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Pe vremuri, bunii și străbunii mei voroveau. 
Succinte observații asupra graiului sătenilor 

din Mușca

Cineva ar putea ridica din sprânceană a mirare, mai ales cei tineri, pentru care
termenii  a vorovi și  voroavă sunt necunoscuți, iar prezența lor într-o scriere de
orice fel li se poate părea a fi o ciudățenie ori, mai degrabă, o greșeală. Poate că au
dreptate, căci acum nimeni nu mai vorovește, toată lumea discută și comentează.
Mai ales comentează și condamnă. „Comentatul” acesta, considerat o expresie nor-
mală a democrației, înseamnă cel mai adesea o măcinare sterilă de cuvinte, în genul
talk-show-urilor de la televiziune, unde tot felul de indivizi se întrec în priceperea
de a-și da cu părerea despre orice și despre oricine, de a da verdicte, considerate de
ei justificate, chiar dacă se vede că pornesc de la raționamente bazate pe argumente
calpe, izvorâte din interese partizane: în rostirea celor mai mulți dintre ei, judecățile
sunt bazate pe simple impresii ori sunt izvorâte din comenzi oculte, în funcție de
poziția, de cultura ori de moralitatea ipochimenului. Pe vremuri, vorovirea presupu-
nea întâlnirea oamenilor față în față și cu privitul ochi în ochi, cu ascultarea părerii
celuilalt, cu o apropiere sufletească normală, în condiții de relaționare care permi-
teau o mult mai profundă înțelegere a realităților puse în discuție și o percepere a
poziționării  interlocutorului.  A vorovi acoperea practic întreaga plajă a ceea ce
acum se înțelege prin a discuta, a exprima, a comenta, a cuvânta, a perora, însem-
nând, în primul rând, a sta de vorbă cu cineva, într-un scop concret, cu toată bogă-
ția de semnificații a acestei expresii, de la a împărtăși noutăți la a se sfătui, de la a
cere ajutor la a conveni o colaborare, de la a face un târg, o tranzacție, la a stabili un
plan de cotracarare a unei primejdii pentru un grup de oameni ori pentru întreaga
obște. Oamenii voroveau și când erau forfecate niște întâmplări mai deosebite din
comunitate, și când aflau de câte ceva aparte întâmplat prin satele din jur, și când
bârfeau nițel despre ceva petrecut la ieșirea de la biserică ori la jocul de duminica, și
când se plângeau de povara obligațiilor către stăpânire ori când ajungeau în impa-
suri familiale provocate de sărăcie, de neputință și de beteșuguri. Da,  voroveau,
căci astfel se trăia în satul românesc de odinioară, în esență la fel cum se trăiește în
toate grupările umane ale planetei, diferențele fiind numai și numai cele de nuanțe.
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Nu aș vrea să se înțeleagă că oamenii din bătrâni ai satului meu nu făceau
altceva decât să  vorovească. Nu, ei nu sufereau de limbariță,  voroveau doar cât
aveau nevoie într-o lume a interacțiunii obligatorii. Ei voroveau doar atunci când le
permiteau treburile, iar acestea le lăsau puțin răgaz, căci aproape tot timpul era ceva
de făcut, de orânduit, de dimineața până seara și de primăvara până la sfârșitul zile-
lor geroase, într-o necurmată curgere de obligații și de munci, unele mai presante
decât altele, imposibil de neglijat fără a pune în pericol supraviețuirea familiei. Nu,
oamenii satului meu nu erau limbuți și flecari, cei mai mulți erau harnici și munci-
tori, unii chiar luați în robitoare stăpânire de necontenitele griji ale existenței cotidi-
ene. Trebuie să recunosc însă că lumea lor nu era una încrâncenată, căci își asumau
condiția de truditori ca pe ceva firesc, lăsat de la începuturile începuturilor, ca pe un
dat pornit de la acea poruncă divină călăuzitoare a existenței neamului omenesc în
această lume, „creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul!”, dublată de asprimea
pedepsei adamice: „în sudoarea frunții să vă câștigați pâinea!” Cum voroveau muș-
canii? În esență, așa cum vorbeau toți românii, mai ales românii transilvăneni, cu
niște nuanțe locale,  explicabile prin dăinuirea într-o comunitate relativ închisă,
ducătoare spre apariția și spre perpetuarea unor particularități, a unor elemente sin-
gulare, care nu afectează fondul. Ceea ce voi scrie în continuare este o timidă încer-
care de evidențiere a acestor nuanțe, fără pretenția de a epuiza domeniul și fără
orgoliul de a considera părerile mele indubitabile, precum este apreciată litera de
evanghelie (îndeosebi atunci când sensul i se pare convenabil celui care se referă la
ea!).

