutnavinii/1mă sr-ulul
la patruI şi luurămautobusu
/!
(NcagZoriţa,28 de ani, Negreşti)
(') [Ceai făcutieride dud te-aisculat?j
Ieri?I da căşi uz! şi de cindma sr-ulnl
( .1:1.1111
It!porcI rnulselouca]şi mă duset
pf dooşpe
tăt curiiţ
ii /1pe-acolo
ţsi ia P:Iri
Şi asearăce tăcuşl?]
aseară?I am zăhănltacasăI am dat la porciţ neoastao mulsvaca/Inam dat la
porciI ş-ammîncatdecinăI m-aureulcatu1/
[Şiastăzi?]
dimineaţă
măsculatI şi m<1
duseiiară... la curăţttţ [•••]
(BeleiSofia,e.e.de fini,Neagra)
2.2. Chiar atunci ciud anchetatorul, în mod deliberat, a folosit p.s.
pentru "ieri" şi p.e. pentru "asUlzi",subiectul a răspuns prin p.s. pentru intervalul de timp raportat la orice perioadă a zileivrespect.ivecare precede
momentul vorhirii :
e) [Ierice mmcaşl
'IJ
Ieriam [s] ierişti ceIImiăeut? I ceatacariam1'0[a nasilica
I aceala cele-odusla
spital!fiu ştii... şi ia s-orullardeminicasămâducsă-iajutla curăţit1[., .]
[Şi te gurişiieri?]
ieriamfostacolo
I d.ipi la HUl
Îllehisvacapi la Zilei
I şi ani
la wrâ/iljşi
n-ammilll'alIllllnaompic acasâ/ [ J dup-aceea
IlIIIurlatacasâ1/
[Şi alaltăierifuseşipe nieiprin centru?]
cÎndamfostaci/ c-amIosl/ ci'nel
tllllrocudareaIIamfns!pe-acea/ [...]
(I[anăşHafila,'It,de ani, IJănllşeşti)
(2)[Şi acums-audus nepoatele
'!J
iaI acumasll duseră[ietiliIICilJIUInădl.UlCi
iol/ciimiidorpiciollr/li
/ şi umhlui
Cilcizmele
asteaado pi vaiiI [...]
(BeleiSofia,6(;anI,Neagra)
2.:1.Ca şi în Olteniaşiîn sud-vestul Munteniei,în zona Munţ,ilorApuseni
p.s. are şi o val o are mod a 1ă, de aetllalizare a evenimentului Harat;
p,s. este oeurent în fragmente dialogate, integrate În naraţ.illue,vorhitornl
păstrînd, în felul aeesta, raporturile temporale din planul [ICţilllJii:
e) ş-apotataozis"t/-apâceHuşelsâ[acnoiIcămi-efraleI şi măchcamill
ialIUmă
lJa!/aila nimicaI iacătăio \'orhHcu lmdriasca"
/ cu mă-sa,l!
; eramacolola ciondrieş!i
//
ş-apo
... şti ca copiiiauzeam
holcâI noidurmeam
1/W.lZUllll
ilolel!
... faci"vlllirillupiila
şurăla viii"!/
(HanilşHafila,7fide an!,Hănăşeşti)
(2)$•.0 dusla pdrinţiI ş-ospus:"lliiicev(i111i
ia/ şi CHm
fileu// sti[J'asăşarpeledin
ia"/ Ş-(lfJO
icecă fierbilapUIi
1şi l-a(umi
//
(PetrusiPetrea,41)eleani. Liizeşti)
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Aceeaşi semnificaţie o are p.s. cînd redă un trecut foarte apropiat, plasat
imediat Înaintea momentului vorbirii. în această situaţie, p.s. este utilizat
cu scopul de a solicita în permanenţă atenţia inter-locutoruluiw
:
e) eracorniiitiainiif vă SllU1>1
I ni !f
(PleşaVasile,(l(,de ani, Seărisoara)
e) ctno alinat-eo [otirzieoriemi
f IlO!auzlşfaşao fostaşaf TIII
căamştiut-onuma
noir elis-oştiut... tel!acof Iiănăşcştii
celao ştiu!di iriab-aceea
ff
(HanăşRafila,76 de ani, Hănăşeşti)
Ocurenţa perfectuluisimplu, avînd semnificaţiatemporală a unui trecut
recent, în Munţii Apuseni,conferă acestei trăsături statutul de particularitate
dialectală specificăariei avute în vedere, cu atît mai mult eu cît această arie
nu se învecineazăcu cea oltenească.Acest fapt ne îndreptăţeşte să afirmăm
că Oltenia nu mai poate fi consideratăea "centru al ariei perfectuluisimplu" 11.
