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Abstract: The interest and admiration which C.S. Nicolăescu-Plopșor had for 
Romanian folklore, especially for the people’s wisdom manifested in various 
literary creations like tales, anecdotes and folk lyrics is widely known. The 
Oltenian people’s spoken language was the root of Plopșor’s inspiration for 
his work.  
The aim of this article is to draw attention to the phonetic characteristics of 
C.S. Nicolăescu-Plopșor’s literary creation, having the tale”Tivisoc and 
Tivismoc (Păcală’s Unborn Sons)” as a case study. 
This way, our research focuses on the phonetic elements (vowels, 
diphthongs, consonants, groups of consonants) which characterize the 
Oltenian spoken language. 

Key words: Oltenia region, C.S. Nicolăescu-Plopșor, phonetic particularities, 
vowels, consonants. 

 
1. Introducere 

 
În întreaga sa operă literară, C.S. Nicolăescu-Plopșor a folosit cu mare 

dibăcie resursele folclorice atât în ceea ce privește conţinutul și forma scrierilor 
sale, cât şi în privința mijloacelor de exprimare. De altfel, interesul marelui 
arheolog pentru folclor este binecunoscut și s-a manifestat, după cum remarca 
profesorul Aurelian Popescu în prefața ediției din 1966 a volumului Tivisoc și 
Tivismoc (Nenăscuții feciori ai lui Păcală, în două direcții: „Pe de o parte, 
culegerea exactă a creațiilor populare, asigurându-și astfel calitatea de folclorist, și 
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prelucrarea acestora, în special, a prozei populare, în creații originale cu o notă 
specifică inconfundabilă…”1. 

Din cartea2 lui Lucian Roșu dedicată activității lui Plopșor, profesorul și 
mentorul său, aflăm că, atunci când se afla pe un șantier arheologic, C.S. 
Nicolăescu-Plopșor se arăta deosebit de interesat de tot ce era în jurul său, astfel 
încât, deși arheologia a constituit întotdeauna axa activității sale științifice, în 
timpul cercetărilor de teren a fost preocupat și de probleme de geografie și 
geologie, de limbă și literatură populară, sociologie și etnografie. Aceeași sursă 
relatează că, între anii 1953–1954, când efectuau cercetări în Carpații Meridionali, 
Plopșor a cules „aproape tot materialul folcloric de la care au pornit cele două cărți 
ale sale, Iovan Iorgovan și Tivisoc și Tivismoc, copiii nenăscuți ai lui Păcală”3.  

Fascinat de limba vorbită, de limbajul oamenilor simpli, Plopșor a știut să 
surprindă și să valorifice farmecul și ingeniozitatea exprimării populare. 

Geneza cărții Tivisoc și Tivismoc o aflăm tot în volumul lui Lucian Roșu: 
„Întâlnise foarte multe șotii și glume de bun gust și de haz spuse de țăranii pe la care 
găzduiam sau pe la care ne opream pentru o scurtă odihnă în drumurile noastre. 
Observa că multe dintre ele erau în spiritul celor ale lui Păcală. Odată mi-a spus chiar 
că toate năzdrăvăniile auzite par a fi lucrarea unora mai ceva decât Păcală. Și cine 
puteau fi aceștia? «Să-i numim, făcând și noi o șotie, copiii nenăscuți ai lui Păcală». 
Mai târziu, după ce culesese o bună parte din material, după ce gândise asupra lui, 
mi-a spus într-unul din momentele în care entuziasmul lui crescuse de ajuns: «am 
intenția să-i pun pe copiii ăștia să meargă prin lume, făcând tot felul de pozne și 
căutându-și părinții din care se vor naște»“4. Plopșor a făcut întocmai; întregul volum 
Tivisoc și Tivismoc (Nenăscuții feciori ai lui Păcală, năzdrăvanii năzdrăvanilor) 
„urmărește din glumă în glumă drumurile a doi copii isteți umblând încolo și încoace, 
să-și aleagă părinții din care se vor naște. Jocul căutării, condus cu dibăcie de 
profesorul meu, mă antrenase și pe mine. În vederea scrierii cărții, am cules împreună 
peste 350 de snoave și ghidușii, în special din satele Olteniei de nord”5. 