Am plecat de multă vreme din sat, dar nu am uitat cu totul specificul graiului
care mi-a scăldat copilăria; în cele ce urmează, mă voi referi la o parte a particulari-
tăților lui, așa cum s-au impregnat în făptura mea, în memoria afectivă a copilului
care am fost cândva. În mod cert, nu o voi face suficient de ordonat, căci nu pot;
mai mult ca sigur că unele dintre aprecieri vor fi amendabile, dar sunt convins că
cei care vor dori să aprofundeze studierea istoriei satului cu specificul vorbirii
oamenilor lui vor putea găsi aici puncte de reper. 

Unul dintre elementele caracteristice limbajului mușcanilor este puternica dif-
tongare, care se concretizează într-o vorbire oarecum cântată, cu o indubitabilă
modulație a rostirii. Afirm aceasta trăind cu impresia că fenomenul apare mai evi-
dent în rostirea femeilor, mai puțin în aceea a bărbaților. Aceștia par a avea o pro-
nunție mai aspră, mai lineară, mai puțin modulată. Mai așezată, cum se cuvine
celor care aflați în postura de factor decident în familiile lor. Cred că nu greșesc
spunând că graiul femeilor ar putea fi asemănat cu unduirea grăbită a apei din Valea
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care străbate satul de la sud spre nord, dinspre Fundoaia până la pierderea în cursul
Arieșului. La fel, am impresia că felul în care grăiau bărbații ar putea fi apropiat de
mișcarea carelor încărcate pe drumul bolovănos pornit din depărtarea muntelui și
sfârșit la podul de peste Râu. Din ceea ce-mi amintesc, vorbirea localnicilor are
variații în funcție de vârsta și de educația persoanelor, de particularitățile aparatului
fonator, dar și de trăirile sufletești de moment ale vorbitorilor. Dacă o muiere mai
puravă era călcată pe bătătură de cineva, debitul și ritmul vorbirii i se modifica radi-
cal, „vinovatul sau „vinovata” alegându-se cu un șuvoi de vorbe care de care mai
„dulci”, care de care mai de rușine și de ocară. Bărbații izbucneau mai rar, la ei con-
flictele se puteau tranșa prin înfruntare fizică, mai ales dacă peste nemulțumirea de
fond se turna ceva combustibil cu iz de alcool. Dar înfruntările brutale erau rare,
căci oamenii știau să se stăpânească, știau ce înseamnă rigorile legii, erau conștienți
de consecințele nerespectării autorității.  Asemenea evenimente erau întâlnite cu
precădere în lumea tinerilor care își disputau poziția în comunitate mânați de orgo-
liu și de tendința de a se afirma în fața publicului feminin prezent în dumineci și în
sărbători la joc, la ceea ce în alte zone este cunoscut sub numele hora satului. Con-
flictele izbucneau de multe ori de la fleacuri, amplificate de consumul de băutură,
vinarsul fiind în măsură să distorsioneze semnificația unei vorbe, a unui gest, a unei
atitudini, putând să ațâțe și să întărâte. Dacă la mijloc era și concurența pentru favo-
rurile vreunei mândruțe, posibilitatea ca rivalitatea să degenereze într-o înfruntare
violentă era extrem de mare; atunci intra în funcție, în loc de argumente, forța brațe-
lor și a pumnilor, continuată cu scosul unui tăiș ascuțit de pe unde era adăpostit; de
obicei insul mai slab sau mai înțelept părăsea arena, urmărit de vorbele grele ale
adversarului victorios și de niscaiva bolovani zvârliți în urma lui, ca o pecetluire a
triumfului gustat alături de prieteni, în fața admiratoarelor de pe margine. M-am
oprit asupra unui astfel de moment doar pentru a preciza că în astfel de situații
comunicarea se reducea la niște amenințări urlate, la strigăte, la înjurături și la
diverse onomatopee care se auzeau până departe, făcându-i pe oameni să spună că
iară să bat ficiorii! Scriind acestea, mi-au răsărit în minte sonoritățile unei strigături
des auzite la jocul duminical, relevantă pentru atitudinea de cocoși împănoșați a flă-
căilor în fața fetelor care așteptau pe margine să fie  chemate la o învârtită unde
să-și vânture mândre poalele albe ca spuma laptelui: 