A PROPOS
DECERTAINES
FOHl\1ES
ARCHAIQUES
DUPASSnSIMPLE
ETDUPLUSQUE-PAHFAIT
ET DE CEHTAINES
VALEUHS
ne PASSCSIMPLEDANSLES
PAHLEHSDACO-ROUMAINS
ACTUELS
R.E:SUMf:
Lesremarques
deI'auteurs'npputent
surle materlclquia 6terecueilli
pourl'AFLHdans
le PaysdesMotzi,ainsiquepourle NALH- Mtuiienia
şi Dobrogea.
1. Lesrecherches
recentes
releventla presence
desformesarchaiques
a la 2' personne
du
plurielou passesimpleet du plus-que-parfart-c-Iorrncs
courantes
dansles texte;;du XVI'
sieclesur tout le territoiredaco-rourna
in - du type iuştrăi,luatăi,respectivement
tuşiserăl
,
[useserăt.,
dansquatrepointsdu nord-estde la Valachie
(730,732,73,'),747),ausslhlen<In
e
dansdesairesquisontdispersees
dansla purtlesuddecetteprovinee
(lespolnts828,882,8:36).
Lesformesarchaîques
dupassesimple(2' pers.duplurlel)sontoccurrentes
aussldansle Pays
des Motzl.
CesIormesdialectalcs
specitlques
prouventquele passesimplecOlIstitue
encorelintemps
vivantdansle llord-estdela Valaehie
el qll'ily a un rapportformeIcntrelesparadigmes
<les
deuxtempseu question.
2. Bienqnedesreeherches
anterieures
aientd(limitel'aired'emploidu pass(,simple
dansla partieoccidentale
du lerritoiredaco-roumain
(dansI'Oltenie,
le Banat.,
le PaysdeMolz1
et l'Oueslde la Valachie),
cesrecherehes
n'ontpasprec.ise
la valeurspeeifique,
individualisatri<:e,
de (:etemps- il savoirqu'il lndiqu(June ac:tion
recentequivientde se passerle jon!"
meme01)1'011
parle- quepourI'OlHmie
elle sud-ouest
dela Valachie.
L'eludedupassesimple
elanssoncontexte,faeilitee
parla moisson
detexlesdialectallx,
glan6sdanslesparlersroumains,
nOlls
a permisde deeelerl'existence
deceHevaleurdemarqued'uneaclionpassee"aujonrd'hui"
el dela valeurmodale,
quiactualise
l'evenement
raconte- valeursconsiderees
jusqu'apresen
t
speciflquesaux
parlersd'Oltcnie- dansdeuxlocalitesdu PaysdeMotzi,G!rdaet Scărişoara,
veritables
foyersdel'identiteculturelle
regionale
respective,
eheztouslesinformateurs
enqueU,s
et appartenanlil desgenera
tionsdifferentes.
Inslitu/ulde GC1'Celrlri
Blnologice
şi Dialcelaloglce
Bucureşti,
siT'.NikosBeloiaJlnts,
nf. 25

1 Cf.1fagdalena
Vulpe,Subordonarea
În {raZiI
În dacoromtlIlll
vorbită,
Bucureşti,
1980,
p. 74.
11Cf.Al.Georgescu,
op.cii.,p. 33; Huxandra
Pnnă-Boroianu,
op.cit.,p. 4.27.
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