Faptul că volumul este realizat având la bază arhitectura limbii populare o 
demonstrează și capitolul introductiv, Precuvântare, care trădează interesul 
autorului pentru creația orală și în care Plopșor alternează textul în proză cu cel în 
versuri, construite în manieră populară, vrând parcă să se asigure încă de la început 
că cititorii au înțeles că posedă un adevărat tezaur lexical și folcloric: „Vai de  
mine, multe știu, /Și mă mir unde le țiu. /După ușe, într-o ladă, /Stau poveștile 
grămadă /Și-n hodaie, pe sub pat, /Mai am înc-un sac legat. /De bag mâna-n 

 
*1 Aurelian Popescu, Postfață la Tivisoc și Tivismoc (Nenăscuții feciori ai lui Păcală, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, 1987, p. 145. 
2 Lucian Roșu, Cu C.S. Nicolăescu-Plopșor prin veac, Iași, Centrul de istorie și civilizație 

europeană, 1998, p. 7. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem, pp. 8–9. 
5 Ibidem, p. 9. 
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săcăteu, /Ies poveștile mereu”6. Având rol de uvertură, Precuvântarea introduce 
cititorul în mirajul unor „aventuri” relatate într-o limpede și fermecătoare limbă 
populară presărată pe alocuri cu elemente dialectale de grai oltenesc. Talentul de 
povestitor al lui Plopșor este incontestabil, nu de puține ori fiind numit Creangă al 
Olteniei: „Plopșor a fost un adevărat Creangă al Olteniei, nu fiindcă ar fi mers pe 
urmele ilustrului înaintaș, ciugulind firimiturile căzute la ospățul rabelaisian a lui 
Nică a lu’Ștefan a Petrei, ci fiindcă s-au adăpat amândoi din aceeași fântână, cu apă 
veșnic proaspătă, a eposului popular”7. 

Nicolae Balotă observa că talentul unui scriitor constă în capacitatea sa de a 
găsi un „spaţiu matrice al imaginaţiei”8, referindu-se, în primul rând, la un teritoriu 
fictiv şi numai în subsidiar la reprezentarea unuia geografico-etnografic. Pentru a 
proiecta acest din urmă spațiu, Plopşor îl însoară pe Păcală cu o olteancă şi întreaga 
desfăşurare a poveştii se petrece în Oltenia, întâlnind, de-a lungul povestirii, 
toponime din această zonă geografică: Atârnați, Ascunsa, Târgu-Jiului, Cetatea 
Banilor, Țânțăreni, Cărbunești, Balota, Severin etc. Registrul regional, dialectal 
este desăvârșit însă de particularitățile de ordin fonetic, lexical, morfologic, 
sintactic și stilistic care caracterizează graiul oltenesc și pe care Plopșor le-a 
surprins și le-a folosit în scrierile sale cu mare dibăcie. 

Articolul de față are ca obiectiv evidențierea particularităților fonetice ale 
creației literare semnate de Constantin Stan Nicolăescu-Plopșor, având ca studiu de 
caz basmul Tivisoc și Tivismoc (Nenăscuții feciori ai lui Păcală)9. 

 
2. Particularități fonetice 

 
În cercetarea noastră nu ne vom opri asupra accentului, deoarece, în general, 

graiurile din sudul țării prezintă același tip de accentuare cu limba literară, iar 
excepțiile existente caracterizează toată aria sudică a țării10. 

 
2.1. Vocalismul 

 
Graiul oltenesc, la fel ca toate graiurile dacoromânei, se caracterizează 

printr-un număr mare de vocale, mai exact de nuanțe vocalice, fapt care permite 
prezența anumitor particularități fonetice. 