Nici acela nu-i ficior
Care n-are pă pt’icior
Tri cuțât’ă ș-un piștol
Ș-o sticlă de monopol!
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Pe vremea aceea ascultam și nu vedeam nimic îndoielnic în aserțiunea chiuită
voinicește spre înalturi; astăzi o pun sub semnul dorinței de a epata, proprie nouă,
tuturor, cu precădere tinerilor aflați în căutarea unei recunoașteri a statutului social
și a exhibării pornirilor de afirmare masculină. Dacă stăm puțin să scuturăm enun-
țul, putem constata că împăratul este aproape gol: tri cuțât’e ar fi putut fi doar unul
singur, nu chiar cuțit, ci mai degrabă o brișcă, obiectul acela de care ardeleanul nu
prea se desparte, ca să poată mânca tradiționala sclănină cu ceapă; pișt'olul era un
obiect iluzoriu (cred că mulți voinicoși nu văzuseră în viața lor vreo asemenea alcă-
tuire), care nu putea să fie în posesia cuiva neautorizat în vremurile acelea ale
„democrației populare”, după cum nu putuse fi deținut legal nici în precedentele
decenii și secole; singurul element cert era sticla de monopol, adică recipientul cu
rachiu alb vândut în unitățile comerciale ale statului, cel care deținea monopolul
producerii și desfacerii alcoolului și a produselor de tutun. Se poate ca în sticlă să fi
fost, de fapt, vinars de prune, în mod sigur îndulcit, pentru a fi pe placul și al fetelor
la a căror bunăvoință râvneau flăcăii. Dacă ficiorul nu-i displăcea fetei și vinarsul
era suficient de dulce, se întâmpla adesea ca ea să se lase înceluită, iar rezultatul
palpabil să fie cu ochi și cu sprâncene. S-a întâmplat așa de când au existat ficiori
și fete, și se întâmplă și astăzi, căci legile firii sunt aceleași. Doar că acum practica
pare a fi generalizată, iar rezultanta  jocului cu puța sunt numeroasele mame sin-
gure, multe dintre ele nevârstnice, cu o laxă educație morală și sexuală, specifică
tuturor comunităților cotropite de iluzia libertății transformate în libertinaj. 

Am oferit în pasajul de mai sus o mostră de vorbire mușcănească, deschizând
astfel calea spre câteva observații de fond asupra graiului de aici.

Un observator atent al fonologiei satului ar putea surprinde un anume cuvânt
pronunțat cu mici diferențe de feluriții vorbitori, într-un fel de variațiuni pe o temă
dată. Termenul literar  om ar putea fi rostit  omŭ,  uu omŭ, uu oămŭ; numele comunei
învecinate Roșia ar putea suna Roșa, Ruu oșa sau Ruu ășa; dacă o femeie va spune că
merge acolo să vândă ouă, o alta ar putea pronunța uu auă sau uu oauă. O cercetare
serioasă a particularităților de vorbire ale mușcanilor ar trebui să țină cont de toate
elementele, de toate variabilele posibile, fapt care poate fi realizat doar printr-o
anchetă amplă și complexă, realizată de o echipă de profesioniști.

Vocalismul graiului din Mușca nu este radical deosebit de cel din alte zone ale
Transilvaniei și nici chiar de cel al limbii literare, deosebirile cele mai evidente fiind
înregistrate nu la nivelul lexicului, ci la cel al fonetismului, al pronunției. În general,
elementele de ordin fonetic folosite în flexiunea diferitelor părți de vorbire sunt cele
specifice limbii noastre, în primul rând alternanțele fonetice, adică variațiile suferite
de anumite foneme în diferitele forme ale unui cuvânt sau în interiorul unei familii
de cuvinte. 
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