 
6 C.S. Nicolăescu-Plopșor, Tivisoc și Tivismoc (Nenăscuții feciori ai lui Păcală, Craiova, 

Editura Scrisul Românesc, 1987, p. 5. 
7 Al. Cerna-Rădulescu, Arbori din țara promisă, București, Editura Cartea Românească, 1973, 

p. 176. 
8 Nicolae Balotă, De la Ion la Ioanide. Prozatori români ai secolului XX, Bucureşti, Editura 

Eminescu, 1974, p. 277. 
9 Exemplele sunt extrase din volumul C.S. Nicolăescu-Plopșor, Tivisoc și Tivismoc (Nenăscuții 

feciori ai lui Păcală, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1987. 
10Tratat de dialectologie românească, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984, p. 165–166. 
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Ana-Maria Dudău observa în studiul său asupra caracteristicilor dialectale ale 
textului literar gorjean, că există o gamă variată de nuanțe, mai ales în cazul 
vocalelor „de al doilea și al treilea grad de apertură, atât la cele din seria anterioară 
de localizare, cât și la cele din seriile centrală și posterioară, datorită câmpului larg 
de dispersiune a fonemelor vocalice respective”11. 

 
a→ă 

Vocala a se transformă în ă când marchează alternanța singular-plural: 
„Pe locul târgului nu poposiseră decât două care de rudari, cu ălbii, blide, 

linguri și fuse, venite de pe Valea Oltului”. (p. 55)  
De asemenea, ă provenit din a etimologic este conservat în cuvinte de origine 

latină, cum ar fi cuvântul perete, format din latinescul popular parietem: 
„Lângă vatră, hornu, o gaură mare în părete, care răspundea la coș”. (p. 50) 
„În păretele cu funingine de un deșt, era scobită o firidă în care ținea rumânu 

scăpărăturile, opaițu și troaca de sare”. (p. 50) 
„La părete mai erau niște căpătâie umplute cu foi de porumb și o cergă de 

cânepă petecită”. (p. 51) 
O altă situație în care a se transformă în ă se înregistrează la formele 

populare ale pronumelui demonstrativ de apropiere sau de depărtare, când a se 
găsește în poziție inițială: 

„La ce-o mai fi purtând el ăle chei spânzurate la brâu?”(p. 103)  
„-Sunt și ăstea, cum să nu fie?” (p. 130) 
„Să nu putem găsi noi, viitori pui de olteni, și încă feciori ai lui Păcală, o 

chichiță pentru ăle trei luni?” (p. 130) 
 
ă→e 

O altă caracteristică a graiului oltenesc este utilizarea, în locul vocalelor 
centrale ă și â, a vocalelor palatale din seria anterioară, e, i, ca efect al pronunțării 
palatale a consoanelor fricative ș, j: 

„După ușe, într-o ladă, / Stau poveștile grămadă”. (p. 5) 
„C-o cămașe ruptă mănânci șapte pătule de porumb”. (p. 22) 
„… ți-i aduc eu în gară, gătiți ca de oraș, nu așa, fără suflet și fără cămașe”. 

(p. 38) 
„De amărât ce era bordeiu, nu avea nici măcar ușe”. (p. 50) 
„… să-i duduim … pe toți arendașii: de orice nație ar fi ei, arendașu e căpușe 

cu două pliscuri… (p. 54) 
„… carnea peștelui măcinată din fiert îngroașe zeama și-i dă gust”. (p. 66) 

 
11Ana-Maria Dudău, Cercetare dialectală a textului literar gorjean, Târgu-Jiu, Editura 

Academica Brâncuși, 2011, p. 15. 
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„…pe care le așeza cu grije și cu teamă pe tirizia din dreapta”. (p. 96) 
„Palanța e sculă gingașe de mânuit”. (p. 98) 
„Mămăliga caldă, aburindă, de atâta amar de ani nu prinsese nici pic de 

coaje.”(p. 106)  
O particularitate fonetică a graiului oltenesc este conservarea lui e în loc de ă 

după labială în cuvinte precum beut, beutură: 
„Și dacă știa că iertăciunea lui n-are trecere la scaunu de județ, atunci de ce 

mi-a beut popa vinu?” (p. 99)  
„Slavă domnului, la beutură știa moșu să dea chiot și dracului”. (p. 136) 
 
e →i 

 

Un fenomen frecvent întâlnit în zona Olteniei este închiderea lui e la i în 
cuvinte în care e este accentuat12: 

„Satu întreg avea patru ulițe, una di din deal, Vaideeii din deal, alta di din 
vale, Vaideeii din vale, una di din sus, Vaideeii din sus, și una di din jos, Vaideeii 
din jos”. (p. 14) 

„A doua zi, stăpânu, după obiceiu lui, a strigat di din vale, și taica i-a răspuns 
di din deal”. (p. 21) 

„Ș-apoi, de când s-a pus juratu de trin, aduce statu cu vagoanele ș-o dă ieftin, 
că-i dă mâna. …trinu e-al lui, iar domnu stat doar adună banii …”. (p. 32) 

„Sunteți în poarta Cetății Banilor și, dacă aveți noroc, până dimineață, cât 
hodinim aici, o să vedeți ce n-ați mai văzut, o să vedeți trinu”. „ …Vorbeau de 
trin”. (35)  

La fel se explică și formele de genitiv-dativ ale femininelor în i(i) în loc de 
e(i):  

„… pierdea vaideelu și ruda sămânții de dovlete”. (p. 16) 
„Cățălii i-am aruncat niște mișcărăi, care ne rămăseseră de la prânz pe fundu 

trăiștii”. (p. 61)   
„La o masă rotilată / De-ai casii-mprejurată”.(p. 135) 
Sunt situații în care închiderea lui e la i apare și în cuvinte în care e este 

neaccentuat: 
„… și nouă sălbi de galbini împărătești”.(p. 71) 
„… încăierându-se ca chiorii pe câte un inel, pe câte-o brățară, un cercel sau 

un galbin mare”. (p. 84) 
„În picioare cu papuci, / Cu papuci galbini desculți” (p. 124) 
„… să ne grăbim cu nunta, că nu mai au răbdare ficiorii ăștia ai noștri … / -

Care ficiori?” (p. 84) 
 

12 Tratat de dialectologie românească, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984, p. 166. 
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e→ă 

O altă caracteristică a graiului oltenesc surprinsă cu fidelitate de Plopșor în 
creațiile sale literare este trecerea lui e  precedat de consoanele s, z, ț, la ă: 

„De mâncare, mămăligă uscată și zăr”. (p. 20) 
„… ca ursu, din său lui.” (p. 29)  
„-Care va să zică, dacă le luași cu douăzăci de bani, și le deteși cu treizăci, 

trebuie să ai bătuți pe muchie douăzăci și doi de lei și jumătate.” (p. 41) 
„…peste tot, de jur împrejur, învoieli grele … rușfeturi … nu te-alegi decât 

cu oasăle rupte …”.(p. 53) 
„Mă, ado iute o săcure și acum să le facem surcele”. (p. 59) 
„Cățălii i-am aruncat niște mișcărăi, care ne rămăseseră de la prânz …”. (p. 61) 
„Taica Păcală cu joarda de alun descântată la brâu, tata bătrânu răzmat de 

topor”. (83) 
„Palanța era dreaptă, ca la spițărie.”(p. 99) 
„Tot torcând / Și tot țăsând”. (p. 130) 

e→o 

Se întâlnește fonemul o în loc de e mai ales în cuvântul fomeie: 
„Fomeia și-a așternut și s-a culcat în gârlici”. (p. 53) 

i→e 

Se întâlnesc situații în care i este înlocuit cu e, ca în cazul formelor populare 
ale verbului a trimite.  

„Trimeteți-i la poarta raiului, să-i cerceteze sân Pătru.”(p. 102) 
„… calea laptelui trimetea în lacurile raiului funigei de lapte dulce.”(p. 106)  
La conjunctiv prezent i este substituit de diftongul ea: 
„Holbă moșu ochii la noi și fiind la mare încurcătură încotro să ne trimeată, 

chemă întru ajutor pe Sfântul duh și se sfătuiră ce este de făcut.” (p. 102) 

o→u 

În unele situații se observă închiderea lui o la u: 
„Trei cucoare aduc sare”. (p. 121) 
Prin căderea vocalei u din verbul a căuta se obține forma a căta: 
„La mine-n rai n-aveți ce căta.”(p. 103) 

a→ea 

Se întâlnește, de asemenea, diftongarea lui a: para →peara: 
„Țin-te, bă, la gura văii, că zbură brabetele cu peara-n gură și nu mi-e de 

peară, mi-e de coada perii, că mai făcea taica o leucă de car”. (p. 18) 
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Este prezent și fenomenul invers, monoftongarea diftongului ea: zeama→ 
→zama: 

„Coțofana gustă zama”. (p. 121) 
Din observațiile prezentate mai sus cu referire la vocalism, se poate 

concluziona că sistemul vocalic oltenesc se caracterizează printr-o ușoară tendință 
de închidere.  

 
2.2. Consonantismul 

 
Prezentăm în continuare particularitățile consonantice ale graiului oltenesc 

așa cum reies ele din basmul lui Plopșor, Tivisoc și Tivismoc. Pentru început 
observăm iotacizarea lui n ca în graiurile din Ardeal:  

„Vai de mine, multe știu, / Și mă mir unde le țiu”. (p. 5) 
O altă trăsătură a fonetismului oltenesc pe care Plopșor o utilizează frecvent 

este palatalizarea consoanelor ș și j înainte de ă în cuvinte ca: ușe, mătușe, căpușe, 
cămașe, grije, coaje, gingașe etc. (a se vedea mai sus, la Vocalism) 

O particularitate a graiului din Oltenia este considerată, de către lingviști, 
dispariția consoanei h, din poziție inițială sau medială, în cuvinte ca: oț „hoț”, paar 
„pahar”, fenomenul fiind prezent și în antroponimie: Miai „Mihai” sau toponimie: 
Miăilești „Mihăilești”. 

Grigore Brâncuș consideră că h în limba română s-a păstrat din substrat, 
argumentând cu existența unor elemente preromane cu h: hameș, hămesi, ca în 
albaneză hamës (mâncău)”13. 

Ana-Maria Dudău ia în calcul și ipoteza ca unele graiuri să fi eliminat 
fonemul h pentru evitarea „așa-numitului sistem «șchiop», laringala h neavând o 
pereche sonoră”14. 

Frecvent se întâlnește în graiul din Oltenia și fenomenul invers, proteza lui h 
inițial, fără a fi justificat etimologic, în cuvinte ca: harc, haripi, hodaie și în 
formele pronominale hăsta, hăla, haia.  

În Tivisoc și Tivismoc. Feciorii nenăscuți ai lui Păcală, C. S. Nicolăescu-
Plopșor apelează frecvent la h protetic pentru a reda cât mai fidel caracteristicile 
graiului oltenesc:  

„Și-n hodaie, pe sub pat, / Mai am înc-un sac legat.” (p. 5) 
„Stă și el într-o hodaie, singur cuc și printr-alelalte umblă liliecii și cântă 

ciuhurezii”. (p. 46) 
„Asta era singura hodaie a bordeiului”. (p. 50) 
„Sunteți în poarta Cetății Banilor și, dacă aveți noroc, până dimineață, cât 

hodinim aici, o să vedeți ce n-ați mai văzut, o să vedeți trinu”. (p. 35) 
 

13 Grigore Brâncuș, Studii de istorie a limbii române, II, București, Editura Academiei 
Române, 2008, p. 248. 

14 Ana-Maria Dudău, op. cit., p. 51. 
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„Cât hodinesc aici, hai să fac și socoteala, să văd câștigu pe ziua de astăzi”. 
(p. 40) 

Despre proteza lui h au fost emise mai multe ipoteze. Astfel, una dintre ele, 
susținută de Al. Graur, explică proteza lui h prin influența vorbirii țiganilor lăutari. 
Alți lingviști, printre care Ovid Densușianu  și Al. Rosetti explică acest fenomen 
printr-o influență slavă. 

Alexandru Rosetti consideră că „româna nu poseda nicio consoană de acest 
tip până la venirea slavilor. Introducerea lui h din slavă (ca și a lui j și a iotacizării 
lui e inițial) ar fi o dovadă că slavii au învățat românește și că maniera de a 
pronunța cu h a fost însușită apoi și de români”15.  

Există însă fapte de limbă care demonstrează prezența lui h în româna 
comună în faza de dinaintea contactului cu slava. Această teză este susținută de 
Grigore Brâncuș, care se bazează pe comparația cu albaneza, făcând referire la 
elementele de limbă comune anterioare influenței slave și la tendințele identice, 
dezvoltate independent în cele două limbi16.   

O altă trăsătură care vizează comportamentul consoanelor în Oltenia este 
tendința de desonorizare prin înlocuirea unei consoane sonore cu varianta ei surdă: 

 
p→b 

„Palanța era dreaptă, ca la spițărie.”(p. 99) 
„Atunci cum de se cumpăniră talgerele palanței?” (p.100) 
De asemenea, apare și fenomenul invers, de înlocuire a unei consoane surde 

cu perechea ei sonoră. 
 
f →v 

„Răsfoi moșu catastivu de la cap până la coadă și-l întoarse foaie cu foaie, de 
la coadă la cap”.(p. 103) 

Trăsăturile specifice sistemului fonetic oltenesc se manifestă și la nivelul 
grupurilor consonantice. 

Grupul consonantic vn se transformă în mn prin acomodare, asimilarea 
parțială a consoanei v cu nazala sonoră următoare: 

„Noi ne uitam și râmneam”. (p. 24) 
„Facem o saramură de ardei și-o mămăligă să râmnească și vodă la masa 

noastră”. (p. 51) 
„Gata să ne-mbolnăvim de râmnă văzând atâta belșug de bunătăți”. (p. 66) 
„Dacă nu era voie pe poartă, decât să ne îmbolnăvim de râmnă, dederăm ocol 

închisorii raiului, să găsim vreun pârleaz.” (p. 104) 
 

15 Al. Rosetti, Istoria limbii română, vol. I., București, Editura Științifică, 1964, p. 269. 
16 Grigore Brâncuș, op.cit., p. 248–260. 
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3.Concluzii 

C.S. Nicolăescu-Plopșor ilustrează cu fidelitate în creațiile sale literare 
caracteristicile graiului oltenesc până la cele mai fine nuanțe. 

Vorbind despre expresia lingvistică a povestirilor lui Plopșor, Emilian N. 
Burețea sublinia că aceasta „are o deosebită savoare, este cât se poate de plastică și 
uneori impregnată de un cald și sănătos umor țărănesc”17. Aceeași trăsătură o 
remarca și C.D. Fortunescu, care spunea despre Plopșor că „este un mare și real 
talent de povestitor în formă populară, în specific grai oltenesc”, subliniind că 
dintre calitățile scrierilor sale se remarcă „umorul său țărănesc și cu expresie 
plastică și vocabularul ciorchină de strugure mustos din podgoria doljană”18. 

Această savoare a scrisului Plopșor o construiește cu minuțiozitate, fiind atent 
la cele mai mici detalii ale limbii.  

Analizând particularitățile fonetice ale graiului oltenesc, așa cum sunt 
prezentate în Tivisoc și Tivismoc. Nenăscuții feciori ai lui Păcală, putem 
concluziona, citându-l pe Grigore Bâncuș, că acestea sunt „fonetisme reale, care se 
regăsesc adunate de lingviști în atlasele Olteniei sau în diferite cercetări dialectale 
consacrate acestui ținut românesc foarte conservator”19. 
 

 
17 Emilian N. Burețea, Observaţii referitoare la limbă în unele lucrări ştiinţifice ale lui C.S. 

Nicolăescu-Plopşor, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Uname „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, 
Craiova, Editura Aius, 2000, p. 165. 

18 Vezi „Arhivele Olteniei”, XXI, 1942, nr. 119–124, p. 349–351. 
19Grigore Brâncuș, Expresie populară în ciclul „La Lilieci” de Marin Sorescu, București, 

Editura Academiei Române, 2014, p. 65. 


